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Érkezett 2015 MÁJ 1 2.
Módosító javasla t

Dr. Kövér László ,
a Magyar Országgyűlés elnöke
részére
Helyben
Tisztelt Elnök úr !
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 40 . (1) bekezdése alapján a
magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról szóló
T/4649. számú törvényjavaslathoz az alábbi módosító javaslatot terjesztjük elő, amelynek megvitatását a
Mező gazdasági bizottságban kérjük .
1. A törvényjavaslat 12 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul .
„12. §
(2) A Htv. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(2) A HB
a) az Országgyűlésben [által delegált két] képviselőcsoporttal rendelkező pártok által delegált egy-egy ,
b) a MÁÉRT-en részt vev ő külhoni szervezetek által delegált három ,
c) a nemzetpolitikáért felelős miniszter által delegált egy ,
d) az igazságügyért felelős miniszter által delegált egy ,
e) a helyi önkormányzatokért felel ős miniszter által delegált egy,
a kultúráért és az oktatásért felelő s miniszter által együttesen delegált egy ,
g) az agrárpolitikáért felel ős és a természetvédelemért felel ő s miniszter által együttesen delegált egy,
h) a turizmusért felelős miniszter által delegált egy,
1) az európai uniós források felhasználásáért és a kulturális örökség védelméért felel ő s miniszter által
együttesen delegált egy,
j) a külgazdasági ügyekért és a külpolitikáért felel ős miniszter által együttesen delegált egy ,
k) az informatikáért felelős miniszter által delegált egy ,
1) a honvédelemért felel ős miniszter által delegált egy,
m) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által delegált egy ,
n) a Magyar M űvészeti Akadémia elnöke által delegált egy, és
o) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke által delegált eg y
tagból áll .”
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INDOKOLÁ S
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012 . évi XXX. törvényt 2012 tavaszán — 5
tartózkodás mellett — szinte teljes egyetértésben fogadta el a Magyar Országgyűlés . Az elmúlt id ő szak
tapasztalatai, valamint a módosítással bevezetésre kerülő változások — például a „hungarikum” kifejezé s
visszaélésszerű használatát tiltó rendelkezés — szükségessé teszik, hogy a Hungarikum Bizottsá g
munkájában aktívan részt vehessenek, illetve működésébe betekintést nyerhessenek az Országgy űlésben
frakcióval rendelkező pártok is.
A Bizottság összetételét most er ő s kormányzati túlsúly, mondhatni egyoldalúság jellemzi . Éppen ezért a
Hungarikum Bizottság összetételének javasolt módosítása egyúttal megteremti azt a szimboliku s
lehető séget is, amelynek következtében maga a Bizottság is azt jeleníti meg, hogy közös nemzet i
értékeink — köztük a hungarikumok — valóban az összetartozás és az egység jelképei .
Budapest, 2015 . május 12.

Harangozo Gábor
országgyűlési képviselő
MSZP

Dr. Leg ny ~Lsolt
országgyűlési képviselő
MSZP
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