Települési és megyei értéktárak létrehozása a
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Fogalommagyarázat
Hungarikum törvény (Htv.) és kormányrendelet (vhr.)
 települési értéktár:
• a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait
tartalmazó gyűjtemény
• települési önkormányzat hozhatja létre

 tájegységi értéktár: több települési önkormányzat területén fellelhető
nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény
 megyei értéktár
• a megye területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény
• megyei önkormányzat hozhatja létre

Települési önkormányzat: község,város, járásszékhely város, megyei jogú város;
fővárosi kerületek, fővárosi önkormányzat – külön szabályok
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114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet (vhr.)
a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról
10 (rövid) fejezet
• a nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái
• a települési, tájegységi, megyei értéktárak (együtt: helyi értéktárak)
létrehozása és gondozása
• Települési és Megyei Értéktár Bizottságok létrehozása és működése
• Magyar Állandó Értekezlet által kijelölt bizottság működése
• ágazati értéktárak létrehozása és gondozása
• a nemzeti értékek helyi értéktárba és a külhoni magyarság értéktárába
történő felvétele
• a Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értékek
• nemzeti érték hungarikummá minősítése
• nyilvántartás és közzététel szabályai
• záró rendelkezések
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A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái
 agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai –
beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a
mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat-és
növényfajták;
 egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat,
természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek,
gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
 épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott,
illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és
közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő
környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
 ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart,
kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes
technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel
végzett személy- és áruszállítás;
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A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái
 kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az
irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet,
iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett
ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű
műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek,
világörökségi helyszínek;
 sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését
szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve
versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység,
különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
 természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a
fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és
geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek,
életközösségek és ökológiai rendszerek;
 turizmus és vendéglátás: a turizmus és vendéglátás szellemi termékei és tárgyi
javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari
termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.
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A helyi (települési, tájegységi és megyei) értéktárak és az
értéktár bizottságok létrehozása
A helyi (települési és megyei) önkormányzat JÚNIUS 16-ig (vhr. -> 60 nap)
döntést hoz az értéktár létrehozásáról

Az önkormányzati képviselő testület dönt
1. az Értéktár Bizottság létrehozásáról VAGY
2. állami, települési/megyei önkormányzati, egyházi vagy társadalmi
szervezet által fenntartott intézmény, szervezet, szervezeti egység
megbízásáról
1+2 a továbbiakban együtt: értéktár létrehozója

A létrehozást vagy megbízást követő 30 napon belül tájékoztatja a


•
•
•



települési önkormányzat a Hungarikum Bizottság (HB) elnökét (Htv. 3. és 4. §)
települési önkormányzat (kivéve főváros és kerületek) a megyei közgyűlés elnökét
a fővárosi, a fővárosi kerületi és a megyei önkormányzat a HB elnökét.

Nemleges döntés bármikor megváltoztatható – tájékoztatás 30 napon belül
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Helyi (települési, megyei) értéktár bizottságok
 Legalább 3 fős testület
 Az értéktár bizottság munkájába bevonja
• a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos
módszertani intézményét
• az értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó
országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket
 Félévente beszámol a képviselő-testületnek.
 A működéséhez szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a
helyi önkormányzat biztosítja.
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A nemzeti értékek felvétele a települési, tájegységi és
megyei értéktárba
 A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető/létrehozott érték
felvételét bárki írásban kezdeményezheti
önkormányzat
polgármesteréhez vagy a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatban
 A javaslatot a vhr. 1. melléklete szerint kell elkészíteni (következő dián)
 A javaslatnak tartalmaznia kell:
• a javaslattevő adatait,
• az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
• az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét/audiovizuális
dokumentációját,
• a Htv. nemzeti érték definíciójának való megfelelést valószínűsítő
dokumentumokat, valamint
• szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.
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Javaslat nemzeti érték felvételéhez – helyi szint
 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1.A javaslatot benyújtó neve:
Név:
Telefonszám:

2. A kapcsolattartó adatai:
Levelezési cím
E-mail cím:

 II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása (következő dián)
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
4. Az értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik (következő dián)
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
7. Bibliográfia
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

 III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdésének j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok
3. Nyilatkozat (a csatolt fényképek és filmek felhasználásának engedélyezéséről)
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Szakterületi kategóriák az adatlapon
 agrár- és élelmiszergazdaság
 épített környezet
 kulturális örökség
 természeti környezet

 egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások
 sport
 turizmus és vendéglátás

Értéktárak megnevezése az adatlapon
 települési
 megyei

 tájegységi
 külhoni magyarság
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A nemzeti értékek felvétele a települési, tájegységi és
megyei értéktárba (folytatás)
 Az értéktár létrehozója megvizsgálja a hozzá beérkezett javaslatot:
• a Htv. nemzeti érték definíciója szerint megalapozott-e
• megfelel-e a Htv.-ben és a vhr.-ben foglalt feltételeknek
 Tartalmi hiányosság esetén: hiánypótlás
 Döntés: a javaslat benyújtását követő 90 napon belül
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A nemzeti értékek felvétele a települési, tájegységi és
megyei értéktárba – különös eset I.
 Települési értéktár létrehozásának lehetőségével élni nem kívánó
települési önkormányzat a javaslatot megküldi a megyei közgyűlés
elnökének, aki azt a megyei értéktár létrehozójának továbbítja.
 Az értéktár létrehozója megvizsgálja a hozzá beérkezett javaslatot:
• a Htv. nemzeti érték definíciója szerint megalapozott-e
• megfelel-e a Htv.-ben és a vhr.-ben foglalt feltételeknek
 Tartalmi hiányosság esetén: hiánypótlás.
 Döntés a javaslat szerinti nemzeti érték megyei értéktárba való
bekerüléséről: a javaslat benyújtását követő 90 napon belül.
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A nemzeti értékek felvétele a települési, tájegységi és
megyei értéktárba – különös eset II.
 Értéktár létrehozásának lehetőségével élni nem kívánó fővárosi
önkormányzat, fővárosi kerületi önkormányzat vagy megyei
önkormányzat a javaslatot a HB elnöke részére küldi meg.
 A HB munkáját segítő szakmai ágazati szakbizottság megvizsgálja a
hozzá beérkezett javaslatot:
• a Htv. nemzeti érték definícója szerint megalapozott-e
• megfelel-e a Htv.-ben és a vhr.-ben foglalt feltételeknek
 Tartalmi hiányosság esetén: hiánypótlás.
 Döntés a javaslat szerinti nemzeti érték Magyar Értéktárba való
bekerüléséről: a javaslatnak a HB ülésének első napirendre tűzésétől
számított 90 napon belül.
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Értéktárak kezelése
 A települési és tájegységi értéktáraknak a megyei értéktárba való
megküldésekor (Htv. 3. §) az értéktár létrehozója javaslatot tesz arra,
hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba (vhr.
1. melléklete szerint). [vhr. 6. § (6)]
 A települési értéktár létrehozója a települési vagy tájegységi értéktárba
felvett nemzeti érték adatait az értéktárba való felvételt követő 8
napon belül megküldi a megyei értéktár létrehozójának. [Htv. 7. § (1)]
 Amennyiben az adott megye területén nincs megyei értéktár létrehozó,
a települési értéktár létrehozója az adatokat közvetlenül a HB-nek küldi
meg.
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Értéktárak kezelése
 A megyei értéktáraknak a HB részére történő megküldésekor (Htv. 4.
§) az értéktár létrehozója javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti
értékeket javasolja a Magyar Értéktár elemeként nyilvántartani (vhr. 2.
sz. melléklete szerint). [vhr. 6. § (7)]
 A megyei értéktárban elhelyezett nemzeti értékek adatait az értéktár
létrehozója az értéktárba történő felvétel követő 8 napon belül
megküldi a HB részére.[Htv. 7. § (5)]
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Javaslat nemzeti érték Magyar Értéktárba történő felvételéhez
 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1.A javaslatot benyújtó neve:
Név:
Telefonszám:

2. A kapcsolattartó adatai:
Levelezési cím
E-mail cím:

 II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
3. A nemzeti értéket tartalmazó értéktár megnevezése
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
6. Indoklás a Magyar Értéktárba történő felvétel mellett, kitérve a nemzeti érték országos
jelentőségének bemutatására
7. Bibliográfia
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

 III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdésének j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok
3. Nyilatkozat (a csatolt fényképek és filmek felhasználásának engedélyezéséről)
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A hungarikumok kiválasztása
 A Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értékek hungarikummá
nyilvánítására javaslatot tehet – egyebek mellett –
• a Települési Értéktár Bizottság vagy az értéktár egyéb létrehozója
• a Megyei Értéktár Bizottság vagy az értéktár egyéb létrehozója

 A javaslatot a vhr. 3. melléklete szerint kell elkészíteni (következő dián)
 A javaslatnak tartalmaznia kell:
• a javaslattevő adatait,
• a Hungarikumok Gyűjteményébe felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
• a Hungarikumok Gyűjteményébe felvételre javasolt nemzeti érték
fényképét/audiovizuális dokumentációját,
• a Htv. hungarikum definíciójának való megfelelést valószínűsítő
dokumentumokat.
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Javaslat nemzeti érték Hungarikumok Gyűjteményébe
történő felvételéhez
 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1.A javaslatot benyújtó neve:
Név:
Telefonszám:

2. A kapcsolattartó adatai:
Levelezési cím
E-mail cím:

 II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
3. A nemzeti értéket tartalmazó értéktár megnevezése
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
6. Indoklás a Hungarikumok Gyűjteményébe történő felvétel mellett
7. Bibliográfia
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

 III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdésének g) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok
3. Nyilatkozat (a csatolt fényképek és filmek felhasználásának engedélyezéséről)
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Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

19

