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Tisztelt Bizottság! 

 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 328/2013. (X. 31.) számú határozatában a 
településen fellelhető nemzeti értékek összegyűjtésére, a helyi értéktár összeállítására létrehozta a 
Keszthelyi Települési Értéktár Bizottságot (továbbiakban: bizottság). 
 
A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 6. § (1) bekezdése alapján 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 címzett javaslatában.  
 
A javaslatokat a kormányrendelet 1. melléklete szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy 
postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve szükséges azt benyújtani.  
 
A kormányrendelet 1. §-a szerint a nemzeti értékek adatait a települési értéktárakban 
szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni. 
 
A bizottsághoz három, kulturális örökség szakterületre vonatkozó javaslat benyújtására került 
sor: 

 a „Keszthelyi Helikon Kórus” (1. sz. melléklet) felvételét Bajzik Lajosné, a Hungarikum Klub 
tagja,  

 a „Keszthelyi Gimnázium” (2. sz. melléklet) felvételét dr. Gelencsér József keszthelyi lakos, 

 a Károly Gyula festőművész és alkotásai” (3. sz. melléklet) felvételét Csengei Ágota, a Goldmark 
Károly Művelődési Központ igazgatója kezdeményezte. 

 
A javaslattevők mindhárom érték vonatkozásában kérték azok Zala Megyei Értéktárba történő 
felvételét is.  
 
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) 
bekezdése alapján a bizottság a települési értéktárba felvett értéket nyilvántartás céljából 
megküldi a megyei önkormányzat részére. 
 
 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést a beérkezett javaslatokkal együtt megtárgyalni és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
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Határozati javaslat I. 
…/2017. (III. 08.) számú KTÉB határozat 

 
A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta „A Keszthelyi Települési Értéktár 

Bizottsághoz beérkezett felvételi javaslatok elbírálása” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta:  
 

A változat 
1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság a „Keszthelyi Helikon Kórus”-t felveszi a 

Keszthelyi Települési Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába.  
2. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a 

döntésről a határozat megküldésével a Zala Megyei Önkormányzatot és a 
javaslattevőt tájékoztassa. 

 
B változat 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság a „Keszthelyi Helikon Kórus” Keszthelyi 
Települési Értéktárba történő felvételét nem támogatja. 

2. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a 
döntésről a határozat megküldésével a javaslattevőt tájékoztassa. 

 
Határidő: 2017. március 14.  
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztályvezető) 

 
 
 

Határozati javaslat II. 
…/2017. (III. 08.) számú KTÉB határozat 

 
A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta „A Keszthelyi Települési Értéktár 

Bizottsághoz beérkezett felvételi javaslatok elbírálása” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta:  
 

A változat 
1.    A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság a „Keszthelyi Gimnázium”-ot felveszi a 

Keszthelyi Települési Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába.  
2.    A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a 

döntésről a határozat megküldésével a Zala Megyei Önkormányzatot és a 
javaslattevőt tájékoztassa. 

 
B változat 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság a „Keszthelyi Gimnázium” Keszthelyi 
Települési Értéktárba történő felvételét nem támogatja. 

2. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a 
döntésről a határozat megküldésével a javaslattevőt tájékoztassa. 

 
Határidő: 2017. március 14.  
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztályvezető) 
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Határozati javaslat III. 
…/2017. (III. 08.) számú KTÉB határozat 

 
A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta „A Keszthelyi Települési Értéktár 

Bizottsághoz beérkezett felvételi javaslatok elbírálása” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta:  
 

A változat 
1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság „Károly Gyula festőművész és alkotásai”-t 

felveszi a Keszthelyi Települési Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába.  
2. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a 

döntésről a határozat megküldésével a Zala Megyei Önkormányzatot és a 
javaslattevőt tájékoztassa. 

 
B változat 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság „Károly Gyula festőművész és alkotásai” 
Keszthelyi Települési Értéktárba történő felvételét nem támogatja. 

2. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a 
döntésről a határozat megküldésével a javaslattevőt tájékoztassa. 

 
Határidő: 2017. március 14.  
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztályvezető) 

 
Határozati javaslat IV. 

…/2017. (III. 08.) számú KTÉB határozat 
 

A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta „A Keszthelyi Települési Értéktár 

Bizottsághoz beérkezett felvételi javaslatok elbírálása” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta:  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság a magyar nemzeti értékek és 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (X. 16.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése 
alapján az alábbi települési értékek Zala Megyei Értéktárba történő felvételét javasolja: 

 

érték megnevezése szakterületi kategória 

  

  

  

 
2. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a döntésről 

a határozat és a javaslatok megküldésével a Zala Megyei Értéktárat és a javaslattevőt 
tájékoztassa. 

 
Határidő: 2017. március 14.  
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztályvezető) 
 
Keszthely, 2017. március 6. 

        Ruzsics Ferenc 
bizottsági elnök 
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KIVONAT 
a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényből 

 
1. § (1) E törvény alkalmazásában: 
… 
e) települési értéktár: a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait 
tartalmazó gyűjtemény; 

 
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 - azonosítja a településen 
fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza a települési értéktárat és nyilvántartás céljából 
megküldi azt a megyei önkormányzat részére. 
(3) A települési önkormányzat a települési értékek azonosításával, a települési értéktár 
létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a megyei önkormányzat részére 
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 (a 
továbbiakban együtt: települési szervezet). 

 
KIVONAT  

a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló  
114/2013. (X. 16.) Korm. rendeletből 

 
1. A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái 

1. § A nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati 
értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok 
Gyűjteményében a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és 
rendszerezni: 
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; 
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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. 
... 

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. 
… 
(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. 
… 
7. § (1) Az értéktár bizottság, a MÁÉRT szakbizottság, illetve a Htv. 3. § (3) bekezdése vagy 4. § (3) 
bekezdése szerinti intézmény vagy szervezet a hozzá beérkezett javaslatot megvizsgálja, hogy az 
a Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontja alapján megalapozott-e és megfelel-e a Htv.-ben és az e 
rendeletben foglalt feltételeknek. 
(2) Az értéktár bizottság, a MÁÉRT szakbizottság, illetve a Htv. 3. § (3) bekezdése vagy 4. § (3) 
bekezdése szerinti intézmény vagy szervezet alaki vagy tartalmi hiányosságok esetén a 
javaslattevőt a hiányok pótlására hívja fel, és ha a javaslattevő a hiánypótlásra való felhívásnak 
nem tesz eleget, illetve a hiányosság pótlásához szükséges idő figyelembevételével megállapított 
határidő meghosszabbítását sem kéri, a javaslatot érdemben nem tárgyalja meg és erről a 
javaslattevőt értesíti. 
(3) A hiánypótlásra való felhívás teljesítésének elmulasztása nem akadálya annak, hogy a 
javaslattevő utóbb ugyanazon nemzeti érték értéktárba történő felvételét kezdeményezze. 
(4) A javaslat szerinti nemzeti érték adatainak a Htv. 1. § (1) bekezdés c)-e) pontjai szerinti 
értéktárak valamelyikébe való felvételéről az értéktár bizottság, illetve a Htv. 3. § (3) bekezdése 
és 4. § (3) bekezdése szerinti intézmény vagy szervezet, a javaslat benyújtását követő 90 napon 
belül dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti. A javaslat szerinti nemzeti érték adatainak a 
Htv. 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti értéktárba való felvételéről a MÁÉRT szakbizottság a 
javaslat benyújtását követő 120 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti. 
(5) A 6. § (5) bekezdése szerinti esetben a Megyei Értéktár Bizottság, illetve a Htv. 4. § (3) 
bekezdése szerinti intézmény vagy szervezet az (1)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint jár el és 
dönt a javaslat szerinti nemzeti értéknek a megyei értéktárba való bekerüléséről. 
(6) A települési és tájegységi értéktáraknak a megyei értéktárba való, a Htv. 3. §-a szerinti 
megküldésekor az értéktár létrehozója javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti értékek 
felvételét javasolja a megyei értéktárba. 
 
 


