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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a magyar nemzeti értékekrő l és a
hungarikum okról szóló T/5539 . számú törvényjavaslathoz a következ ő

MÓDOSÍTÓ JAVASLATO T
terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 11 . § (1) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul :

„ e) egyházak, köztestületek, társadalmi és civil szervezetek és közösségek, ”

2. A törvényjavaslat 11. § (2) és (3) bekezdésének elhagyását javasoljuk :

„[(2) Közösségi oltalom alatt álló vagy nemzetközi elismerésben részesített nemzeti értéke k
külön elbírálás nélkül, e törvény erejénél fogva hungarikumoknak minősülnek. Az így
hungarikumnak min ősülő nemzeti értékek adatait a HB közzéteszi .]
1(3) A (2) bekezdés rendelkezése a védjegyek és a földrajzi árujelz ők oltalmáról szóló 1997. évi
XI. törvény 116/A . § (10) bekezdése alapján átmeneti nemzeti oltalom alatt álló elnevezése k
esetében is alkalmazandó. Amennyiben az Európai Bizottság a kérelmet elutasítja, az a
hungarikummá mín ősülés tényét nem érinti .]”

3. A törvényjavaslat 16. § (1) bekezdés b)-d) pontjának elhagyását javasoljuk.

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 hungariku m
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 szakszerűbb törvény megalkotására kerüljön
sor. A javaslat automatikusan hungarikummá nyilvánítaná az EU regisztrációt nyert termékeket,
amelyek csak a hagyományos, különleges élelmiszerek és a földrajzi árujelzőkkel ellátott
agrártermékek . Az EU-s, nemzetközi regisztrációtól még nem lesz az adott helyen el őállított minden
termék azonosan kiváló minőségű hungarikum élelmiszerünk, agrártermékünk, hanem csak a nemzet i
értéktár része, mert nem biztos, hogy azonosítják minden regisztrált kiváló termékünket ,
élelmiszerünket, italunkat a magyarsággal, az országmárkával . Az ágazati esélyegyenl őség elvét
betartva — hasonlóan - az összes nemzetközi téren jegyzett, Magyarországot képvisel ő sportolót ,
válogatottat, terméket automatikusan hungarikummá kellene nyilvánítani, függetlenül attól, hog y
világbajnok lesz-e . Nagy hibája a törvényjavaslatnak, hogy csak a kereskedelmi forgalomba hozható ,
elsősorban agrártermékekre, árukra koncentrál, csak az értékek számbavételét célozza, nem az értékek ,
értékteremtők megalapozott védelmét, segítését .
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A javaslat túlzottan egyoldalú, az agrárterület egyoldalú kitüntetettsége, elfogultsága szembetűnő .
Sérül az ágazati függetlenség, a hosszú távú stabilitás így nem biztosított . Ezt orvosolják a módosító
javaslat elemei .
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