Attalai Értéktár Bizottság felhívása
Az Attalai Értéktár Bizottság az alábbi felhívás közzétételével kéri az attalai polgárokat, civil és társadalmi
szervezeteket, hogy lakókörnyezetükben a települési értéktárba felvételre érdemes nemzeti értékeket
gyűjtsék össze, és javaslataikat terjesszék a Bizottság elé. Az öttagú szakmai testület örömmel fogad
minden ötletet, elképzelést, és köszönettel fogadja a lakosság támogató együttműködését.
A 2012. évi XXX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a magyar nemzeti értékek és hungarikumok
összegyűjtésével és gondozásával kapcsolatban. A törvény kimondja, hogy a magyar nemzeti értékek és
azokon belül a hungarikumok megőrzendő és egyedülálló értékek.
Az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értékeit össze kell
gyűjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú nyilvántartás és
kutathatóság szabályai szerint meg kell őrizni, az értéket ápolni, védelmezni és támogatni kell.
Örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember
alkotta és természet adta értékeit , értéktárban kell összesíteni.
A 324/2020. Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról rendelkezik az
értéktár létrehozásáról és működéséről.

A Helyi Értéktár a településen fellelhető nemzeti értékeket tartalmazó gyűjtemény lesz. Attala
közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott helyi érték felvételét az Értéktárba bárki
írásban kezdeményezheti a mellékletben található adatlap kitöltésével és visszaküldésével.
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.
A javaslattevő nyomtatvány az IKSZT-ben személyesen átvehető vagy letölthető a települési weblapról.
A javaslatot postai úton vagy személyesen folyamatosan be lehet nyújtani az Attala Polgármesteri
Hivatalba : 7252 Attala, Kossuth Lajos utca 15.
Elektronikusan: attala@tolna.net címre
Az Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatok értékelését követően, dönt az Értéktárba történő
felvételről vagy annak elutasításáról.

324/2020. (VII. 1.) Korm. Rendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való
felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról
1. A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái:

1. § (1) A nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi, megyei és ágazati értéktárakban, 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, az élelmiszerek és állategészségügy területét;
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi
termékei és tárgyi javai;
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;
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai;
f) nemzetiséghez kapcsolódó érték: az adott nemzetiség identitásához kötődő jelen- vagy múltbeli
nyelvi, folklór, öntevékeny, illetve hivatásos előadó-művészeti, hitéleti, alkotóművészeti
hagyományainak összessége, valamint nemzetiség által épített és tárgyi örökség;
g) 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;
h) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, valamint az embert
körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
i) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai.
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 törvény rendelkezéseit figyelembe véve a fenti kategóriákban várjuk a javaslatokat, gyűjtsük közösen
értékeinket.
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