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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.  24.) OGY határozat (a továbbiakban:
HHSZ) 46. § (10) bekezdése alapján az előterjesztő megküldte „a 2020. év nemzeti összetartozás
évének  nyilvánításáról”  szóló,  H/5486.  számú  határozati  javaslat  és  az  összegző  módosító
javaslat  egybeszerkesztett,  ellenjegyzésével  ellátott  szövegét  (a  továbbiakban:  egységes
javaslattervezet).

Az egységes javaslattervezetet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelelően tartalmazza a
határozati javaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét, ezért a HHSZ 46. §
(11) bekezdés a) pontja alapján azt egységes javaslatként benyújtom.



...../2019. (.....) OGY határozat 

a 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról

1.  Az  Országgyűlés  az  Alaptörvényben  rögzített  felelősségviselés  jegyében,  a  történelmi
Magyarország területét szétdaraboló és a magyar nemzet harmadát idegen államok fennhatósága alá
szorító,  1920.  június  4-én  aláírt  békediktátum  100.  évfordulójára  emlékezve,  számot  vetve  e
békediktátum  által  okozott  politikai,  gazdasági,  jogi  és  lélektani  problémák  máig  tartó
megoldatlanságával, de egyben erőt merítve a külhoni magyarság megmaradásba vetett hitéből és
értékelve a 2010-ben megkezdett határokon átívelő békés nemzetegyesítési politika eredményeit, a
2020. évet a nemzeti összetartozás évének nyilvánítja.

2.  Az  Országgyűlés  támogatja  és  szorgalmazza  az  anyaországban,  a  Kárpát-medencében  és  a
nagyvilágban élő magyarság körében olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, valamint
oktatási anyagok és filmalkotások készítését, amelyek erősítik a magyarság országhatárok feletti
összetartozásának tudatát, önazonossága kifejezését és védelmét.

3.  Az  Országgyűlés  támogatja  és  szorgalmazza  a  Kárpát-medencei  magyarság  megmaradásáért
folytatott  küzdelmeinek,  valamint  a  magyarság  kulturális,  szellemi,  tudományos,  gazdasági  és
sportsikereinek  bemutatását  szolgáló  kiállítások,  konferenciák  szervezését  és  ismeretterjesztő
anyagok létrehozását.

4. Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza az állami szuverenitás elvét és a nemzeti közösségek
önazonossága iránti  jogos igényeket  egyaránt  tiszteletben tartó  új  közép-európai  együttműködés
megteremtését,  amellyel  a  térség  minden  állama,  nemzete  és  nemzeti  közössége  hasznára
meghaladható a nemzeti kirekesztés, jogfosztás és korlátozás múltbéli öröksége.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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