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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.  24.) OGY határozat (a továbbiakban:
HHSZ) 46. § (10) bekezdése alapján az előterjesztő megküldte „a Magyar-székely összetartozás
napjáról” szóló,  H/2681.  számú  határozati  javaslat  és  az  összegző  módosító  javaslat
egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban: egységes javaslattervezet).

Az egységes javaslattervezetet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelelően tartalmazza a
határozati javaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét, ezért a HHSZ 46. §
(11) bekezdés a) pontja alapján azt egységes javaslatként benyújtom.



...../2018. (.....) OGY határozat 

a magyar-székely egység napjáról

1. Az Országgyűlés október 16-át,  az 1848. évi agyagfalvi székely nemzetgyűlés kezdőnapját a
magyar-székely egység napjává nyilvánítja.

2. Az Országgyűlés

a) megerősíti, hogy a székely nép a magyar nemzet elválaszthatatlan része;

b) szükségesnek tartja méltóképpen megemlékezni az 1848. áprilisi törvények által megteremtett
modern, polgári Magyarország védelmét lehetővé tevő agyagfalvi székely nemzetgyűlésről és az ott
született határozatokról;

c)  tisztelettel  adózik  azon  székely  honfitársainknak,  akik  tanúbizonyságot  tettek  rendíthetetlen
hűségükről Magyarország és az egyetemes magyarság ügye iránt, valamint fegyvert fogtak a polgári
átalakulás  veszélybe  került  eredményeinek  védelme  és  minden  erdélyi  lakos  személy-  és
vagyonbiztonságának garantálása érdekében;

d)  támogatja  és  szorgalmazza  olyan  megemlékezések  szervezését,  amelyek  a  magyarság  és  a
székelység évszázados egységét hangsúlyozzák;

e)  támogatja  és  szorgalmazza  olyan  programok,  hazai  és  nemzetközi  konferenciák  szervezését,
illetve  oktatási  anyagok  és  audiovizuális  termékek  készítését,  amelyek  az  események  és
következményeik hiteles bemutatásával kapcsolatosak;

f)  támogatja  és  szorgalmazza  az  agyagfalvi  székely  nemzetgyűléssel  kapcsolatos  iskolai
megemlékezések, tanulmányi kirándulások szervezését és emlékművek avatását;

g) támogatja és szorgalmazza az eseményhez kapcsolódó pályázatok meghirdetését;

h) támogatja és szorgalmazza az eseménnyel kapcsolatos emlékbélyegek és emlékérmék kiadását.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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