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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke,
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló T/5539. számú törvényjavaslathoz a következő

MÓDOSÍTÓ JAVASLATOT
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 1. § a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„a) Magyar Értéktár: a [települési, a tájegységi, a megyei és az ágazati értéktárakat, valamint a
határon túli magyar közösségek értéktárait összesítő gyűjtemény] magyarság értékeit magában
foglaló, Magyarországról, a határon túli magvarságból és a bárhol a világban él ő szórván y
magyarságból összegyűjtött, regisztrált minden érték . Idetartoznak a települési, tájegységi, megyei ,
országos, össznemzeti, hu gazikum és a közösségekhez kötött értékszintek mellett az ágazat i
értéktárak is .”

INDOKOLÁS

A törvényjavaslat a nemes cél ellenére jelen formájában nem alkalmas arra, hogy betöltse a valódi
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 törvényjavaslatban a „nemzeti érték” és a magyar értéktár fogalmak következetlen keveredés e
mellett, további két szempont keveredik : a territoriális és a szakmai, ágazati és közigazgatás i
szempontok . A területhez kötött értékek egyben lehetnek azonban ágazati értékek is . Ez fordítva i s
igaz. Szükséges, hogy Magyar Ertéktárnak nevezzük következetesen a minden regisztrált értéket
magába foglaló teljes értéktárat .
A magyar értékek piramisának felosztásában egyértelmű az alulról építkez ő, felfutó rendszer, amelyet
országhatárainkon belül jelen kerettörvény erejével kötelez ővé kell tenni, valamint közigazgatási
határainkon túl, a magát magyarnak vallók számára az anyaországnak lehet őséget kell biztosítania a
Magyar Értéktár rendszerhez való csatlakozásra, az értékőrzés, értékteremtés segítésére . A felfutó
rendszer lépcsőfokai nem ugorhatók át, az értékrend megteremtése, szilárdítása, az értéke k
közösségekhez rendelése miatt .
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 .
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