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2012. évi XXX. törvény a nemzeti értékekről és a
hungarikumokról
 A törvény célja
• azonosítani és számba venni nemzeti értékeinket;
• a gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körű kiterjesztéssel
végezni;
• gondoskodni a regisztrált értékek megismerhetőségéről;
• kiválasztani a regisztrált nemzeti értékekből a
hungarikumokat;
• minél szélesebb körben megismertetni a nemzeti értékeket
és a hungarikumokat belföldön és külföldön;
• gondoskodni a hungarikumok fennmaradásáról,
védelméről.
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Nemzeti érték és hungarikum
 magyar nemzeti érték – a magyarsághoz köthető,
felhalmozott és megőrzött szellemi, anyagi, természeti,
közösségi érték vagy termék
 hungarikum - kiemelésre méltó olyan nemzeti érték,
amely a magyarságra jellemző tulajdonságával,
egyediségével, különlegességével és minőségével a
magyarság csúcsteljesítményét jelenti
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Nemzeti értékek, hungarikumok - a szabályozás felépítése
 felfutó rendszerben építkezik
 2 fő területről gyűjt
• területi elv szerint – település,
tájegység, megye területén fellelhető
értékek
• határon túl fellelhető nemzeti értékek

 különös szabályok
• közvetlen felvétel a Magyar Értéktárba
• tv. által nemzeti értékek (M. Értéktár)
• tv. által hungarikumok

Hungarikumok
Gyűjteménye
Magyar Értéktár
ágazati értéktárakkal és
nemzetközi elismerésekkel
Települési,
Tájegységi,
Megyei
Értéktárak

Külhoni
Magyarság
Értéktára
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Kormányrendelet a nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról
 nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái (8)
 települési/tájegységi/megyei értéktárak létrehozása és
gondozása; Települési és Megyei Értéktár Bizottság
 nemzeti értékek felvétele az értéktárakba
 a Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értékek köre
 nemzeti érték hungarikummá minősítése
 nyilvántartás és közzététel
 javaslati adatlapok (értéktárak/Magyar Értéktár/Hungarikumok
Gyűjteménye)
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Adatlap nemzeti érték regisztrációjához
 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1.A javaslatot benyújtó neve:
Név:
Telefonszám:

2. A kapcsolattartó adatai:
Levelezési cím
E-mail cím:

 II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása (következő dián)
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
4. Az értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik (következő dián)
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
7. Bibliográfia
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

 III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdésének j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok
3. Nyilatkozat (a csatolt fényképek és filmek felhasználásának engedélyezéséről)
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Szakterületi kategóriák az adatlapon
 agrár- és élelmiszergazdaság
 épített környezet
 kulturális örökség
 természeti környezet

 egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások
 sport
 turizmus

Értéktárak megnevezése az adatlapon
 települési
 megyei

 tájegységi
 külhoni magyarság
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Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
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