
 

Felhívás a medinai értékeket érintő javaslatokra 

 
A tavalyi évben a képviselő-testület úgy határozott, hogy közös értéktár bizottságot hoz létre a 

közös hivatali településekkel: Harccal, Kistormással, Kölesddel és Sióagárddal. A bizottságba 

minden település két-két tagot delegált. 

A medinai csoport az alábbi felhívás közzétételével kéri a medinaikat, szervezeteket, 

hogy a helyi értéktárba felvételre érdemes nemzeti értékekre vonatkozó javaslataikat 

terjesszék a Bizottság elé. A szakmai testület örömmel fogad minden ötletet, elképzelést, 

és köszönettel fogadja a medinai lakosság támogató együttműködését. 

Az Értéktár Bizottság munkáját a 2012. július 1-tõl hatályos magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján végzi, melynek célja az összetartozás, 

az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értékeinek összegyűjtése és 

dokumentálása. 

A feltáró munka országos, megyei és helyi szinten is szerveződik. A települési értéktárak a 

nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát alkotják. A település helyi jelentőséget meghaladó 

értékei a megyei értéktárakba, majd a Magyar Értéktárba juthatnak el. A Magyar Értéktárban 

nyilvántartott országos, vagy nemzetközi jelentőségű, a magyarságra jellemző 

tulajdonságával, egyediségével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító 

nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság választja ki a hungarikumokat, melyek a 

Hungarikumok Gyűjteményébe kerülnek. 

 

A Medinai Értéktár a település területén fellelhető nemzeti értékeket tartalmazó gyűjtemény 

lesz. A helyi érték felvételét bárki kezdeményezheti egy nyomtatvány kitöltésével és 

visszaküldésével. A nyomtatvány letölthető a www.medinafalu.hu oldalról. 

A javaslatot elektronikusan, postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani Medina Község 

Önkormányzatához. (Vén Attila polgármester, Medina, Kossuth utca 59., 

polgarmester@medinafalu.hu). A javaslatok benyújtása folyamatosan, határidőre való tekintet 

nélkül történik. 

 

A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: 

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi java 

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 környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott 

illetve elhatárolt épített 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 vendéglátóipari termékek, 

valamint a vendéglátás körébe tartozó étel és italkészítési eljárások. 

 

 

Várjuk a medinaiak javaslatait! 

 

 

 

Konrád László és Sárdiné Iker Anna 

az Értéktár Bizottság medinai tagjai 

 

 



JAVASLAT A ________________________________ 

[NEMZETI ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE] 

TELEPÜLÉSI/TÁJEGYSÉGI ÉRTÉKTÁRBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELÉHEZ 
 

  

Készítette:  

__________________________________________________ (név)  

___________________________________________________(aláírás)  

___________________________________________________(település, dátum, pecsét)  

 

I.  A JAVASLATTEVŐ ADATAI  

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

______________________________________________________________________ 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  

Név: __________________________________________________________________ 

Levelezési cím: _________________________________________________________ 

Telefonszám: ___________________________________________________________ 

E-mail cím: ____________________________________________________________ 

 

II. A NEMZETI 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: ______________________________________  

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik  

  

□ települési □ tájegységi □ megyei □ külhoni magyarság 

 

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

leírása: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

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) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek  

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

hozzájáruló nyilatkozat  

 

 


