Tájékoztatás nemzeti érték hungarikumok rendszerébe történő
felvételének módjáról

A hungarikummá nyilvánítás egy a piramisépítéshez hasonló, alulról építkező, többlépcsős
folyamat, melyet bárki kezdeményezhet a megfelelő formanyomtatvány illetékes bizottsághoz
történő benyújtásával.

Amennyiben az adott érték területileg konkrét településhez köthető, az első lépés a
javaslat nemzeti érték helyi értéktárba történő felvételéhez megnevezésű beadvány benyújtása
- a jellemzően önkormányzatok által működtetett - települési vagy tájegységi (azaz közös
települési-) értéktárba.
A nemzeti érték fogalma: a magyarság és a magyarországi államalkotó nemzetiségek
tevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a magyar tájhoz és
élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és
megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék, illetve a tájhoz
és élővilághoz kapcsolódó materiális vagy immateriális javakat magába foglaló tájérték,
amely tanúskodik egy emberi közösség és az adott terület történelmi kapcsolatáról.
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Ezt követően - megyei jelentőséggel bíró érték esetén - a megyei értéktárba történő
felterjesztés következik (illetve amennyiben az adott településen még nem jött létre települési
értéktár bizottság, abban az esetben az önkormányzat illetékességből közvetlenül ide
továbbítja a beterjesztést). A megyei szintű kérelem ismételten a javaslat nemzeti érték helyi
értéktárba történő felvételéhez c. formanyomtatvánnyal történik.
Amennyiben a területiség elvéhez nem köthető az adott érték, az első lépés az ágazati
értéktárba való benyújtás és a nemzeti értékké történő nyilvánítás kérelme. Az ágazati
értéktárakat a szakterület szerint illetékes minisztériumok működtetik, melyek elérhetőségeit
illetően a Hungarikum Főosztály, mint a Hungarikum Bizottság titkársági feladatait ellátó
szakfőosztály nyújt segítséget.
A javaslatot elektronikus úton, vagy papír alapon és elektronikus adathordozón szükséges
benyújtani. A javaslattétel a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének kitöltésével történik.
A javaslat teljességéhez a következő mellékletek megküldése is hozzátartozik:
- a javasolt nemzeti érték fényképe(i) vagy audiovizuális dokumentációja;
- a nemzeti érték fogalmának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és
ajánló levelek (amelyek azt igazolják, hogy a javaslat tárgya a magyar
alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és
élővilághoz kapcsolódó, vagy nemzetünk történelméhez, valamint a közelmúlt során
felhalmozott és megőrzött szellemi és anyagi, természeti, közösségi értékeinkhez, vagy
termékekhez kötődik);
- a javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat.
- (Továbbá helyi érték esetén a megyei értéktárba történő beterjesztéskor a települési
értéktárba történt felvételről szóló határozat.)
-

-

-

A települési és/vagy megyei, illetve ágazati értéktárba való felvételt követően lehetőség nyílik
a nemzeti érték kiemelkedő nemzeti értékké történő felterjesztésére, azaz a Magyar
Értéktárba való felvételének kérelmére, amennyiben megfelel a következő definíciónak:
kiemelkedő nemzeti érték: olyan nemzeti érték, amely nemzeti szempontból meghatározó
jelentőségű, a magyarságra jellemző és közismert, jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti
megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, továbbá hozzájárul új nemzedékek
nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.
A felterjesztés a Kormányrendelet 2. számú melléklet szerinti javaslat és a megyei értéktárba
vagy ágazati értéktárba történő felvételről szóló határozat Hungarikum Bizottsághoz való
benyújtásával történik, melynek elnöke dr. Fazekas Sándor miniszter úr.
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