
Az értéktárak működésének jogi 

szabályozása, szerepük az átörökítésben  

és a közösségépítésben  

Farkas Éva 
Nemzeti Művelődési Intézet Szakmafejlesztési Igazgatóság Kutatási Központ  

Az átörökítés új formája:  

az értéktár 

 

 A Hungarikum törvény megalkotásával az át-
örökítés egy új formája jött létre, az értéktár. 

 A törvényi szabályozás megszületése, a 
2012.évi XXX. törvény segítette az értéktárak 
kialakulását, működését. 

 Intézményesített kereteket öltött az értékfeltá-
rás, valamint a hungarikum mozgalom. 

 Az értékfeltárás helyi szinten is megvalósul, 
széles társadalmi összefogás keretében, mely 
segíti az értékek feltárását, dokumentálását, 
megőrzését, átörökítését. 

 Az értékfeltárás közösségekben valósul meg, 
biztosítva ezáltal az értékek társadalmi hasz-
nosulását, valamint a közösségek építését. 

A törvényi háttér, a Hungarikum törvény  

és a Világörökség egyezmény azonosságai 

 
1972. UNESCO Egyezmény „A világ kulturális és természeti örökségének védelméről” 
 
Alapelvei: 

 bizonyos kulturális és természeti javakat az egész emberiség örökségének részeként kell megőrizni 
 a nemzetek felelőssége ezeket őrízni, védeni 
 az állam feladata az örökségek védelme,megóvása, bemutatása és a „jövő nemzedék számára való át-

adása” (átörökítése) 
 
2012. évi XXX. törvény a Magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 

 A magyar nemzeti értékek, köztük a hungarikumok  megőrzendő és egyedülálló értékek 
 az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értékeit össze kell gyűj-

teni, dokumentálni és védeni kell 
 Mind a két jogszabály az értékek megóvását védelmét és átörökítését helyezi a fókuszba. A Hungarikum 

törvény a nemzeti értékeket az egyetemes értékek részének tekinti. A Hungarikum törvény jogi kereteket 
adott az értékfeltárás számára. Elkülöníti az megőrzendő értékek egyes szintjeit.  

A kulturális örökség szintjei és a nemzeti értékpiramis 

 

A kulturális örökség szintjei: 

 helyi, nemzeti, kontitnentális, nemzetközi 

 alulról építkező rendszer 

Fontos, hogy már helyi szinten is érvényesüljön az egységes akarattal megőrizni kívánt érték 

fennmaradása. Így biztosítható azok átörökítése. 

A helyi döntéshozók szerepe meghatározó az örökségek megőrzése érdekében.  

A szintek közül a nemzeti szint a meghatározó, mert itt érvényesül leginkább egy-egy nemzet 

közös akarata. 

 

A nemzeti értékpiramis: 

 alulról építkező rendszer 

 szintjei: helyi értékek, megyei értékek, kiemelkedő nemzeti értékek, hungarikumok  

Minden döntést helyi szinten célszerű meghozni, hiszen azok a közösségek ismerik leginkább 

az értékeket, ahol azok fellelhetők. 

Az értékfeltárás szerepe a közösség-

építésben 

 

 Az értékek gyűjtése, rendszerezése, nyilvántartása védelme majd át-

örökítése nem valósulhat meg széles társadalmi összefogás nélkül. 

 Felelőssége van a helyi kis közösségeknek is az értékfeltárásban 

 Az értékfeltárás folyamat, melynek módszerei lehetnek:  

 Egyéni beszélgetések 

 Közösségi beszélgetések 

 Kérdőíves felmérés a lakosság körében 

 Közösségi videózás 

 Életútinterjúk 

 Kiemelten fontos a helyi döntéshozók szerepe 

 Az értékfeltárás közösségek együttműködését eredményezi, új közös-

ségek építését generálja (értékfeltáró közösségek, hungarikum klubok) 

 A Nemzeti Művelődési Intézet mintaprojektjeiben a közösségek és az 

értékek állnak a fókuszban: Magyar Értékek Napja, Minden értéknek 

legyen közössége!, Újra öltünk, örökítünk! 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye értéktárai 

 

 Jász-Nagykun-Szolnok megyében 78 településből 41 településen működik értéktár.  

 Ez 52%-os lefedettség a megye településeit tekintve. 

 2013 óta működik Megyei Értéktár  

Következtetések 

 A szervezett, jogilag szabályozott értékfeltárás eredményesebb, mint a Hungarikum törvény megalkotása előtt 

 Minden településnek vannak értékei és az értékfeltárásnak megvan a közösségi támogatottsága 

 Szervezett keretekben folyik az értékfeltárás 

 A folyamat módszerei segítik az új közösségek építését, a meglévők erősítését 

 

Az értékfeltáráshoz kapcsolódó közösségi alkalmak hozzájárulnak az identitástudat erősítéséhez (helyi termék vásárok, kiállítás helyi értékekből) 
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