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Összegző jelentés

a Wacław Fełczak Alapítványról szóló törvényjavaslathoz
(T/17784.) benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában –  2017.  november  9-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában, és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. november 9-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a Wacław Fełczak Alapítványról szóló
T/17784. számú törvényjavaslathoz benyújtott,

T/17784/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/17784/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: cím és preambulum
Módosítás jellege: módosítás

a Wacław [Fełczak]Felczak Alapítványról

A Lengyelországgal és a lengyel nemzettel ápolt barátság a magyar nemzeti identitás és a magyar
kultúra elidegeníthetetlen része.
Magyarország Alaptörvénye nemzeti hitvallásában vállalt, az örökségünk, a nyelvünk, a kultúránk,
a  Kárpát-medence  értékeinek  megóvása  jegyében,  továbbá  a  magyar-lengyel  barátság  legendás
apostola,  a  közép-európai  antifasiszta  és  antikommunista  ellenállás  hőse,  Wacław  Felczak
professzor emlékének is adózva,  a magyar-lengyel  barátság hagyományának nemzedékek között
történő átörökítése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/17784/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Alapítvány a magyar és a lengyel nemzet közötti barátság kulturális örökségének megőrzése,
megismertetése  és  terjesztése,  valamint  nemzedékek  közötti  átörökítése  érdekében  olyan
közfeladatot  lát  el,  amely  a  magyar-lengyel  fiatalok  és  szakemberek  közötti  kapcsolatépítést
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ösztönző tevékenységét pályázatok kiírásával[,] és programszervezéssel támogatja.

(3)  Az  (1)  és  (2)  [bekezdésekben]bekezdésben foglalt  feladatok  ellátásához  és  az  Alapítvány
működéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról a  [költségvetési ]központi költségvetésről
szóló törvény rendelkezik.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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