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Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 87. § (2) bekezdése alapján az alábbi országgyű lési határozati javaslatot terjesztem elő :
	 /2008. (	 ) OGY határozat

a hungarikumok védelmérő l

A magyar nép méltán lehet büszke a Kárpát-medence egészéhez vagy egy-egy tájegységéhez kötődő, több száz
éves történelmi múlttal rendelkező hagyományaira, szokásaira, kultúrájára . A Kárpát-medence magyarlakta vidéke -
in számtalan érték halmozódott fel, melyek szellemi vagy éppen élelmiszeripari termékként – mindezidáig – túlél-
ték a változó világ nehézségeit.

Ezen értékek – melyek egyedien és egyedülállóan magyar különlegességek, azaz hungarikumok – számbavétele

a mai felgyorsult, globalizálódó életünkben különösen fontossá váltak . A hungarikumnak földrajzi, történelmi,
nyelvi, néprajzi arculata van . A hungarikumok olyan sajátos magyar termékek, melyeknek tulajdonságai közöt t
lényeges és kiemelkedő a magyar nemzeti jelleg, és amelyek természeti adottságainkkal, őshonos fajtáinkkal, ter-
melési–tenyésztési hagyományainkkal összefüggésben sajátosan magyar ismérvekkel rendelkeznek .

A hungarikumok magyarságra jellemző mivoltukkal, különlegességükkel, minőségükkel jelentősen öregbítik hír-

nevünket, növelhetik megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon . Mindezen szempontok figyelembe-
vételével, annak érdekében, hogy nemzeti kultúránk értékeit, eredményeit meg őrizzük, a Magyar Országgyű lés :

1. Kinyilvánítja, hogy a hungarikumok megőrzendő, egyedülálló nemzeti értéket képviselnek .

2. Felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg a Hagyományok – Ízek – Régiók program keretében létrejött, a ha-
gyományos mezőgazdasági termékeket és élelmiszereket tartalmazó gyűjtemény bővítésének és hasznosí-
tásának, valamint a határon túli magyarlakta területeken való gy űjtőmunkához szakmai segítség nyújtásá-
nak lehetőségét .

3. Felkéri a Kormányt, hogy ösztönözze az agrártermékek eredet-megjelölései és földrajzi jelzései közösségi ol-
talmának megszerzését, valamint a hagyományos különleges tulajdonságú termékek közösségi elismerését .
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Indokolás

Magyarország igen gazdag kulturális értékekben, hagyományaiból, szokásaiból adódóan több százra tehet ő azon ter-

mékek száma, melyek jogosan kerülhetnek be az Európai Unió termékgy űjteményébe : a Rubik kockától, a Kodály-

módszeren át, a Béres cseppig, a halasi csipkétől, az Unicumon keresztül, a Zsolnay porcelánig, vagy a szaloncukor-

tól, a kürtőskalácson át, a csigatésztáig vagy a rétesig . . .

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szervezésében Magyarországon már megvalósult gy űjtő-

munka eredményeként létrejött 300 terméket tartalmazó Hagyományok – Ízek – Régiók Gyűjtemény bővítésével

újabb hagyományos magyar termékek történelmi háttere és termékleírása válhatna ismertté, amely lehet ővé tenné

e termékek fennmaradását . A már összegyűjtött termékek hasznosítási, illetve közösségi oltalmi lehet őségeinek

áttekintése elősegítené e termékek megőrzését.
A magyarországi gyűjtőmunka folytatásaként megkezdődött a hagyományos és táj jellegű mezőgazdasági és élelmi-

szeripari termékek leírásainak összegyűjtése Erdélyben. Célul kell kitűznünk, hogy a HÍR program a teljes Kárpát-

medencére kiterjedjen . A vonatkozó közösségi rendeletek alapján bármely uniós tagállam és harmadik ország kérelmez ő
csoportosulása azonos feltételekkel tehet bejelentést a közösségi oltalom, illetve az elismerés iránt . A közösségi rendele -

tek lehetővé teszik, hogy határokon átnyúló földrajzi terület esetében az adott terméket el őállító csoportosulás a termék
eredet-megjelölésének vagy földrajzi jelzésének közösségi oltalma iránt közös kérelmet nyújtson be . Ezért a határon túli
magyarlakta területeken a gyűjtőmunka szakmai segítése lehetővé tenné hazai tapasztalataink átadását és hozzáj árulna a
hagyományos termékek megőrzéséhez.

Az Európai Unióban a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek eredet-megjelöléseinek és földrajzi jelzéseine k
oltalmára, valamint hagyományos és különleges tulajdonságának elismerésére alakult ki közösségi rendszer . Csak

az e rendszerekben közösségi szinten elfogadott és meghatározott feltételeknek megfelel ő termékek részesülhetnek

közösségi támogatásban .
A hazai értékeink megőrzése és a sajátosan magyar termékek piacra jutásának el ősegítése érdekében indokol t

a közösségi oltalmi rendszerek megismerésének és a kérelmező csoportosulások megalakulásának, valamint a ter-
mékleírások elkészítésének támogatása .

A hungarikumok nem csupán a mi büszkeségeink, Európának és a világnak is tartozunk azzal, hogy meg őrizzük

őket, mert pótolhatatlan értéket képviselnek, nemzeti örökségünk részét képezi k
A hungarikumoknak – mint nemzeti közösségünk eredményeinek – jelent őségük van az oktatásban, nevelésben ,

ismeretterjesztésben, mert segítenek megőrizni nemzeti örökségünket, identitásunkat, karakterünket .
Ezért gróf Széchenyi István gondolatának szellemében –„ Csak addig él egy nemzet, amíg van hagyománya "

nemzeti kincsként vigyázzunk rájuk !

Budapest, 2008 . április „4] .”

cc,,•cA.0
Dr. Medgyas~fíay Lá~ló

	

Dr . Simicskó István


	page 1
	page 2

