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Képviselő i önálló indítvány

Az Országgyű lés
. . ./2016. (	 } OGY határozat a

gróf Széchenyi István születésének 225 . évfordulójáról való megemlékezésről

1 . Gróf Széchenyi István születetésének 225 . évfordulója alkalmából az Országgy űlés
tiszteleg és megemlékezik a legnagyobb magyarról, továbbá kinyilatkoztatja, hogy
érvényesnek tartja, egyetért és szellemi értelemben követend őnek tartja a gróf Széchenyi
István, a legnagyobb magyar emlékének törvénybeiktatásáról szóló 1925 . évi XLV.
törvénycikkben foglaltakat, mely szerint :

„A magyar nemzet századik évfordulóját ünnepelvén annak az eseménynek, hogy Szécheny i
István gróf a pozsonyi országgyűlésen közéleti munkásságát megkezdte és 1825. november 3 -
án példát adó nagy tettével lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását, a
nemzetgyűlés elhatározta:

1. § Széchenyi István gróf közéleti munkásságával, melyet alkotásainak nagy sora hirdet, a
nemzet háláját teljes mértékben kiérdemelte .

2. § Nevének el nem mulható emlékezetét törvénybe iktatja . "

2. Az Országgy űlés üdvözli, hogy a Kormány gondoskodik a nagycenki Széchenyi István
Emlékmúzeum állandó kiállításának újrarendezéséről, a nagycenki Széchenyi-kápolna
felújításáról, továbbá felkéri a Kormányt, hogy egy tudományos szimpózium keretébe n
emlékezzék meg a legnagyobb magyarról .

3 . Az Országgyűlés felkéri a Magyar Postát, hogy emlékbélyeg kiadásával tisztelegjen gró f
Széchenyi István születésének 225 . évfordulója alkalmából az emléke előtt .

4. Az Országgyűlés szorgalmazza, hogy minden anyaországi és Kárpát-medencei magya r
közösség megemlékezzék a legnagyobb magyarról .

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



Indokolás

„A reformkorszak elején kezdte meg fáradhatatlan tevékenységét Széchenyi István gróf, aki
azután nemzetünk érdekében oly sok téren annyit alkotott . ”

Az egyszeri, ünnepi deklarációt tartalmazó törvénycikkel az Országgyűlés gróf Széchenyi
Istvánról e határozattal emlékezik meg, ezzel is tisztelegve a legnagyobb magyar munkásság a
előtt .
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Kövér László úrnak,
az Országgyű lés Elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 28. § (4) bekezdése alapján, „gróf
Széchenyi István születésének 225 . évfordulójáról való megemlékezésrő l” címmel a

mellékelt határozati javaslatot kívánjuk benyújtani .
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