
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

. Ellenjegyezte :

G18I3 8

2010 ~:

	

1 2 ,

EGYSÉGES JAVASLAT

az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséróZ, a magyarországi és a külhoni
magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban,

valamint a Magyarország határain kívül élőmagyarság bemutatásáról szóló
H/638. számú határozati javasla t

zárószavazásához

Előterjesztők:

Dr. Kövér László (Fidesz)
Pokorni Zoltán (Fidesz )
Révész Máriusz (Fidesz)

Budapest, 2010 . október



Az Országgyűlés

/2010. (

	

) OGY

határozat a

az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetésér ől, a magyarországi és a külhoni magyar fiatalo k
közti kapcsolatok kialakításáról és er ősítésérő l a közoktatásban, valamint a Magyarorszá g

határain kívül élő magyarság bemutatásáró l

1 . A Magyarországon és a határon túl élő magyarság kapcsolatainak er ősítése, egymá s
jobb megismerése érdekében az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

a) készítse elő iskolai emléknap bevezetését a 2010/2011-es tanévt ől a Nemzeti
Összetartozás Napján, amely emléknap a trianoni döntésr ő l szóló iskolai megemlékezések mellett a
Kárpát-medencei magyar testvériskolai és diákközösségi kapcsolatok elmélyítését segíti elő ;

b) tekintse át a szomszédos országokba irányuló iskolai tanulmányi kirándulások, a
Kárpát-medencei magyar testvériskolák együttműködésének, különösen a cseretáborozásoknak a
tapasztalatait, és ezek alapján készítsen országos programot abból a célból, hog y
valamennyi közoktatásban tanuló magyar fiatal legalább egyszer a magyar állam támogatásáva l
eljusson a szomszédos országok magyarlakta területeire, és cserekapcsolatok keretében minél több
külhoni magyar diák juthasson el Magyarországra, továbbá tegyen javaslatot a program 2013-i g
pályázati úton, azt követ ően normatív módon történő finanszírozására;

c) vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium bevonásával
2012. december 31-ig létrejöjjön a Magyarság Háza, amely a Magyarország határain belül és kívü l
élő magyar közösségeket, a nemzeti teljesítmény legfontosabb példáit bemutató anyanyelvi ,
oktatási és közművelődési intézmény, a nemzeti ünnepek és emléknapok iskolai megemlékezései t
és a tanulmányi kirándulásokat támogató módszertani központ .

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2010 . december 31-ig tegyen javaslatot azon
jogszabályok módosítására, indokolt esetben új jogszabályok alkotására, amelyek a fentiek szakma i
és finanszírozási hátterét biztosítják .

3. Ez a határozata közzététele napján lép hatályba.
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