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A Házszabály 87 . § (2) bekezdése alapján a Költségvetési, pénzűgyi és számvevőszéki
bizottság az alábbi országgy űlési határozati javaslatot terjeszti elő :

Az Országgyűlés
	 /2008. () OGY határozata

A Szülőföld Alap 2007. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló
elfogadásáró l

Az Országgyűlés a Szülőföld Alap 2007. évi tevékenységéről és működéséről szóló
beszámolóját tudomásul veszi .

Indokolá s

A Magyar Köztársaság Országgyűlése három éve fogadta el a Szülőfő id Alap
létrehozásáról szóló 2005. évi II. törvényt, a határon túli magyar szervezetek egyetértésével . A
Szülőföld Alap olyan, 1 Mrd Ft nagyságrendű elkülönített állami pénzalapként jött létre ,
amely támogatást nyújt a szülőföldön való boldoguláshoz, anyagi és szellemi gyarapodáshoz ,
az anyanyelv és kultúra megőrzéséhez, valamint a Magyarországgal való kapcsolatok
ápolásához. A pénzalap kezdetben a külügyminiszter, majd a Miniszterelnöki Hivatalt vezet ő
miniszter felügyeletével a Határon Túli Magyarok Hivatala kezelésében m űködött.

Az Országgyűlés által 2006 decemberében elfogadott, a Szülőföld Alapról szóló 2005 .
évi II. törvény módosításáról szóló 2006 . évi XXIV. törvény értelmében a Szülőföld Alap
a 2007-es esztendőben megváltozott formában és tartalommal, a szervezeti összevonásokna k
megfelelően kibővült anyagi háttérrel folytatta tevékenységét .

Az Alapból pályázat útján igényelhetnek támogatást magyarországi és határon túl i
magánszemélyek, szervezetek, oktatási intézmények, kutatóintézetek, civil szervezetek é s
önkormányzatok . Emellett minden magyar állampolgárnak lehetősége nyílt arra, hogy
személyi jövedelemadója 1 %-át felajánlja az Alap javára .

2007-ben alapvetően változott meg az Alap irányítása és m űködtetése, és egy
háromszintű rendszer (elvi irányítás – döntés - végrehajtás) jött létre . A korábbi irányító
testületet, a Tanácsot a miniszterelnök által vezetett Regionális EgyeztetőFórum (a
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továbbiakban : Egyeztető Fórum) váltotta fel, amely a határon túli magyarság választot t
vezetőinek részvételével vitatja meg az adott régiók aktuális fejlesztési elképzeléseit . Az
Egyeztető Fórum döntései alapján 2007 . március végén megalakult az Alap három szakmai
döntéshozó kollégiuma :

- Oktatási és Szakképzési Kollégium ;
- Kulturális és Egyházi Kollégium ;
- Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium.

Az Alapot a miniszter által alapított és a nemzetpolitikáért felel ős szakállamtitkár
irányítása alatt működő Szülőföld Alap Iroda kezeli . Az Iroda a vonatkozó jogszabályokban és
az alapító okiratában meghatározottak szerint felel ős az Alap pénzügyi, működtetési ,
pályázatkezelő feladatainak ellátásáért .

A Szőlőföld Alap (SZA) felügyeletét tehát a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
(MeHVM), az alapkezelői feladatokat a 2007 . január 1-jével létrehozott, a Miniszterelnöki
Hivatal Külkapcsolatok és Nemzetpolitikai ügyek Szakállamtitkársága közvetlen irányítás a
alatt működő Szülőföld Alap Iroda (Iroda) látta el . Az SZA 2007 . évi beszámolóját az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól
szóló 249/2000 . (XII. 24.) Korm. rendelet (Vhr.) elő írásainak megfelelő képesítéssel
rendelkező személy készítette el, az auditálás 2008 . május 26-án zárult le és a MeHVM 2008 .
május 26-án hagyta jóvá .

A Költségvetési Törvény a LXV. Szülőföld Alap fejezet részére 1000,1 M Ft kiadási ,
valamint 0,1 M Ft bevételi előirányzatot és 1000,0 M Ft költségvetési támogatást hagyot t
jóvá. A beszámolási id őszakban a kiadási előirányzat 2346,9 M Ft-ra, a bevételi elő irányzat (a
pénzforgalom nélküli tételekkel együtt) a nem tervezett egyéb bevételként átvett forrásokka l
1346,9 M Ft-ra módosult, a támogatási előirányzat nem változott . A tényleges teljesítés a
kiadásoknál 1221,2 M Ft, a bevételeknél (a pénzforgalom nélküli tételekkel együtt) 1349,8 M
Ft, a támogatásoknál 1000,0 M Ft volt . A mérlegben az eszközök és források egyező
végösszege 1616,2 M Ft .

A könyvvizsgálat minősítése szerint az éves költségvetési beszámoló a SZA vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad . A beszámolót a számviteli
törvényben, Vhr l .-ben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el .

Amint az indoklásból is látható, a Költségvetési, pénzügyi és számvev őszéki bizottság
2008. szeptember 23-ai ülésén nemcsak a Szőlőföld Alap beszámolóját, hanem a Magyar
Köztársaság 2007 . évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslathoz készített
ÁSZ jelentés (T/6133/l . sz.) függelékében található, a Szülőföld Alap 2007. évi költségvetési
beszámolójára vonatkozó vizsgálati összegzést is megtárgyalta. Mindezek alapján a bizottság
azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy a Szülőföld Alap beszámolóját vegye tudomásul .

Budapest, 2008 . szeptember 23 .

1 Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési k őtelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Konn. rendelet
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