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Tisztelt Képviselő-testület! 

A napirendi pont kapcsán az alábbi előterjesztést teszem:  
 
 
2014. év végén a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság pályázatot 
hirdetett nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, megismertetésének, gondozásának 
támogatására. Támogatták a helyi értéktár megalakulását, a bizottsági munka megkezdését, a 
gyűjtési, rendszerezési munkát. Egy-egy pályázó 500 ezer és 1,5 millió vissza nem térítendő 
támogatást kaphatott. A meglévő települési értéktárak esetében további 75 millió forint 
keretösszeg állt rendelkezésre az ott lévő értékek bemutatására. Ez esetben 1 millió és 2 millió 
forint között lehetett támogatást kapni. Az elnyert támogatásból a település népszerűsítésére – 
kiadvány, rendezvény, kisfilm, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére volt lehetőség. 

A Magyar Értéktár a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerint a települési, a 
tájegységi, a megyei és az ágazati értéktárakat, valamint a külhoni közösségek értéktárait 
összesítő gyűjtemény. A törvény alapján készülő listából a Hungarikum Bizottság kiválasztja 
a legszűkebben értelmezett hungarikumokat, amelyek ennélfogva a Hungarikumok 
Gyűjteményébe bekerülnek. A jelenlegi, 126 tételből álló listát a Hungarikum Bizottság 2015. 
június 25-i ülésén hagyta jóvá. 

Miért jó a településnek, ha létrehozza a Települési Értéktár Bizottságot? 

Pályázati forrásokhoz tud hozzájutni a település értékeinek rendszerezéséhez, 
gyűjtéséhez, megőrzéséhez, népszerűsítéséhez, hasznosításához. 

 

Kivonat a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a 
hungarikumok gondozásáról:  

„A Kormány a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 
19. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a 19. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 15. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
3. Települési és Megyei Értéktár Bizottságok létrehozása és működése 
3. § (1) 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 tevékenységéről a 
helyi önkormányzat képviselő-testületének. 
(2) Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi 
és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat - az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi 
tervre figyelemmel - maga biztosítja. 
 
 
 



6. A nemzeti értékek települési, tájegységi, megyei értéktárba és a külhoni magyarság 
értéktárába történő felvétele 
6. § (1) A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott 
nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba bárki írásban 
kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat 
polgármesteréhez, illetve a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában. 
(2) A Magyarország határain túl fellelhető nemzeti értékek felvételét a külhoni magyarság 
értéktárába bárki írásban kezdeményezheti a MÁÉRT szakbizottság ügyrendjében foglaltak 
szerint. 
(3) A javaslatot az 1. melléklet szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út 
esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani. Valamely nemzeti értéknek a 
települési, tájegységi vagy megyei értéktárba, illetve a külhoni magyarság értéktárába történő 
felvételére irányuló javaslattétel ingyenes. 
(4) A javaslatnak tartalmaznia kell: 
a) a javaslattevő adatait, 
b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait, 
c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális-
dokumentációját, 
d) a Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, 
valamint 
e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.” 
 
 
Jelen előterjesztés részét képezi egy Lakossági felhívás tervezet, valamint a vonatkozó 
kormány rendelet szerinti minta (piszkozat) bejelentés. A bizottság szmsz-e is mellékletként 
olvasható.  
 
 
Tisztelt Képviselők! 

Javaslom, hogy településünkön is jöjjön létre értéktár bizottság, amennyiben egyet értenek, 
úgy az alábbi határozati javaslat elfogadását terjesztem elő:  

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
….../2015. (XI.30) Önk. határozat 

 
 
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti értékekről és 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdésben foglalt 
feladatok végrehajtására 2015. december 1. napjával Települési Értéktár Bizottságot 
hoz létre. 
A Bizottság tagjai: Mógor Judit, Nagy Károlyné, Dékány Erzsébet  
Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) 
bekezdése alapján Aszófő Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 
Szabályzatát jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 
A Települési Értéktár Bizottság 2015. december 1. napján kezdi meg működését. 
A feladatellátáshoz szükséges tárgyi és ügyviteli feltételeket a Képviselő-testület a 
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltsége útján biztosítja. 



A Képviselő-testület felkéri Keller Vendel polgármestert, hogy a Települési 
Értéktár Bizottság feladatellátásának pénzügyi fedezetét a mindenkori éves 
költségvetés összeállításánál vegye figyelembe. 

Határidő: a bizottság felállítására azonnal, egyebekben folyamatos  
Felelős: Keller Vendel polgármester 

 

 

Melléklet 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS! 

Magyarország Országgyűlése, a magyar nemzet egységétől vezérelve, törvényben fejezte ki 
azon szándékát, hogy létrehozza a Magyar Értéktárat. Ezen belül felhatalmazta a települési 
Önkormányzatokat, hogy hozzák létre a Települési Értéktár Bizottságokat, melyek feladata a 
helyi értékek összegyűjtése. 

Települési Értéktár Bizottság felhívással fordul az aszófői magánszemélyek és szervezetek 
felé, hogy éljenek a települési értéktárba felvételre történő javaslattételi lehetőségükkel a 
településen fellelhető, a valaha itt élő, illetve a településen tevékenykedő személyek 
alkotótevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a tájhoz és 
élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és 
megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék 
vonatkozásában. 

Kérünk mindenkit, - az alábbiakban felsorolt szempontok alapján, - tegyenek javaslatokat, 
hogy mi kerüljön Aszófő Értéktárába. 

A nemzeti értékek kategóriái az alábbiak:  

a) 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; 
 
b) 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; 
 
c) 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; 
 
d) 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; 
 
e) 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; 
 
f) 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; 
 
g) 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; 
valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 
 
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, 
különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a 
vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.  

A nemzeti értékek Települési Értéktárba történő felvételét a tájékoztató mellékletében 
szereplő nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával bárki kezdeményezheti a Polgármesterhez 
vagy a Bizottsághoz címzett javaslatában. 

A javaslatokat a mellékelt adatlapon 2016. …………….  kérjük megküldeni a bizottság 
részére.  

További felvilágosításért  Mógor Judit bizottsági taghoz fordulhatnak:  

Tel:  06-30/440-9508  

Mail.: judit.mogor@indamail.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

Javaslat a  
„[nemzeti érték megnevezése]”  
[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 

Készítette: 

…………………………………. (név) 

............................................................. (aláírás) 

……………………………… 

 (település, dátum) 

(P. H.) 

I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Aszófő Község 
Önkormányzata 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  
Név: …………………………………………….. 
Levelezési cím: …………………………………. 
Telefonszám: …………………………………… 
E-mail cím: …....................................................... 

II. 
A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése:  

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód □ épített környezet 
□ ipari és műszaki megoldások □ kulturális örökség □ sport 
□ természeti környezet □ turizmus  

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Aszófő belterület 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
□ települési □ tájegységi □ X megyei □ külhoni magyarság 

5. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása 

Aszófő határában található a téltemető. Hazánk legkorábban nyíló virága. Apró termetű 
mediterrán növény. Lásd.: mellékletben fotók 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 



   Értéktárba történő felvételét kulturális örökség kategóriába a növény egyedisége miatt 
javasoljuk.  

7. A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források)  

írások, irodalom,festmények felsorolása 

8. A települési érték hivatalos weboldalának címe: www.aszofo.hu 

III. fotódokumentáció 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 

 

Melléklet: (téltemető) 

 


