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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselői önálló indítvány

Az Országgyű lés

. . ./2014. (. . .) OGY
határozat a

a magyar zászló és címer napjáról

1. Az Országgyűlés, fejet hajtva mindazon emberek, közösségek és emlékük előtt, akik e

zászló és címer alatt harcolva életüket, szabadságukat adták a magyar nemzetért, vagy e

zászló és címer tisztelete miatt szenvedtek bármilyen sérelmet vagy hátrányt, Magyarorszá g

zászlaja és címere iránti tisztelettől vezérelve, megbecsülésének kifejezése érdekében a
nemzeti színrő l és ország címeréről szóló 1848 . évi XXI . törvénycikk elfogadásának napját,
március 23 . napját a magyar zászló és címer napjává nyilvánítja .

2. Az Országgyűlés felhívja az intézményeket, szervezeteket, és egyúttal felkéri a polgárokat ,
hogy a nemzeti kulturális örökségünk részét képez ő magyar zászló és címer megbecsüléséne k

kinyilvánításaként 2015 . március 23 . napjától kezdve ezt a napot közösen, méltó keretek

között ünnepeljék meg .

3. Ez az országgyűlési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba .



Indokolás

A magyar nemzet összetartozását, a magyar nemzeti függetlenséget kifejez ő , három, egyenlő
szélességű , sorrendben felülről piros, fehér és zöld szín ű , vízszintes sávból álló zászló ,
valamint az Alaptörvény Alapvetésének I) cikkében meghatározott heraldikájú címer nemzeti
kulturális örökségünk részét képezi, amelyeknek tisztelete az intézmények, a szervezetek és a
magyar nemzet polgárainak közös felelő ssége .
A határozat célja, hogy Magyarország zászlaja és címere minden évben ugyanazon a napon ,
március 23-án kerüljön az érdeklődés fókuszába, így emlékezvén az 1848 . évi XXI.
törvénycikk elfogadásának napjára, amely nyilvános ünnepek alkalmával valamenny i
közintézmény és magyar hajó esetében kötelez ővé tette a nemzeti lobogó és az ország
címerének használatát . Egyúttal alkalmat adva ezzel az oktatási, tudományos és kulturáli s
intézményeknek, a médiának, civil szervezeteknek, közösségeknek a magyar zászló és címe r
közös megünneplésére, a hagyományőrzéssel kapcsolatos tudásuk és szándékaik
megjelenítésére, kezdeményezések elindítására.
Az országgyű lési határozat a magyar zászló és címer napjáról megerősítést, új lendületet ad a
zászló és címer iránti tisztelet és megbecsülés megélésének, az ebből fakadó felelős
cselekvésnek .

Budapest, 2014 . november 19 .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Országgyűlési határozati javaslat kezdeményezés e

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 28. § (4) bekezdése alapján
„A magyar zászló és címer napjáról” a következő határozati javaslatot kívánjuk benyújtani .

Budapest, 2014 . november 19 .

Ro án Antal
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség

ver. .-~ ..e
Németh Szilárd

Fidesz — Magyar Polgári Szövetség



ORSZf .G( V Lb`s ifi' f7A i

Érkezett :

	

2014 DEC 1 1.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Előterjesztői csatlakozás képviselői önálló indítványhoz

Kövér László Ú r
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Rogán Antal és Németh Szilárd István a Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
képviselőcsoportjának tagja T/2117. szám alatt, „A magyar zászló és címer napjáról”
címmel

törvényjavaslatot nyújtott be 2014 . november 19-én.

Ezúton szeretném jelezni, hogy — a javaslat el ő terjesztőinek hozzájárulásával
előterjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz .

Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét .

Budapest, 2014 . december 11 .

Tisztelettel :

Vécsey La zl ó
Fidesz — Magyar Pol ári Szövetség
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