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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a magyar nemzeti értékekr ő l és a
hungarikumokról szóló T/5539. számú törvényjavaslathoz a következ ő egymással összefüggő

MÓDOSÍTÓ JAVASLATOT
terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 3 ., 4., és 6. §-ai az alábbiak szerint módosulnak :

n3 . §

(1) A települési önkormányzat települési értéktárat hoz[hat] létre .
(2) A települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottság[ot hozhat létre, amely – ]az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint [–] szervezi a településen fellelhet ő
nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhet ő nemzeti értékek adatait tartalmazó
gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba, 	 valamint gondozza a települési értéktárat .
(3) A települési önkormányzat a települési értékek azonosításával,[ a települési értéktá r
létrehozatalával és annak gondozásával], valamint adatainak megállapításával [a megye i
értéktárba történő megküldésével] megbízhat a település területén működő , már korábban i s
nemzeti értékek azonosítását, gondozását végz ő állami, települési önkormányzati, egyházi vag y
társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit, vagy a
településfejlesztésben tevékenyked ő külső területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezetet .
(4) Ugyanazon megye területén lév ő több szomszédos település önkormányzata közös Település i
Ertéktár Bizottságot is létrehozhat, amely elkészíti a tájegységi értéktárat és az adatait megküldi a
megyei értéktárba,	 valamint gondozza a tájegységi értéktárat .
(5) A Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról vagy a feladat ellátásával történ ő megbízásról az
érintett települési önkormányzat a létrehozást, illetve a megbízást követ ő 30 napon belül tájékoztatja a
HB-t .

4 . §

(1) A megyei önkormányzat megyei értéktárat hoz[hat] létre .
(2) A megyei önkormányzat Megyei Értéktár Bizottság[ot hozhat létre, amely –] az e törvén y
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint [–] szervezi a megye területé n
azonosított települési és tájegységi értéktárak adatainak összesítését, gondoskodik a még nem
azonosított, de a megye területén fellelhet ő nemzeti értékek azonosításáról, létrehozza a megye i
értéktárat és megküldi azt a HB-nek,	 valamint gondozza a megyei értéktárat.
(3) A megyei önkormányzat a megyei értékek azonosításával[, a megyei értéktár létrehozatalával é s
annak gondozásával], valamint adatainak megállapításával [a Magyar Értéktárba történő
megküldésével] megbízhat a megye területén működő , már korábban is nemzeti értékek azonosítását,
gondozását végző állami, megyei önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott
intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit .
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(4) A Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról vagy a feladat ellátásával történő megbízásról a megye i
önkormányzat a létrehozást, megbízást követ ő 30 napon belül tájékoztatja a HB-t .

6 . §

(1) [Amennyiben a települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot és település i
vagy tájegységi értéktárat hozott létre, a] A Települési Értéktár Bizottság az értéktár adatait évent e
legalább egyszer, de legkésőbb minden év június 30-ig megküldi a Megyei Értéktár Bizottságnak .
[Amennyiben az adott megye területén nem m őködik Megyei Értéktár Bizottság, a Település i
Értéktár Bizottság a listát közvetlenül a HB-nek küldi meg . ]
(2) Az (1) bekezdés rendelkezései megfelel ően alkalmazandók abban az esetben is, ha a települési
önkormányzat a települési értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozatalával és annak
gondozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba történ ő megküldésével a település területén
működő , már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végző állami, települési
önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok
szervezeti egységeit, vagy a településfejlesztésben tevékenyked ő külső területfejlesztési ,
vidékfejlesztési szervezetet bízta meg .
(3) [Amennyiben a megyei önkormányzat döntése szerint] A Megyei Értéktár Bizottság [jön
létre, úgy az ]összesíti és rendszerezi a települési és tájegységi értéktárakat .
(4) A megye területén fellelhető nemzeti értékek adatainak az összesítése során a Megyei Értéktár
Bizottság gondoskodik arról, hogy a több településrő l beérkezett, azonos nemzeti értékek egy nemzet i
értékként kerüljenek nyilvántartásra .
(5) A megyei értéktárban elhelyezett nemzeti értékek adatait a Megyei Értéktár Bizottságok évent e
legalább egyszer, de legkésőbb minden év december 31-ig megküldik a HB részére .
(6) A (3)–(5) bekezdések rendelkezései megfelel ően alkalmazandók abban az esetben is, ha a megye i
önkormányzat megyei értékek azonosításával, a megyei értéktár létrehozatalával és anna k
gondozásával, valamint adatainak a Magyar Értéktárba történő megküldésével a megye területén
működő , már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végz ő állami, megye i
önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok
szervezeti egységeit bízta meg ."

2. A törvényjavaslat 12 ., 13., 14. és 15 §-ai az alábbiak szerint módosulnak :

„12 . §

(1) A hungarikumok adatainak nyilvántartása a Hungarikumok Gy űjteményében történik .
(2) A Hungarikumok Gyűjteményében a hungarikum[okkal]ról [kapcsolatosan] az e törvény
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalommal és módon nyilván kel l
tartani [különösen] a hungarikum megnevezését, fellelhetőségét, rövid, lényegre törő bemutatását,
különleges, egyedi jellemz ő it, amely kiemeli a nemzeti értékek köréb ől[, az esetlegesen má s
területeken megjelenő változatait, valamint a fellelhet ő bibliográfiai jegyzéket] . ”

„13 . §

(1) A HB tagjainak a kiválasztása során törekedni kell arra, hogy a lehet ő legmagasabb szakmai
színvonal, a széleskörű tapasztalatok, valamint a nemzeti értékek által érintett legtöbb tudományterüle t
képviselve legyen .
(2) A HB tagja i
a) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke által delegált 1 fő ,
b) az igazságügyért felel ő s miniszter által delegált 1 fő ,
c) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által delegált 1 fő
d) a kultúráért és oktatásért felel ős miniszter által együttesen delegált 1
e) az agrár-vidékfejlesztésért felel ős miniszter által a természetvédelemért felelős miniszterrel együtt
delegált 1	 fő ,
J) a turizmusért felel ős miniszter által delegált 1 fő,
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g) a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter által delegált 1 fő ,
h) a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke által delegált 1 fő ,
i) a Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban : MMA) elnöke által delegált 1 fő ,

j) a határon túli magyar közösségek által delegált 3 fő, [és]
k) az Országgyű lés által delegált 1 fő , é s
1)szakmai, érdekvédelmi, társadalmi és civil szervezetek, szövetségek által közösen delegált 2 f ő
[tagból áll] .
(3) [Amennyiben az MMA, az MTA vagy a határon túli magyar közösségek nem kívánnak tago t
delegálni, úgy helyettük erre az Országgyű lés jogosult.] A (2) bekezdés I) pontja szerinti
szervezeteket a HB tagjainak delegálása céljából a helyi önkormányzatokért felel ős miniszter és
kultúráért és oktatásért felel ős miniszter közösen kéri fel .
(4) A tagot az őt delegáló személy vagy szervezet a HB tagság[ából indokolás nélkül bármiko r
visszahívhatja, és helyére új tagot delegálhat]ra 	 határozott, három év időtartamra delegálja .
(5) Nem lehet a HB tagja az, akinek szellemi vagy termel ő tevékenységével létrehozott produktum a
nemzeti értéknek minősül, valamint, aki nemzeti érték kereskedelmi célú forgalmazásával kapcsolatos
tevékenységet végez .
(6) A HB elnök[e az agrár-vidékfejlesztésért felel ős miniszterségét	 az érintett minisztériumo k
miniszterei rotációs rendszerben, egy éves ciklusokban látják el .

14 . §

(1) A HB titkársági feladatait az [agrár-vidékfejlesztésért felel ős] elnökséget betöltő miniszter által
vezetett minisztérium látja el, titkárát határoz[atlan]ott, 	 három éves időtartamraa [miniszter] HB
tagjai [nevezi ki] választják .
(2) A HB üléseit a HB elnöke szükség szerint, de legalább félévente hívja össze, továbbá kötele s
összehívni a tagok kétharmadának írásbeli kezdeményezésére .

15 . §

(I) A HB munkáját ágazati szakbizottságok segítik .
(2) Az ágazati szakbizottságok munkájában részt vesznek különösen az adott szakterületen működő
államigazgatási szervek, hatóságok, tudományos testületek, oktatási intézmények, gazdasági é s
szakmai kamarák, valamint egyes szakmai szervezetek képvisel ő i .
(3) Az ágazati szakbizottságok létrehozására és tagjaira, a delegálásban érintett intézmények vag y
szervezetek bevonásával, a hatáskörrel rendelkez ő miniszterek tesznek javaslatot a HB elnöke részére .
(4) A tagot az őt delegáló miniszter saját hatáskörében eljárva ágazati szakbizottsági tagságábó l
indokolás nélkül bármikor visszahívhatja, és helyére új tagot delegálhat .
(5) A HB és az ágazati szakbizottságok működésének rendjét alapszabály határozza meg, amelyet a[ z
agrár-vidékfejlesztésért felel ős miniszter] HB tagjai kétharmadának szavazatával fogad el [hagyna k
jóvá] ."

INDOKOLÁS

A törvényjavaslat a nemes cél ellenére jelen formájában nem alkalmas arra, hogy betöltse a valód i
szerepét, azaz egy szervezett, átlátható, az elismerés szempontjait is magában foglaló hungarikum
rendszer a kiemelkedő minőségre és teljesítményre épülő valódi eredmény elismerésévé váljon .
A módosító javaslat a Hungarikum Szövetség ismert észrevételei alapján hívja fel a figyelmet a
hiányosságokra, s ad módot arra, hogy az alaposabb és szakszer űbb törvény megalkotására kerüljön
sor .
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A törvényjavaslatban a Magyar Értéktárra vonatkozó felfutó rendszer felállításánál területi, ágazati ,
közigazgatási szempontok keverednek következetlenül . Bármely ágazati érték is lehet helyi érték,
megyei érték, nemzeti érték, vagy hungarikum, min őségtől, feltételektő l függően . A határon túli
értékek ágazati értékek is lehetnek. Klasszifikálni csak egy fő szempont szerint lehet. Minden más
kritérium csak alpont lehet az osztályozásban . Az elő terjesztők a területi szempontot tekintik rendező
elvnek, mert az értékeket a közösségekben, valamint az egyes szakmai értéktárak átjárhatóságát ,
beszélő viszonyát kell erősíteni .

A Magyar Értéktár egy települési szintr ő l felfelé, piramisszer űen építkező rendszer, amely az értékek
összességét adja. Ezért elképzelhetetlen egy nagy rendszer létrehozása akkor, ha a települési, a
tájegységi és a megyei szinten az adott szint értéktárának és az azt gondozó bizottságnak a létrehozásá t
a törvény nem teszi kötelezővé. Ahhoz, hogy a törvény stratégiájában kialakított szempontok szerint, a
Magyar Értéktár rendszer betölthesse a társadalmat értékek mentén mozgósító szerepét, a magyarsá g
minőségre, teljesítményre épül ő , megalapozott önbecsülését, az egyetemes emberi kultúr a
gazdagítását, az országmárka er ősítését, szükséges a javaslat módosítása .

A törvényjavaslat szerint a Hungarikum Bizottság tagjai indoklás nélkül bármikor visszahívhatóak, é s
nem tartozhatnak közéjük az érintett szakmai, érdekvédelmi, társadalmi és civil szervezetek ,
szövetségek által közösen delegált, jelölt szakért ők. Sérül az ágazati függetlenség, a hosszú táv ú
stabilitás így nem biztosított . Ezt orvosolják a módosító javaslat a Hungarikum Bizottságra vonatkoz ó
elemei . A módosító javaslat az önálló költségvetési soron való támogatással megteremti a Magya r
Ertéktár rendszer működéséhez szükséges megfelel ő finanszírozás feltételeit is, hiszen mind a rendsze r
felállítása, az éves m űködési költségek és az értéktámogatást szolgáló alap forrásai jelent ő s támogatást
igényelnek .

Budapest, 2012 . február 20 .

zabó Imre ,
országgyű lési képviselő

MSZP

sterházy Attila ,
zággyű lési képviselő

MSZP

Hiller Xstván ,
országgyű lési képviselő

MSZP

Pál Béla,
országgy űlési képvisel ő

MSZP

-G ös Zoltá~i ,
zággyű lési képvisel ő

MSZP

Harangozó Gábor ,
országgyűlési képvisel ő

MSZP
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