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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Hazánk parlamentje tavaly tavaszi ülésszakán fogadta el a magyar nemzeti értékek-
ről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt. A 2012. április 11-én kihirde-
tett jogszabály preambulumában „az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a nemzeti ér-
tékeket az egyetemes értékek részének tekinti, amely értékek a magyarság múltjá-
nak, jelenének és jövőjének dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti ösz-
szefogás alapja. A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi együtt élő 
népek, a magyar nemzetalkotó nemzetiségek és a határon túli, valamint szerte a vi-
lágban élő, magukat magyarnak valló egyének, közösségek értékei.” 
 
A törvény 1. § (1) bekezdésének j) pontja alapján nemzeti értéknek minősül „a ma-
gyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, táj-
hoz 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 Unió-
ban és szerte a világon, 

jc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának ki-
alakításához, megerősítéséhez”. 

 
A nemzeti értékek „csúcsán” a hungarikumok állnak, fogalmát a törvény 1. § (1) be-
kezdésének g) pontja határozza meg. A hungarikum „gyűjtőfogalom, amely egységes 
osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan megkülönböztetésre, 
kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egye-
diségével, 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 
hungarikummá minősít, vagy amely e törvény erejénél fogva hungarikumnak minő-
sül”. 
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A törvény egyik hangsúlyos célja a nemzeti értékek összegyűjtése, dokumentálása 
és megőrzése: a Magyar Értéktár az összesítő gyűjteménye a települési, a tájegysé-
gi, a megyei, az ágazati, illetve a külhoni közösségek értéktárainak.  Az értéktárakba 
nemzeti érték felvételét bárki kezdeményezheti. (A Magyar Értéktár összeállítása a 
törvény 14. §-a szerint megalakult Hungarikum Bizottság feladata.) 
 
Települési értéktár létrehozása az adott települési önkormányzat, a tájegységi érték-
táré több szomszédos települési önkormányzat joga. A megyei értéktárral kapcsola-
tos feladatokat alapesetben a törvény a megyei önkormányzat hatáskörébe utalja. 
(Ha a feladatellátás jogával nem él a megyei önkormányzat, úgy e törvényből eredő 
feladatait a Hungarikum Bizottság látja el.)  A feladat ellátására kétféle lehetőséget 
kínál a jogszabály a megyei önkormányzatok számára.  
A megyei önkormányzat: 

a) Megyei Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely szervezi a megye területén 
azonosított települési és tájegységi értéktárak adatainak összesítését, gon-
doskodik a még nem azonosított, de a megye területén fellelhető nemzeti ér-
tékek azonosításáról, létrehozza a megyei értéktárat és megküldi azt a 
Hungarikum Bizottságnak; 

b) a megyei értékek azonosításával, a megyei értéktár létrehozatalával és annak 
gondozásával, valamint adatainak a Magyar Értéktárba történő megküldésé-
vel 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 szer-
vezeti egységeit. 

 
Mivel Tolna megye értékeinek feltárása, megismerése, megismertetése és megőrzé-
se közös felelősségünk, továbbá a hivatkozott törvényben részünkre kijelölt feladatok 
szervesen illeszkednek a megyei önkormányzatok új típusú szerepköréhez, magától 
értetődően a Tolna megyei értéktár szervezésével kapcsolatos feladatokat magunk 
kívánjuk ellátni, mégpedig az a) pontban foglalt lehetőséggel élve: Tolna Megyei Ér-
téktár Bizottság megalakításával. 
 
 
Mindezek alapján a Tolna Megyei Értéktár Bizottság összetételére az alábbi határo-
zati javaslatban foglaltak szerint teszek indítványt. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy 
a határozati javaslatban foglaltak szerint válassza meg a bizottság tagjait! 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés ../2013. (II. 15.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei Érték-
tár Bizottság létrehozásáról 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény 4. § (2) bekezdésében 
meghatározott jogával élve megalakítja a 
Tolna Megyei Értéktár Bizottságot és a 
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bizottságba választja a következő 
személyeket:  
- Dr. Say István elnök, 
- K. Németh András tag, 
- Lajtai Zoltán tag, 
- Sümegi József tag és 
- Szabadi Mihály tag. 

 
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy magyar 

nemzeti értékekről és a hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvény 4. § (4) 
bekezdése alapján a Tolna Megyei Értéktár 
Bizottság létrehozásáról a Hungarikum 
Bizottságot értesítse. 

3. A Közgyűlés felkéri elnökét továbbá ezen 
határozatának az érintettek részére történő 
eljuttatására. 

 
Felelős: a 2-3. pont tekintetében dr. Puskás Im-

re, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: a 2. pont tekintetében 2013. III. 18. 
 a 3. pont tekintetében azonnal, 

egyebekben folyamatos. 
 
 
Szekszárd, 2013. február 14. 
 
 
 dr. Puskás Imre 
 a Közgyűlés elnöke 


