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FELHÍVÁS 

 

javaslattételre 

 
 

Tisztelt Letenyei Polgárok! 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a Letenyei Települési Értéktár 

létrehozásáról. A Képviselő-testület az értéktár létrehozásával, gondozásával kapcsolatos 

feladatok ellátásával a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési intézményt bízta 

meg. 

 

A Letenyei Települési Értéktár a Letenye város közigazgatási területén fellelhető nemzeti 

értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz. A Letenyei Települési Értéktár alakításában, 

feltöltésében bárki részt vehet. 

 

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi 

XXX. törvény határozza meg az alábbiak szerint:  

Nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, 

hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a 

közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi 

érték, vagy termék.  

 

A nemzeti értékek adatait a települési értéktárban 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 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 környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve 

elhatárolt épített (mesterséges) 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 vendéglátó-ipari termékek, valamint a 

vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások. 

 

A nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát a települési értéktárak adják, amelyek 

létrehozásának, gondozásának részletes szabályait a 144/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 

tartalmazza. 

 

A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti 

értékek felvételét a települési értéktárba bárki kezdeményezheti a polgármesterhez címzett 

javaslatában. 

 

A javaslatot a 114/2013. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint kell elkészíteni. 

Javaslattételi formanyomtatvány igényelhető a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár e-mail 

elérhetőségein (fmhk@freemail.hu, konyvtar@letenye.com), illetve a formanyomtatvány 

letölthető Letenye város honlapjáról is (www.letenye.hu).  

 

A javaslatnak tartalmaznia kell: 

- a javaslattevő adatait, 

- az értéktárba felvenni javasolt nemzeti értékek adatait, 

- az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték fényképét, vagy audiovizuális-dokumentációját, 

- a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint 

- szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató, vagy ajánló levelét. 

 

Az elkészített javaslatokat elektronikusan a farkas.szilard@letenye.hu e-mail címre vagy 

postai út esetén elektronikus adathordozón lehet eljuttatni Letenye Város Polgármestere 

címére (Letenye Város Önkormányzata, Farkas Szilárd polgármester 8868 Letenye, Kossuth 

L. u. 10.). 

 

A beérkezett javaslatokat a polgármester a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárhoz 

továbbítja.   

 

A Letenyei Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, 

onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungarikumok 

Gyűjteményébe. 

 

Kérem, éljenek a javaslattétel lehetőségével! 

 

Tisztelettel: 

Farkas Szilárd 

                                                                                                                                polgármester 
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