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Összegző jelentés

A hazatérés falvairól szóló határozati javaslathoz
(H/18302.) 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. december 7-i ülésén megtárgyalta a határozati javaslatot, valamint értékelte a
határozati  javaslathoz  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 határozati javaslathoz benyújtott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat
tárgyalását 2017. december 7-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

A hazatérés falvairól szóló
H/18302. számú határozati javaslathoz benyújtott,

H/18302/3. 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: Nemzeti összetartozás bizottsága
Módosítópont: H/18302/3/1.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: cím
Módosítás jellege: módosítás

[A]a hazatérés falvairól

H/18302/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Nemzeti összetartozás bizottsága
Módosítópont: H/18302/3/2.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: Új preambulum
Módosítás jellege: kiegészítés

Az Országgyűlés elismerve és méltányolva azt a páratlan erőfeszítést, amelyet dr. Krepuska Géza
professzor, Lipthay B. Jenő, a salgótarjáni Rimamurányi Vasmű Rt. igazgatója és dr. Auer Pál jogi
szakértő,  továbbá  neves  és  ismeretlen  nevű  társaik  fejtettek  ki  az  1920-as  trianoni  döntéssel
Csehszlovákiához  csatolt  Somoskő  és  Somoskőújfalu  települések  Magyarországhoz  való
visszacsatolása végett, a következő határozatot hozza:
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H/18302/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Nemzeti összetartozás bizottsága
Módosítópont: H/18302/3/3.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 1. Pont
Módosítás jellege: módosítás

1. Az Országgyűlés [elismerve és méltányolva azt a páratlan erőfeszítést, amelyet dr. Krepuska
Géza professzor, Lipthay B. Jenő, a salgótarjáni Rimamurányi Vasmű Rt. igazgatója és dr.
Auer Pál  jogi  szakértő,  továbbá  neves  és  ismeretlen  nevű  társaik  fejtettek  ki  az  1920-as
trianoni  döntéssel  Csehszlovákiához  csatolt  ]Somoskő  és  Somoskőújfalu  települések
[Magyarországhoz való visszacsatolása végett, a következő határozatot hozza:
Az  Országgyűlés  Somoskő  és  Somoskőújfalu  települések  ]1924.  február  15-én  megvalósult
Magyarországhoz  való  visszacsatolását  örök  emlékezetül  határozatba  iktatja,  és  Somoskő  és
Somoskőújfalu településeknek a „Hazatért falu” („Pagi ad Patriam reversi”) címet adományozza.

H/18302/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

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