
Orázá gyZílés Hivatal a

ányszSr39

Érkezett : 2012 MARC 3 b.ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Zárószavazás előtti módosító javaslat

Kövér László úr
az Országgyű lés elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Házszabály 107. § (1) bekezdése alapján a magyar nemzeti értékekr ől és a
hungarikumokról szóló T/5539. számú törvényjavaslat zárószavazásra bocsátand ó
T/5539/82 . számú egységes javaslatához az alábbi

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . Az egységes javaslat preambuluma a következ ők szerint módosul :

„Magyarország Alaptörvényének P) cikkelye alapján a magyar nemzet egységét ő l
vezérelve az Országgyűlés megállapítja, hogy

a) a magyar nemzeti értékek (a továbbiakban : nemzeti értékek), és azokon belül a
hungarikumok megőrzendő és egyedülálló értékek;

b) az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetün k
értékeit össze kell gyűjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a
szigorú nyilvántartás és kutathatóság szabályai szerint meg kell őrizni, az értékeket pedi g
ápolni, védelmezni és támogatni kell ;

c) örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyag i
alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni ;

d) a nemzeti értékeink védelme hozzájárul a nemzeti azonosság-tudat kialakulásáho z
és megszilárdításához;

[A változat a T/5539/68. számú ajánlás 2 . pontja alapján ]

e) nemzeti értékeink széles körű hazai és külföldi bemutatása, megismertetése nyelvi ,
szellemi, kulturális, gazdasági teljesítményünk, természeti és épített értékeink elismertetése ,
valamint az országmárka erősítése egyaránt kiemelkedő jelentőségű .

[B változat a T/5539/68. számú ajánlás 3 . és 8 . pontja alapján
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e) nemzeti értékeink, hungarikumaink széles körű hazai és külföldi bemutatása ,
megismertetése és elismertetése, valamint az országmárka er ősítése egyaránt kiemelkedő
jelentőségű . ]

Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a nemzeti értékeket az egyetemes értéke k
részének tekinti, amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és jöv őjének dinamikusan
fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás alapja .

[A változat a T/5539/68. számú ajánlás 3. és 8 . pontja alapján ]

A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi együtt él ő népek, a magyar
nemzetalkotó nemzetiségek és a határon túli, valamint szerte a világban élő , magukat
magyarnak valló egyének, közösségek értékei .

[B változat a T/5539/68. számú ajánlás 4 . pontja alapján

A magyar történelem során együttélésünknek köszönhetően a magyar kultúr a
részévé váltak a Magyarországon él ő nemzetiségek értékei, valamint az egyes történelm i
vallási kincseink, mint közösségek saját értékei is, amelyek értékenként ugyancsak a
magyar és Magyarországhoz köthető nemzeti értékek tárházát gazdagítják.]

Az Országgyűlés mindezek érdekében a következő törvényt alkotja:"

2. Az egységes javaslat 1 .

	

(1) bekezdésének f) és g) pontja a következők szerin t
módosul :

külhoni magyarság értéktára : az országhatáron túl [élő magyar]fellelhető nemzeti
értékek adatait tartalmazó gyűjtemény;

S) hungarikum: gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és
nyilvántartási rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a
magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a
magyarság csúcsteljesítménye, [amely]

ga) amelyetbelföldön és külföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemel t
értékeként tartanak számon, vagy

gb) amelyvédett természeti értékek, vagy
gc) amely kiváló nemzeti termék, vagy
gd) amelyet az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerin t

végzett egyedi értékelés eredményeként a Hungarikum Bizottság (a továbbiakban : HB)
hungarikummá minősít, vagy amely e törvény erejénél fogva hungarikumnak min ősül ;"

3. Az egységes javaslat 5 . alcíme és 5. §-a a következők szerint módosul :

„5 . A [határon túlí]külhoni magyarság értéktára

5. §

(1) A Magyar Állandó Értekezlet (a továbbiakban : MÁÉRT) [határon túli]külhoni
magyarság értéktárat hozhat létre .



(2) A MÁÉRT [Határon Túli]Külhoni Bizottságot hozhat létre, amely – az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint – szervezi a határon tú l
fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a határon túl fellelhető nemzeti értékek
adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a HB-nek .

(3) A MÁÉRT a [határon túli]külhoni magyarság értékeinek azonosításával, a
[határon túli]külhoni magyarság értéktárának létrehozatalával és annak gondozásával ,
valamint adatainak a Magyar Értéktárba történő megküldésével megbízhat a határon tú l
működő, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végz ő intézményt,
szervezetet, vagy azok szervezeti egységeit .

(4) A [Határon Túli]Külhoni Bizottság létrehozásáról, vagy a feladat ellátásáva l
történő megbízásról a MÁÉRT a létrehozást, megbízást követő 30 napon belül tájékoztatja a
HB-t . "

4. Az egységes javaslat 8. §-a a következők szerint módosul :

»8.

Nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba, valamint a
[határon túli]külhoni magyarság értéktárába,	 továbbá a Magyar Értéktárba bárki
kezdeményezheti ."

5. Az egységes javaslat 10 . § (3) bekezdése a következők szerint módosul :

„(3) Az egyes értéktárakban a nemzeti értékekkel kapcsolatosan nyilván kell tartani
minden olyan adatot, jellemzőt, amely a [szigorú ]nyilvántartás szabályai alapján megfelel az
értékek azonosításának, minőségi sajátosságai, jellemzői, története, eredményei, állapota[ ,
menedzselési szükségessége] rögzítésének.”

6. Az egységes javaslat 11 . § (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) Az egyes értéktárakban fellelhető nemzeti értékek megismerését lehetővé kell
tenni különösena közoktatás és közszolgálati média segítségével . ”

7 . Az egységes javaslat 12 . § (1) bekezdésének d) pontja a következők szerint módosul:

„d) a [Határon Túli]Külhoni Bizottság, vagy feladatai ellátásával e törvény alapján
megbízott intézmények, szervezetek vagy azok szervezeti egységei, ”

8. Az egységes javaslat 18. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:

„(3) A hungarikum tanúsító védjegy használatát a védjegyjogosult pályázati úto n
kiválasztott alkotók [arra jogosult produktuma ]számára engedélyezi . ”

9. Az egységes javaslat 19. §-a a következők szerint módosul :

„19. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg



4

a) a nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriáit ,
b) a nemzeti értékek és a hungarikumok kapcsán nyilvántartandó adatok körét ,

valamint az adatok egységes osztályozási, besorolási, nyilvántartási rendszerét ,
c) a települési, tájegységi és megyei értéktárak létrehozására és gondozására, valamint

a Települési és Megyei Értéktár Bizottságok, 	 valamint a Külhoni Bizottság felállítására és
működésére vonatkozó szabályokat,

d) a már létező ágazati gyűjtemények adatainak Magyar Értéktárba történő integrálását
szolgáló szabályokat ,

e) a nemzeti értékké vagy hungarikummá minősítésre irányuló kérelem forma i
követelményeit, valamint

fi a hungarikummá minősítés egyedi értékelésének részletes szabályait . "

Indokolá s

Az 1 ., 2 ., 5 ., 6 . pont az egységes javaslatban szereplő értelemzavaró hibákat javítja ki .

A 3 ., 4., 7 ., 9 . pont megfogalmazási pontosítást hajt végre az egységes javaslatban szereplő
„határon túli” kifejezéseknek egységesen „külhoni” kifejezésre történ cserélésével .

A 8 . pont a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997 . évi XI. törvény
rendelkezéseivel teremti meg az összhangot, mert valóban csupán a hungarikunun á
nyilvánított értékek kapcsán lehet helye a tanúsító védjegy használatának (tehát a sikeres
pályázóknak lehetnek olyan termékei vagy szolgáltatásai, amelyekkel kapcsolatban a
megjelölés nem lesz használható), a használat feltételeit azonban a pályázat lezárását
követően megkötött licencia-szerződés tartalmazza, amelyben természetszerűleg csupán a
pályázati feltételeknek megfelel ő értékek kapcsán kerülne sor a védjegyhasználat
engedélyezésére .

Budapest, 2012. március 30 .

Font Sándor

Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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