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Az Országgyűlés 

 

 

 

Költségvetési, pénzügyi 
és számvevőszéki bizottságának 

Alkotmányügyi, igazságügyi 
és ügyrendi bizottságának 

Emberi jogi, kisebbségi, 
civil- és vallásügyi bizottságának 

Gazdasági és informatikai 
bizottságának 

Külügyi és határon túli magyarok 
bizottságának 

Oktatási és tudományos 
bizottságának 

 
 
 
 

a j á n l á s a 
 

a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról 
szóló T/1301. sz. törvényjavaslat 

 
r é s z l e t e s 

 
vitájához 

 
Tisztelt Országgyűlés! 

 

 
 Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (továbbiakban: 
Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmányügyi, igazságügyi és 
ügyrendi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Emberi jogi, kisebbségi, civil- 
és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Gazdasági és informatikai 
bizottsága (továbbiakban: Gazdasági bizottság), Külügyi és határon túli magyarok bizottsága 
(továbbiakban: Külügyi bizottság), valamint Oktatási és tudományos bizottsága 
(továbbiakban: Oktatási bizottság) megvitatta a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény 
módosításáról szóló, T/1301. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/1301/7-13. számú módosító javaslatokat. 
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Az ajánlásban használt rövidítés: a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény (Szatv.) 
 
 
Az Alkotmányügyi  bizottság, az Emberi jogi bizottság, valamint a Külügyi  bizottság a 
módosító javaslatokról a 2006. december 4-i ülésén foglal állást.  
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást.   
 A nyelvhelyességi javaslatokat – a szavazás megkönnyítése érdekében – a szokásostól eltérő módon 
tesszük közzé az ajánlás végén. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 

 

1. Ékes József és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 2. §-ában a Szatv. 5. 
§ (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 
/2. § Az Szatv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„5. § (1) Az Alap tevékenységét a Regionális Egyeztető Fórum (a továbbiakban: Egyeztető 
Fórum) elvi iránymutatása és ajánlásai alapján végzi. Az Egyeztető Fórum elnöke a 
miniszterelnök, tagjai[t a miniszterelnök kéri fel a központi államigazgatási szervek 
állami vezetői és vezetői megbízatású köztisztviselői, illetve a szomszédos államokban élő 
magyar közösségek választott vezetői, képviselői közül.] a központi államigazgatási 
szerveknek a miniszterelnök által felkért állami vezetői és vezetői megbízatású 
köztisztviselői, valamint a Magvar Országgyűlés pártjai és a szomszédos államokban élő 
magyar közösségek érdekképviseleti szervezetei által delegált személyek. Az Egyeztető 
Fórum évente legalább egy alkalommal ülésezik.” 
 

Indokolás: Lásd a T/1301/8. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz.  
- az Emberi jogi biz.  
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- a Külügyi  biz.  
- az Oktatási biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 

2. Karsai Péter és Herényi Károly képviselők a törvényjavaslat 2. §-ában a 
Szatv. 5. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 
/2. § Az Szatv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„5. § (1) Az Alap tevékenységét a Regionális Egyeztető Fórum (a továbbiakban: Egyeztető 
Fórum) elvi iránymutatása és ajánlásai alapján végzi. Az Egyeztető Fórum elnöke a 
miniszterelnök, tagjai; [t a miniszterelnök kéri fel a központi államigazgatási szervek 
állami vezetői és vezetői megbízatású köztisztviselői, illetve a szomszédos államokban élő 
magyar közösségek választott vezetői, képviselői közül.] a Magyar Kormány, a 
magyarországi parlamenti pártok, a parlamenti, illetőleg tartományi képviselettel rendelkező 
határon túli magyar politikai szervezetek és a nyugati magyarság képviselői. Az Egyeztető 
Fórum évente legalább egy alkalommal ülésezik.” 
 

Indokolás: Lásd a T/1301/10. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. 
- az Emberi jogi biz.  
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- a Külügyi  biz.  
- az Oktatási biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 

3. Dr. Avarkeszi Dezső képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Szatv. 6. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
/3. § Az Szatv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/(5) Nem lehet a Kollégium tagja/ 
„a) Magyarországon bejegyzett politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet 
folytató szervezet tisztségviselője;” 
 

Indokolás: Lásd a T/1301/7. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. 
- az Emberi jogi biz.  
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- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- a Külügyi  biz.  
- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 

4. Ékes József és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 3. §-ában a Szatv. 6. 
§ (5) bekezdése a) pontjának elhagyását javasolják: 

 
/3. § Az Szatv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/(5) Nem lehet a Kollégium tagja/ 
„ [a) politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet 
tisztségviselője;] ”  
 

Indokolás: Lásd a T/1301/9. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. 
- az Emberi jogi biz.  
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- a Külügyi  biz.  
- az Oktatási biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 

5. Karsai Péter és Herényi Károly képviselők a törvényjavaslatot új 9. §-al 
kiegészíteni javasolják: 

 
„9. § A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a 2007. évi költségvetési törvényben a határon 
túli magyarok támogatására meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatokból, továbbá a 
költségvetés tartalékából az Illyés Közalapítvány és a Határon Túli Magyar Oktatásért 
Apáczai Közalapítvány további működésének biztosítására átcsoportosítson.” 
 

Indokolás: Lásd a T/1301/11. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. 
- az Emberi jogi biz.  
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- a Külügyi  biz.  
- az Oktatási biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 

6. Dr. Kozma József képviselő a törvényjavaslatot 10. § (3) bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
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/10. § (1) E törvény a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba./ 
 
„(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Szatv. 3. § d) pontja, 4. § (6) bekezdésének 
második mondata, a 12. § (2) bekezdése, valamint (4)–(5) bekezdése, a Szülőföld Alapról 
szóló 2005. évi II. törvény módosításáról szóló 2005. évi XVI. törvény 2. § (3) bekezdése és 
4–6. §-a, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. 
évi LXXXVI. törvény 14. § (5) bekezdése, valamint az oktatást érintő egyes törvények 
módosításáról szóló 2005. évi CXLVIII. törvény 55. § (1) bekezdése hatályát veszti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/1301/13. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
Megjegyzés: A kodifikáció szabályainak való megfelelés érdekében a módosító javaslatot – annak érdemi 
részét nem érintve – átalakítottuk. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. 
- az Emberi jogi biz.  
- a Gazdasági biz. támogatja 
- a Külügyi  biz.  
- az Oktatási biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 

7. Dr. Kozma József képviselő a törvényjavaslatot 10. § (3) bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 
/10. § (1) E törvény a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba./ 
 
„(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Szatv. 3. § d) pontja, 4. § (6) bekezdésének 
második mondata, a 12. § (4)–(5) bekezdése, a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény 
módosításáról szóló 2005. évi XVI. törvény 2. § (3) bekezdése és 4–6. §-a[, a szakképzési 
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. 
törvény 14. § (5) bekezdése, valamint az oktatást érint ő egyes törvények módosításáról 
szóló 2005. évi CXLVIII. törvény 55. § (1) bekezdése] hatályát veszti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/1301/12. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
Megjegyzés: A kodifikáció szabályainak való megfelelés érdekében a módosító javaslatot – annak érdemi 
részét nem érintve – átalakítottuk. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. 
- az Emberi jogi biz.  
- a Gazdasági biz. támogatja 
- a Külügyi  biz.  
- az Oktatási biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
Budapest, 2006. november 30. 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési, pénzügyi 

és számvevőszéki bizottság elnöke 

Dr. Avarkeszi Dezső s.k., 
az Alkotmányügyi, igazságügyi 

és ügyrendi bizottság elnöke 

Balog Zoltán s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi, 

civil- és vallásügyi bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági és informatikai 

bizottság elnöke 

Németh Zsolt Attila s.k., 
a Külügyi és határon túli magyarok 

bizottságának elnöke 

Dr. Szabó Zoltán s.k., 
az Oktatási és tudományos 

bizottság elnöke 

 
 


