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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kapcsolódó módosító iavaslat
Dr. Kövér László
az Országgyű lés Elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján a T/5539. számon
benyújtott, a magyar nemzeti értékekrő l és a hungarikumokról szóló törvényjavaslatho z
- Mesterházy Attila és társai T/5539/4 . számú módosító javaslatához kapcsolódva – az
alábbi, egymással összefüggő pontokból áll ó

kapcsolódómódosítójavaslato t

terjesztjük el ő :

1 . A törvényjavaslat 4 . §-a az alábbiak szerint módosul :

»4 . §
(1)A megyei önkormányzat megyei értéktárat hoz[hat] létre .

(2) A [megyei önkormányzat] Megyei Értéktár Bizottság[ot hozhat létre, amely –] az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint [–] szervezi a megye területén
azonosított települési és tájegységi értéktárak adatainak összesítését, gondoskodik a még nem
azonosított, de a megye területén fellelhető 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 és annak gondozásával], valamint adatainak megállapításával [a Magyar
Értéktárba történ ő megküldésével] megbízhat a megye területén működő , már korábban i s
nemzeti értékek azonosítását, gondozását végz ő állami, megyei önkormányzati, egyházi vagy
társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit .

(4) A Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról vagy a feladat ellátásával történ ő megbízásról a
megyei önkormányzat a létrehozást, megbízást követ ő 30 napon belül tájékoztatja a HB-t ."



INDOKOLÁ S

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 foglal ó
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.

A törvényjavaslatban a Magyar Értéktárra vonatkozó felfutó rendszer felállításánál területi ,
ágazati, közigazgatási szempontok keverednek következetlenül . Bármely ágazati érték is lehe t
helyi érték, megyei érték, nemzeti érték, vagy hungarikum, min őségtő l, 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 előterjesztők a területi szempontot
tekintik rendező elvnek, mert az értékeket a közösségekben, valamint az egyes szakmai
értéktárak átjárhatóságát, beszél ő viszonyát kell erősíteni .

A Magyar Értéktár egy települési szintről felfelé, piramisszerűen építkező rendszer, amely az
értékek összességét adja . Ezért elképzelhetetlen egy nagy rendszer létrehozása akkor, ha legalább
megyei szinten az adott szint értéktárának és az azt gondozó bizottságnak a létrehozását a törvén y
nem teszi kötelezővé. Ahhoz, hogy a törvény stratégiájában kialakított szempontok szerint, a
Magyar Értéktár rendszer betölthesse a társadalmat értékek mentén mozgósító szerepét, a
magyarság min őségre, teljesítményre épül ő , megalapozott önbecsülését, az egyetemes ember i
kultúra gazdagítását, az országmárka erősítését, szükséges a javaslat módosítása .

Budapest, 2012 . március 07 .
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