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Módosítójavaslat !

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Tom Lantos munkásságának továbbviteléről szóló, T/6828. számú törvényjavaslathoz - a
Házszabály 94. .'-ában foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztünk elő.

1. A törvényjavaslat címének következő módosítását javasoljuk:

[Tom Lantos munkásságának továbbvitelér ől] „ADemokrácia KözpontKözalapítvány To m
Lantos Közalapítványra történő átnevezésérő l . ”

2. A törvényjavaslat preambulumának következ ő módosítását javasoljuk :

(Magyarország nagy fiát és fontos támogatóját vesztette el Tom Lantos 2008 . február 11-i
halálával . Tom Lantos magyar emberként látta meg a napvilágot . Magyarország német
megszállása alatt küzdött a nácizmus, majd kés őbb a kommunista diktatúra ellen, túlélte az
üldöztetést, és az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le, ahol kés őbb az Amerikai
Egyesült Államok Képvisel őházában töltött be meghatározó tisztségeket .

Embersége és magyarsága miatt is példaképként szolgál Tom Lantos számunkra :
magyar származását új hazájában is büszkén vállalta, és mindig kész volt támogatn i
Magyarország, valamint a magyarság ügyét . Tom Lantos azonban mindezeken felül
elsősorban az általános emberi értékek védelméért folytatott elkötelezett harcot, és szerte a
világban felemelte szavát az emberi élet és méltóság sérelme ellen .

Zavaros korunkban élete és szavai is utat mutatnak a demokratikus Magyarorszá g
fejlődéséhez. Abban hitt, hogy mindenkivel beszélni kell . Ezen örökség továbbvitelében és
megőrzésében a magyar Országgyű lésnek is közre kell működnie .

Elévülhetetlen érdeme, hogy az amerikai és a nemzetközi politikai életben elér t
megbecsült és befolyásos pozíciójának köszönhetően Tom Lantos hathatósan hozzájárult a
demokratikus értékek terjesztéséhez mind Magyarországon, mind más országokban .

Ily módon tisztelegve Tom Lantos élete és munkássága előtt, az Országgyű lés a
következő törvényt alkotja : ]

„A	 Magyarországon született és 2008.február 11-én, az Amerikai EgyesültÁllamokbanelhuny t
Tom Lantos a II.világháborúsés azt követő üldöztetést túlélvén az Egyesült Államokba n
telepedett le, ahol később a Kongresszusban meghatározó tisztségeket töltött be .



Magyar származását új hazájában is büszkén vállalta, és mindig kész volt támogatni Magyarorszá g
és a magyarság ügyét. Mindezen felül Tom Lantos elkötelezetten küzdött az emberi értéke k
védelméért, és szerte a világban felemelte szavát az emberi élet és méltóság sérelme ellen .

Az amerikai és nemzetközi politikai életben elért megbecsült és befolyásos pozíciójána k
köszönhetően Tom Lantos hathatósan hozzájárult a demokratikus értékek terjesztéséhe z
Magyarországon és más országokban egyaránt .

A fentiek értelmében az Országgyű lés a következő törvényt alkotja : "

3. A törvényjavaslat 1 . §-a (1) bekezdésének következő módosítását javasoljuk :

[(1) Az emberi jogok egyetemes érvényesítéséért folytatott munkát és az ezt megalapoz ó
szellemiséget ápoló és továbbfejlesztő , Tom Lantos emlékét nevében is őrző, az emberi jogo k
védelmét és a demokrácia terjesztését szolgáló, valamint az ezekhez kapcsolódó tudományo s
és tudományszervező feladatokat ellátó alapítvány m űködésének céljára a központi
költségvetés támogatást nyújt . ]

„(1) A Demokrácia Központ Közalapítvány elnevezése a törvény hatályba lépésének napján To m
Lantos Közalapítványra módosul .

A Tom Lantos Közalapítvány működésének céljára a központi költségvetés évenkénti támogatás t
nyújt .”

Indokolá s

Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat a Tom Lantos szellemi és politikai örökségét megőrizni és
továbbvinni hivatott Közalapítvány létrehozására irányul, indokolt, hogy a törvényjavaslat címe is ezt a
szándékot fejezze ki .

Tom Lantos szívügyének tekintette a magyar demokratikus átalakulás sikerét, és ennek érdekében mindi g
is szorgalmazta az ezt szolgáló intézményi feltételek megteremtését. E törekvésének gyümölcseként
született meg 2006-ban a Demokrácia Központ Közalapítvány . Ezért Tom Lantos emlékéhez méltónak
tartjuk, hogy a szellemi és politikai örökségét ápolni és továbbvinni hivatott Közalapítvány a jöv őben az ő
nevét viselje .

A Tom Lantos Közalapítvány finanszírozása átláthatóságának biztosítása érdekében szükségesnek é s
indokoltnak tartjuk, hogy a törvényjavaslat a központi költségvetési támogatás évenkénti rendelkezésr e
bocsátásáról rendelkezzen .

Budapest, 2008 . december 8 .
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