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Tisztelt Elnök Úr!

A Mezőgazdasági bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24 . )

OGY határozat 45 . (5) bekezdése alapján – „a magyar nemzeti értékekről és a

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról” szóló T/4649. számú

törvényjavaslathoz az alábbi, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti

elő :

1 . A bizottság a törvényjavaslat 1 . §-ának a következő módosítását javasolja :

»1 • §

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012 . évi XXX. törvény (a
továbbiakban: Htv.) preambulumának helyébe a következ ő szöveg lép :

„Az OrszággyűlésMagyarország Alaptörvényének P) cikke alapján a magyar nemze t
egységétő l vezérelve [az Országgyű lés ]megállapítja, hogy

a) a magyar nemzeti értékek, köztük a hungarikumok meg őrzendő és egyedülálló értékek;
b) az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értékeit

össze kell gyűjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigor ú
nyilvántartás és kutathatóság szabályai szerint meg kell őrizni, az értékeket pedig ápolni ,
védelmezni és támogatni kell ;

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

d) a nemzeti értékeink védelme hozzájárul a nemzeti azonosság-tudat kialakulásához é s
megszilárdításához ;

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



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

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

Az Országgyűlés mindezek érdekében a következ ő törvényt alkotja :'

2. A bizottság a törvényjavaslat 2. §-ának a következő módosítását javasolja :

„2 • §

A Htv . 1 . (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(1) E törvény alkalmazásában :

a) ágazati értéktár : az egyes ágazatokért felel ős miniszterek által azonosított nemzet i
értékek adatainak gyűjteménye ;
b) hungarikum: gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási
rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságr a
jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság
csúcsteljesítménye;
c) Hungarikumok Gyűjteménye : a kiemelkedő nemzeti értékek köréből a Hungarikum
Bizottság (a továbbiakban : HB) által hungarikummá nyilvánított nemzeti értékek
gyűjteménye ;
d) kiemelkedő nemzeti érték: olyan nemzeti érték, amely nemzeti szempontból meghatározó
jelentőségű , a magyarságra jellemz ő és közismert, jelentősen öregbíti hírnevünket, növelhet i
megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, továbbá hozzájárul új
nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához,
megerősítéséhez;
e) uniós oltalom alatt álló nemzeti érték: a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek
minőségrendszereiről szóló, 2012 . november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti é s
tanácsi rendelet alapján oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, oltalom alatt álló földrajz i
jelzéssel rendelkező [,] vagy hagyományos különleges terméknek min ősülő mezőgazdasági
termékek vagy élelmiszerek; a szeszes italok meghatározásáról, megnevezésérő l ,
kiszerelésérő l, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/E K
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérő l szóló, 2008 . január 15-i 110/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet alapján oltalom alatt álló földrajzi árujelz ővel rendelkező
szeszes italok; a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a
922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályo n
kívül helyezésérő l szóló, 2013 . december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanács i
rendelet alapján oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel[,] vagy oltalom alatt álló földrajzi
jelzéssel rendelkez ő borok és borászati termékek;
j) külhoni nemzetrész értéktár : az országhatáron túl, egy adott ország területén él ő
magyarságra jellemző nemzeti értékek közül az adott Külhoni Nemzetrész Értéktár
Bizottság által külhoni értékké nyilvánított értékek adatait tartalmazó gy űjtemény;
g) Magyar Értéktár : a nemzeti értékek köréből a HB által kiemelked ő nemzeti értékké
nyilvánított értékek gyűjteménye ;
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h) megyei értéktár : a megye területén fellelhet ő nemzeti értékek közül a Megyei Értéktár
Bizottság által megyei értékké nyilvánított értékek adatait tartalmazó gyűjtemény; ahol e
törvény megyei értéktárat említ, az alatt a fővárosi értéktárat is érteni kell ;
i) nemzeti érték : a magyarság tevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához ,
hagyományaihoz, a magyar tájhoz és él ővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme ,
valamint a közelmúlt során felhalmozott és meg őrzött minden szellemi és anyagi,
természeti, közösségi érték[,] vagy termék, illetve a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó
materiális vagy immateriális javakat magába foglaló tájérték, amely tanúskodik egy ember i
közösség és az adott terület történelmi kapcsolatáról ;
j) nemzetközi elismerésben részesített nemzeti érték : azon nemzeti érték, amely az
Országgyűlés által ratifikált[,] vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetköz i
megállapodások vagy viszonosság alapján nemzetközi elismerésben részesült ;
k) tájegységi értéktár : több szomszédos település, illetve földrajzi, történelmi vagy néprajz i
szempontok alapján egységet alkotó tájegység területén fellelhet ő nemzeti értékek közül az
adott Tájegységi Értéktár Bizottság által tájegységi értékké nyilvánított értékek adatai t
tartalmazó gyűjtemény ;
1) települési értéktár: a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait
tartalmazó gyűjtemény.

(2) Valamely érték kiemelkedő nemzeti értékké vagy hungarikummá nyilvánítása nem érint i
annak egyéb jogszabályok, különösen a kulturális örökség védelmér ől szóló 2001 . évi
LXIV. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII . törvény, valamint a
közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995 . évi
LXVI. törvény és a szellemi kulturális örökség meg őrzésérő l szóló, Párizsban, 2003 . év
október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetésér ől szóló 2006. évi
XXXVIII . törvény alapján fennálló védettségét.'

3. A bizottság a törvényjavaslat 14. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

„(2) A Htv . 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A HB
a) az Országgyűlés által — a nemzetiségi szószólók és az ellenzéki képviselők közül
választott legalább egy-egy fő figyelembe vételével összesen — delegált [két]négy,
b) a MÁÉRT-en részt vevő külhoni szervezetek által delegált három ,
c) a nemzetpolitikáért felelős miniszter által delegált egy ,
d) az igazságügyért felel ős miniszter által delegált egy,
e) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által delegált egy ,
j) a kultúráért és az oktatásért felelős miniszter által együttesen delegált egy,
g) az agrárpolitikáért felelős és a természetvédelemért felelős miniszter által együttesen
delegált egy,
h) a turizmusért felel ős miniszter által delegált egy,
i) az európai uniós források felhasználásáért és a kulturális örökség védelméért felelős
miniszter által együttesen delegált egy ,
j) a külgazdasági ügyekért és a külpolitikáért felelős miniszter által együttesen delegált egy ,
k) az informatikáért felel ős miniszter által delegált egy ,
1) a honvédelemért felel ős miniszter által delegált egy,
m)a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által delegált egy ,
n) a Magyar Művészeti Akadémia elnöke által delegált egy, é s
o) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke által delegált eg y
tagból áll.”
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4. A bizottság a törvényjavaslat 17 . § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

„(1) A Htv . 19. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg )

„c) a települési, tájegységi, [és ]megyei és külhoni nemzetrészértéktárak létrehozására és
gondozására, valamint a Települési, Tájegységi, [és ]Megyei és Külhoni Nemzetrész
Értéktár Bizottságok, továbbá az ágazati értéktárak felállítására és m űködésére vonatkoz ó
szabályokat,”

5. A bizottság a törvényjavaslat 18. §-ának a következő módosítását javasolja :

„18 .

A Htv. a következő 22 . §-sal egészül ki :

„22. § (1) A magyar nemzeti értékekrő l és a hungarikumokról szóló 2012 . évi XXX. törvény
módosításáról szóló 2015 . évi . . . . törvény (a továbbiakban : Módtv.) hatályba[ ]lépésével a
HB-ba delegálási jogosultságot szerz ő személy vagy szervezet a Módtv . hatályba[ ]lépését
követő 30 napon belül tagot jelöl ki .

(2) A Módtv . hatályba[ ]lépését megel őzően a törvény erejénél fogva a Magyar Értéktárba é s

a IIungaxikumok Gyűjteményébe bekerült nemzeti értékek továbbra is a Magyar Értéktárba é s
a Hungarikumok Gyűjteményébe tartoznak .

(3) A Módtv. hatályba[ ]lépését megelőzően a külhoni magyarság értéktárában szereplő
nemzeti értékek a Módtv . hatályba[ ]lépésével az adott nemzeti érték fellelhetősége szerinti
külhoni nemzetrész értéktárba tartoznak.”

Indokolás

1 ., 2 ., 5 ., 6 . : Nyelvhelyességi szövegpontosítás .
3.: A módosí ás lehetőséget ad arra, hogy az ellenzéki frakciók, valamint a nemzetiség i
szószólók is jelölhessenek tagot a Hungarikum Bizottságba .
4.: Végrehajtási rendeletalkotási felhatalmazás a Külhoni Nemzetrész Értéktárra vonatkoz ó

részletszabályok megalkotásához .

Budapest, 2015 . május 20 .

Tisztelettel :

Horváth István

helyettesítő alelnök
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