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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 JAVASLATO T
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat preambulumának b), c) és e) pontjai az alábbiak szerint módosulnak :

„b) az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat er ősítése érdekében nemzetünk értékeit össze kell
gyűjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú nyilvántartás és
kutathatóság szabályai szerint meg kell őrizni, az értékeket pedig ápolni[ és], védelmezni és támogatni
kell; ”

„c) örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, [ a
Kárpát-medence] ember alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni ; ”

„e) nemzeti értékeink, 	 hungarikumaink széles körű hazai és külföldi bemutatása, megismertetés e
[szellemi, kulturális, gazdasági teljesítmény űnk, természeti] és [épített értékeink] elismertetése ,
valamint az országmárka erősítése egyaránt kiemelked ő jelentőségű.
Az Országgyű lés kinyilvánítja, hogy [ezen] a nemzeti értékeket az egyetemes értékek részének tekinti ,
amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének dinamikusan fejl ődő tárháza,	 az
értékalapú nemzeti összefogás alapja .

[A magyar történelem során egy űttélésünknek köszönhetően a magyar kultúra részévé váltak a
nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint az egyes történelmi vallási kincseink, mint közössége k
saját értékei is, amelyek értékenként ugyancsak a magyar és Magyarországhoz köthet ő nemzeti
értékek tárházát gazdagítják.] A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi együtt élő
népek, a magyar nemzetalkotó nemzetiségek, és a határon túli, valamint szerte a világban él ő, magukat
magyarnak valló egyének, közösségek értékei . ”

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 épül ő valódi eredmény elismerésévé váljon.
A nemzeti értékvédelem csak pontos leírás, szigorú nyilvántartásra építve valósítható meg, és nemcsa k
„a Kárpát-medence”, hanem a szórvány magyarság értékeit is átfogja . Mindezek mellett nem
szerencsés konkrét felsorolással jelölni az érintett értékterületeket, mert a Hungarikum piramis minde n
ágazatot, területet magában foglal . A felsorolás esetleges és hiányos . A magyar nemzetalkotókat, a
nemzetiségeket, az együtt él ő népeket érthet őbben, egyértelműen kell megfogalmazni .
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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 .

Budapest, 2012 . február 22 .
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