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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2012. július 1-jén lépett hatályba a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, 
2013. április 17-én pedig annak végrehajtási rendelete, a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet. 
Ezen jogszabályok széles körű lehetőséget teremtenek a nemzet számára különösen fontos anyagi és 
szellemi értékek felkutatásához, összegyűjtéséhez és regisztrációjához. Megalkotásuk egyik célja, hogy 
lehetőség szerint minél több önkormányzat önként vállalt feladatként vegye számba és nevesítse 
mindazon helyi szellemi, anyagi, természeti kincsét, termékét, melyet nemzeti értéknek tekint, és annak 
katalogizálása, valamint megőrzése érdekében hozzon létre települési értéktárat. 
A települések, megyék értéktáraiból egy szakavatott bizottság, a Hungarikum Bizottság választja ki a 
Magyar Értéktárba kerülő értékeket, majd ezekből jelöli ki a hungarikumokat, melyek olyan 
megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értékek, melyek a történelmi, vagy a mai Magyarországra jellemző 
tulajdonságaikkal, egyediségükkel, különlegességükkel és minőségükkel a magyarság 
csúcsteljesítményei. 
A 2012. évi XXX. törvény 3. §-a alapján tehát a települési önkormányzat települési értéktárat, illetve 
Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerint szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a 
településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei 
értéktárba. 
A 114/2012. (IV.16.) Korm. rendelet 2. §-a (1) bekezdésében foglaltak szerint a Képviselő-testületnek 
kell döntést hoznia arról, hogy kíván-e élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével. A 
Kormányrendelet alapján az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-
testülete határozza meg.  
Az értéktár bizottság 

a) legalább három tagból áll; 
b) munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos módszertani 
intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi 
illetékességű szakmai és civil szervezeteket; 

c) félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol 
Amennyiben a Képviselő-testület mai ülésén a Települési Értéktár létrehozásáról dönt, az októberi soros 
ülésre előterjesztem az Értéktár Bizottság tagjaira, illetve a bizottság működési szabályzatára vonatkozó 
határozati javaslatokat 
A hivatkozott törvény szövegét az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat változatok közötti állásfoglalást: 
 
 
Halászi, 2013. szeptember 11. 
 

Majthényi Tamás 
polgármester 
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Határozati javaslatok: 
 

 
…………..2013 (………………) Képviselőtestületi határozata a 

Települési Értéktár létrehozásáról 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3.§ (1) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a magyar 
nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16) Kormányrendelet 2.§ (1) 
bekezdésére is figyelemmel az alábbi határozatot hozza: 
 
A. változat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete települési Értéktárat kíván létrehozni. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a települési értéktár létrehozására vonatkozó 
előkészítő munkát végezze el, és a létrehozásra vonatkozó döntési tervezetet terjessze a Képviselő-
testület elé. 
 
Határidő: A Képviselő-testület 2013. soron következő ülése 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 

 
 
B. változat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván Települési Értéktárat 
létrehozni,  
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről – jelen határozat megküldésével – 
tájékoztassa a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés elnökét 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Kránitz Péter jegyző 
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Melléklet 

2012. évi XXX. törvény 

a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 

Magyarország Alaptörvényének P) cikke alapján a magyar nemzet egységétől 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 nemzetünk értékeit össze kell gyűjteni, 
dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú 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 és megszilárdításához; 

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. 

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

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

Az Országgyűlés mindezek érdekében a következő törvényt alkotja: 

I. RÉSZ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. Értelmező rendelkezések 

1. § (1) E törvény alkalmazásában: 

a) Magyar Értéktár: a települési, a tájegységi, a megyei és az ágazati értéktárakat, valamint a külhoni közösségek 
értéktárait összesítő gyűjtemény; 

b) ágazati értéktár: az egyes ágazatokért felelős miniszterek által azonosított nemzeti értékek adatainak 
gyűjteménye; 

c) megyei értéktár: a megye területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény; 

d) tájegységi értéktár: több települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó 
gyűjtemény; 

e) települési értéktár: a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó 
gyűjtemény; 
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f) külhoni magyarság értéktára: az országhatáron túl fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény; 

g) 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, 

ga) amelyet belföldön és külföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékeként tartanak 
számon, vagy 

gb) amely védett természeti értékek, vagy 

gc) amely kiváló nemzeti termék, vagy 

gd) amelyet az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint végzett egyedi 
értékelés eredményeként a Hungarikum Bizottság (a továbbiakban: HB) hungarikummá minősít, vagy 
amely e törvény erejénél fogva hungarikumnak minősül; 

h) Hungarikumok Gyűjteménye: a nemzeti értékek köréből a HB által hungarikummá nyilvánított, valamint e 
törvény erejénél fogva hungarikumnak minősített nemzeti értékek gyűjteménye; 

i) közösségi oltalom alatt álló nemzeti érték: az 510/2006/EK tanácsi rendelet alapján oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel, vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező mezőgazdasági termékek vagy 
élelmiszerek, a 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel 
rendelkező szeszes italok, az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alapján oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, vagy 
oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező borok és borászati termékek, továbbá az 509/2006/EK tanácsi 
rendelet alapján hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek; 

j) nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és 
élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden 
szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely 

ja) hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk - de legalább egy meghatározott tájegység 
lakossága - a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el, 

jb) jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, 

jc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, 
megerősítéséhez; 

k) nemzetközi elismerésben részesített nemzeti érték: azon nemzeti érték, amely az Országgyűlés által ratifikált, 
vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi megállapodások vagy viszonosság alapján nemzetközi 
elismerésben részesült. 

(2) Valamely érték nemzeti értékké vagy hungarikummá minősítése nem érinti annak egyéb jogszabályok, 
különösen a kulturális örökség védelméről 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 alapján fennálló védettségét. 

(3) E törvény hatálya nem érinti a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény által hungarikumnak minősülő értékeket. 

(4) E törvény alapján a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok 
nem lehetnek sem nemzeti értékek, sem hungarikumok. 
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II. RÉSZ 

A NEMZETI ÉRTÉKEK AZONOSÍTÁSA ÉS RENDSZEREZÉSE 

2. A nemzeti értékek azonosítása 

2. § A nemzeti értékek megóvandó értékek, azok azonosításában, rendszerezésében, adataik nyilvántartásba 
vételében és folyamatos frissítésében, gondozásában a települési önkormányzatok, a megyei önkormányzatok, a 
hatáskörrel rendelkező állami szervek, és az általuk felkért szakmai testületek, intézmények, kutatóhelyek, civil 
szervezetek, egyházak, valamint a külhoni természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek, közösségek működhetnek közre. 

3. Települési, valamint tájegységi értéktár 

3. § (1) A települési önkormányzat települési értéktárat hozhat létre. 

(2) A települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely - az e törvény végrehajtására 
kiadott jogszabályban meghatározottak szerint - szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, 
létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei 
értéktárba. 

(3) A települési önkormányzat a települési értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozatalával és annak 
gondozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba történő megküldésével megbízhat a település területén 
működő, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végző állami, települési önkormányzati, 
egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit, vagy a 
településfejlesztésben tevékenykedő külső területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezetet. 

(4) Ugyanazon megye területén lévő több szomszédos település önkormányzata közös Települési Értéktár 
Bizottságot is létrehozhat, amely elkészíti a tájegységi értéktárat és az adatait megküldi a megyei értéktárba. 

(5) A Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról vagy a feladat ellátásával történő megbízásról az érintett 
települési önkormányzat a létrehozást, illetve a megbízást követő 30 napon belül tájékoztatja a HB-t. 

4. Megyei értéktár 

4. § (1) A megyei önkormányzat megyei értéktárat hozhat létre. 

(2) A megyei önkormányzat Megyei Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely - az e törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározottak szerint - szervezi a megye területén azonosított települési és tájegységi értéktárak 
adatainak összesítését, gondoskodik a még nem azonosított, de a megye területén fellelhető nemzeti értékek 
azonosításáról, létrehozza a megyei értéktárat és megküldi azt a HB-nek. 

(3) A megyei önkormányzat a megyei értékek azonosításával, a megyei értéktár létrehozatalával és annak 
gondozásával, valamint adatainak a Magyar Értéktárba történő megküldésével megbízhat a megye területén 
működő, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végző állami, megyei önkormányzati, egyházi 
vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit. 

(4) A Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról vagy a feladat ellátásával történő megbízásról a megyei 
önkormányzat a létrehozást, megbízást követő 30 napon belül tájékoztatja a HB-t. 

5. A külhoni magyarság értéktára 

5. § (1) A Magyar Állandó Értekezlet (a továbbiakban: MÁÉRT) külhoni magyarság értéktárat hozhat létre. 
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(2) A MÁÉRT Külhoni Bizottságot hozhat létre, amely - az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerint - szervezi a határon túl fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a határon túl 
fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a HB-nek. 

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

(4) A Külhoni Bizottság létrehozásáról, vagy a feladat ellátásával történő megbízásról a MÁÉRT a létrehozást, 
megbízást követő 30 napon belül tájékoztatja a HB-t. 

6. Az ágazati értéktár 

6. § (1) Az egyes ágazatokért felelős miniszterek szakágazatukban meghatározzák a feladatkörükbe tartozó, egyéb 
szabályozás szerint önállóan nyilvántartott nemzeti értékek körét. 

(2) Az egyes ágazatokért felelős miniszterek az ágazati értéktár adatait tartalmazó listát az e törvény végrehajtására 
vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint megküldik a HB részére. Amennyiben ezt követően új értékkel bővítik 
az ágazati értéktárukat, annak adatait az értéktárba történő felvételt követő 8 napon belül megküldik a HB részére. 

 
 


