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GONDOLATÉBRESZTŐ KÉRDÉSEK

MIÉRT ? Miért vagyunk itt? Miért „cselekszünk”? MI A MOTIVÁCIÓNK?

MIT ? Milyen problémákra adhat megoldást a projektünk? Milyen változást várunk 

tőle?

HOGYAN ? (Kikkel, milyen erőforrásokból valósítható meg?)



A NEMZETI KISEBBSÉGEK

„A „nemzeti kisebbségek” olyan személyek csoportját jelentik egy államon belül, akik:

– az adott állam területén élnek, és annak állampolgárai; 

– régóta fennálló, erős és tartós kapcsolatot tartanak fenn ezzel az állammal;

– jellegzetes etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi jellemzőket mutatnak fel;

– megfelelően reprezentatívak, habár számszerűleg kevesebben vannak, mint a szóban forgó 
államnak vagy ezen állam valamely régiójának népessége;

– törekednek arra, hogy közösen megőrizzék a közös identitásukra jellemző jegyeket, ezen belül 
kultúrájukat, hagyományaikat, vallásukat vagy nyelvüket.”

(forrás: Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének a kisebbségek jogaira vonatkozó, az emberi 
jogok európai egyezményéhez fűzött kiegészítő jegyzőkönyvről szóló, 1201(1993). számú 
ajánlásából.)



A nemzetiségek jogairól rendelkező 2011. évi törvény alapján
„nemzetiség minden olyan - Magyarország területén legalább egy
évszázada honos - népcsoport, amely az állam lakossága körében
számszerű kisebbségben van, a lakosság többi részétől saját
nyelve, kultúrája és hagyományai különböztetik meg,
egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonyságot,
amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult
közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére
irányul” (2011. évi CLXXIX. törvény 1 § (1)).

A törvény által nevesített magyarországi nemzetiségek: bolgár,
görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb,
szlovák, szlovén és ukrán (2011. évi CLXXIX. törvény, 1. sz.
melléklet).



NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 – ORSZÁGOS 
FEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
(továbbiakban OFTK) 3.1.3.7 Nemzetiségek által lakott térségeink fejlesztése című
fejezete hangsúlyozza, hogy a nemzetiségek „a kulturális és gazdasági fejlődés
lényeges tényezői”. (Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció, 2014: 130).

A nemzetiségek által lakott térségekben a kulturális, nyelvi identitás megőrzése
mellett a stratégia kiemeli az anyaországokkal való kapcsolattartásban e közösségek
„híd” szerepét is.

A konkrétan nevesített fejlesztéspolitikai feladatok között a dokumentum a kulturális
identitás, valamint a kulturális és épített örökség megőrzését, a
regionális-lokális önfejlesztő mechanizmusok és az anyaországgal való
gazdasági kapcsolatok erősítését, továbbá a helyi közösségek
fejlesztését határozza meg. (Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció, 2014).



A NEMZETISÉGEKHEZ TARTOZÓK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ÉS BARANYA 
MEGYÉBEN A 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS ALAPJÁN FORRÁS: KSH, 2011 -A; KSH, 2011-B

Nemzetiségek 2011

Magyarország

(fő)

Baranya megye

(fő)

Magyar 8 314 029 315 713 

Hazai nemzetiségek együtt 555 506 47 319

Bolgár 3556 114

Cigány (Romani, Beás) 308 957 16 995

Görög 3915 124

Horvát 23 561 6343

Lengyel 5730 179

Német 131 951 22 150

Örmény 3293 89

Román 26 345 419

Ruszin 3323 64

Szerb 7210 606

Szlovák 29 647 133

Szlovén 2 385 23

Ukrán 5633 80



NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BARANYA MEGYÉBEN 

2020. január 1-jén 270 nemzetiségi önkormányzatot tartottak számon Baranya 
megyében, ami az országban a legmagasabb érték. 

Az 2020. évi adatszolgáltatás szerint 124 roma, 99 német, 34 horvát, 6 szerb, 1-1-
ruszin, román, görög, lengyel, örmény, bolgár, ukrán nemzetiségi önkormányzat 
működik Baranya megyében. 

A szlovák és szlovén nemzetiségek nem regisztráltak nemzetiségi önkormányzatot a 
megyében. (KSH, 2021)

A Baranya megyei nemzetiségek közül a roma, a horvát és a német nemzetiségek 
alkotnak megyei önkormányzatot.



A KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS TELEPÜLÉSI DIMENZIÓI
2017 júliusától kezdve a települési önkormányzatoknak egyeztetniük kell a
helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a helyi közművelődési rendeletről, „az
ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának
formáját, módját és mértékét” ez alapján kell rendelet formájában
meghatároznia (1997. évi CXL. törvény, 83/A. § (1)). A közművelődési
rendelet ötévenkénti felülvizsgálatával kapcsolatos egyeztetésbe
be kell vonni a települési nemzetiségi önkormányzatokat is (1997.
évi CXL. törvény, 83/A. § (1)).

A jogalkotó éves szolgáltatási terv készítését is előírja a települési
közművelődési feladatellátók számára. E dokumentum elkészítésébe pedig be
kell vonni a helyi lakosságot és annak önszerveződő közösségeit, így a helyi
nemzetiségi csoportokat és egyéneket is (1997. évi CXL. törvény, 3. §
(3)).



INTÉZMÉNYI FUNKCIÓ

KAPCSOLÓDÁS A KÖZÖSSÉGI 
MŰVELŐDÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSÁHOZ

20/2018. (VII.9.) EMMI RENDELET

7. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása:

8. § (1) a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi
kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja
a művelődő közösségek ezirányú munkáját,

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában,
gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a
települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat,
tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok
megvalósítását,

c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez,
támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,

d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális
értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez,
támogatja azok megvalósítását,

e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek
bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket,
szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint

f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások
figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos
közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek
bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez
kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.



A 2020. évi Közművelődési statisztika alapján (OSAP 1438) Baranya megye 516
feladatellátójából 12 nemzetiségi önkormányzat és 31 nemzetiségi civil szervezet
szolgáltatott adatokat. (270 nemzetiségi önkormányzatból 12!)

A közművelődési tevékenységek helyi ellátását az önkormányzatok közművelődési
rendelete szabályozza.

A „Kultúraközvetítés és közösségi élet a Baranya megyei nemzetiségek körében” című
kutatásunk keretében vizsgált 42 baranyai település esetében 6 település nem rendelkezik
a kulturális törvény (1997. évi CXL.) által előírt helyi rendelettel.

A 36 dokumentumból három esetben a nemzetiségek nem kerülnek hivatkozás szinten sem
megemlítésre, 17 rendelet általánosan hivatkozik a nemzetiségi kultúrára, valamint az
együttműködésre. 16 rendeletben nevesítik a település nemzetiségi
szervezeteit/intézményeit és/vagy nemzetiségi rendezvényeit. Utóbbi települések
esetében elmondható, hogy a helyi nemzetiségek a helyi kulturális és közösségi
tevékenységek tekintetében stratégiai jelentőséggel bírnak.

Forrás: Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) önkormányzati rendelettára (szűrés intervalluma:
2021. december 20-2022. március 4.)



OSAP 1438 BARANYAI NEMZETISÉGI ADATSZOLGÁLTATÓK

Nemzetiségi Önkormányzatok: Német Nemzetiségi Önkormányzat (Almamellék) Bakonyai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, Bicsérdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Német Nemzetiségi
Önkormányzat (Boldogasszonyfa), Bólyi Német Önkormányzat, Drávafoki Roma Önkormányzat,
Erdősmecskei Német Önkormányzat, Kővágószőlősi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Mohácsi Német
Önkormányzat, Pécsi Lengyel Önkormányzat, Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentlászló, Pécsi
Lengyel Önkormányzat;

Nemzetiségi civil szervezetek: Romákkal a Jobb Jövőért Egyesület (Alsószentmárton), Bólyi Kulturális
Egyesület, Vokányi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület, Versendi Sokac-Horvátok Kulturális és Vallási
Egyesülete, Marica Kulturális Egyesület (Szalánta), Fekedi Szülőföldünk Baráti Kör, Josip Gujaš Džuretin
Horvát Kulturális és Sport Központ (Felsőszentmárton), Limba Nostru Egyesület (Gerde), Német Klub
Kulturális (Barátsági) Egyesület (Geresdlak), Hidasi Tájház Egyesület, Branauer Musikanten Egyesület
(Himesháza), Kiskassáért Német Egyesület, Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület, Lippói Magyar-
Német Kulturális Egyesület, Számá Dă Noj-Vigyázz Reánk Egyesület (Magyarmecske), Alte Kameraden
Blaskapelle Fúvószenekari Egyesület és Schlawaker-Grundi Gazdák Egyesülete (Mecseknádasd),
Mohácsi Sokacok Olvasóköre, Nagynyárád-Grossnaarad Magyar Német Baráti Kör, Nagypalli Magyar
– Német Barátság Klub, Óbányai Német Olvasókör Egyesület, August Senoa Horvát Klub (Pécs),
Baranyai Horvátok Egyesülete (Pécs), Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége, Cigány Szociális és
Művelődési Módszertani Bázis Egyesület (Pécs), Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület,
Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Magyar-Finn Társaság, Rácz Aladár
Közösségi Ház (Pécs), Tanac Kulturális Egyesület (Pécs), SziRom Szimfonikus Roma Zenekar (Pécs)



NEMZETISÉGEK AZ ÉRTÉKEK FELŐL –
„KINCSES BARANYA”

A Baranya Megyei Önkormányzat által koordinált Baranya Megyei Értéktárban 
jelenleg nyilvántartott 40 nemzeti érték közül 6 képviseli a nemzetiségi kultúrát. Ezek: 
az Emmausz-járás Bóly, a Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál, a Mároki Lakodalmas, a 
Sokac Babfőző Fesztivál, a Mohácsi Busójárás, valamint a Sváb szakácskönyv 
(Kincses Baranya, n.d.). 

A 2016-ban és 2017-ben megrendezett Kincses Baranya Fesztivál célja a megyei 
értéktár népszerűsítése, illetve Baranya megye kulturális hagyományainak 
megismertetése (Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft, n.d.).  

A „Kultúraközvetítés és közösségi élet a Baranya megyei nemzetiségek körében” című 
kutatásunk keretében vizsgált 42 településből 10 szerepel a hungarikum.hu települési 
értéktárak adatbázisában (Hungarikum Bizottság, n.d.).



KOLLEKTÍV ÉRTÉKFOGALOM 

Globális és lokális megközelítések:

Nekem érték / Neked érték / Nekünk 
érték

Egyetemes érték

Európai érték

Nemzeti érték

Nemzetiségi érték

Térségi érték

Helyi érték



LOKÁLIS ÉRTÉK – LOKÁLIS / KÖZÖSSÉGI ERŐFORRÁS

A település lehatárolható közösségi élettér, lokális 
egység.

➢ A lakóhely szocializációs tér, egyedi és kollektív identitás 
halmazok összessége,

➢ a település kulturális-közösségi tere meghatározza az élettér 
egészének fejlődését, 

➢ a társas interakciók az ott élők életminőségében pozitív változást 
generálnak,

➢ a település kulturális, társadalmi és gazdasági folyamatait közös 
kontextusba helyezi.



MI AZ 
ÉRTÉK?

Értékünk lehet a kollektív tudás, a szellemi 
és tárgyi örökségünk, a jelen tárgyalkotó 
vagy alkalmazott művészete, 
mezőgazdasági termékek vagy 
gasztronómiai sajátosságok – azaz 
bármely emberi produktum, amely 
egyszerre egyedi és meghatározó az 
adott közösség mindennapi 
életében, de érték a természeti vagy 
az épített környezetünk is, amely 
másoktól jól megkülönböztető 
formajegyeivel különlegességet képvisel.



ÉRTÉK…
❖ elérése korlátozott (egyedi, ritka, pótolhatatlan)

❖ valamihez mérhetőnek kell lennie (viszonyítási rendszere van 

összehasonlítható és megkülönböztethető)

❖ emberi (kulturális) vagy természeti produktum, mely társadalmi 

környezetére hatással bír

❖ jelentős, a közösség számára fontos (kollektív értékrendszer, 

mérlegelhető)

❖ érdeklődést vált ki szélesebb környezetében is

❖ átörökíthető



HAGYOMÁNY 
FELTÉTELRENDSZERE

Értelmezése: a múlthoz és 
eredetiséghez kötődő életmód.

A mindennapokban is funkciója van.

Értelmezésének feltételei adott közösség 
számára – együttes érvényűen:

❖ Fontos

❖ Értékes

❖ Hasznos

❖ Szükséges

❖ Jól bevált



(HELYI) 
ÉRTÉKŐRZÉS

gyűjtő és elemző tevékenység koordinációja

amely hozzásegíti a település lakosait saját értékeik

- felismeréséhez, 

-feltárásához, 

-rendszerezéséhez, 

-szakszerű feldolgozásához, 

-közzétételéhez. 

A folyamat a közös munkára és a közös 
döntéshozatalra épül, amely nagyban hozzájárul a 
kollektív élmény és identitás érzéseinek 
kialakításához, erősítéséhez és az elköteleződéshez.

Mit tekintünk értéknek a program keretében? Mi az, 
amit „gyűjthetünk”, rendszerezhetünk? 



NEMZETI 
ÉRTÉK:

A magyarság és a magyarországi 
államalkotó nemzetiségek 
tevékenységéhez, termelési 
kultúrájához, tudásához, 
hagyományaihoz, a magyar tájhoz 
és élővilághoz kapcsolódó, 
nemzetünk történelme, valamint a 
közelmúlt során felhalmozott és megőrzött 

minden szellemi és anyagi, 
természeti, közösségi érték, termék, 
illetve 

a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó 
materiális vagy immateriális javakat 
magába foglaló tájérték, amely 
tanúskodik egy emberi közösség és az 
adott terület történelmi kapcsolatáról.



JOGSZABÁLYOK

a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
Törvény

114/2013. (IV. 16.) Korm. Rendelet a 
magyar nemzeti értékek és a 
hungarikumok gondozásáról (vhr)

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=147471.294700


KIINDULÓPONT: A (HELYI) KÖZÖSSÉG MÚLTJA
FELTÁRÁS: GYŰJTÉS, RÖGZÍTÉS, KÖZREADÁS

KÉPESSÉTÉTEL, KÖZÖSSÉGI KIÁLLÍTÁSOK, 
HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY, SZELLEMI ÖRÖKSÉG 
FELDOLGOZÁSA – BEMUTATÁSA, VISSZATANÍTÁSA,
INTERAKTÍV PROJEKTNAPOK, FALUKÖNYVEK ÍRÁSA, 

GASZTRONÓMIAI BEMUTATÓK, ELŐADÁSOK-
ISMERETTERJESZTÉS, INTERAKTÍV PROGRAMOK, 

VETÉLKEDŐK, KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK, SZAKMAI 
FÓRUMOK, MŰHELYEK, MESTERSÉG BEMUTATÓK, STB. …



TELEPÜLÉSI 
ÉRTÉKTÁR

A települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot 
hozhat létre, amely azonosítja a településen fellelhető nemzeti 
értékeket, létrehozza a települési értéktárat és nyilvántartás 
céljából megküldi azt a Megyei Értéktár Bizottság részére.

A települési önkormányzat a települési, tájegységi értékek 
azonosításával, a települési, tájegységi értéktár 
létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak az 
érintett Megyei Értéktár Bizottság részére történő 

megküldésével megbízhat a település, tájegység 
területén működő, nemzeti értékek 
azonosítását, gondozását végző állami, 
települési önkormányzati, egyházi vagy civil 
szervezetet, közalapítványt, ilyen szervezet 
által fenntartott intézményt vagy annak 
szervezeti egységét, vagy a 
településfejlesztésben tevékenykedő külső 
településfejlesztési, vidékfejlesztési 
szervezetet (a továbbiakban együtt: települési szervezet). 

A települési szervezet jogai megegyeznek a Települési Értéktár 
Bizottság, illetve a Tájegységi Értéktár Bizottság jogaival.



NEMZETI 
ÉRTÉK 

SZAKTERÜLETI 
KATEGÓRIÁK: 

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;





NEMZETI 
ÉRTÉK 

SZAKTERÜLETI 
KATEGÓRIÁK: 

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;







NEMZETI 
ÉRTÉK 

SZAKTERÜLETI 
KATEGÓRIÁK: 

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;





SPORT



„Nagy örömünkre szolgál, hogy Rádi Jenő bácsi elmesélte és bemutatta a régi játék verzióját. A felnőttek egy mai 

szabadabb verziót, a gyerekek pedig a szabályrendszernek megfelelő játékot mutattak be.„

A Néprajzi Múzeum filmet készített Törökkoppány népi játékáról, a paprikázásról.

(2021. október 29. )



NEMZETI 
ÉRTÉK 

SZAKTERÜLETI 
KATEGÓRIÁK: 

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.





KÖZÖSSÉGI VETÉLKEDŐ



TÁRGYI ÖRÖKSÉG - ISMERETTERJESZTÉS-TUDÁSTRANSZFER 







NEVES SZEMÉLYEK ÉLETMŰVE 



KÖZÖSSÉG - EGYÜTTLÉT







ÉRTÉKFELTÁRÁS 
VIDÉKFEJLESZTÉS

(meg)tervezett feltárómunka

Eszközök: elméleti és technikai képességek, 
jártasságok

Akcióprogramok – aktivitás, PR

Hagyományőrző eseményhez kapcsolódó gyűjtés és 
feldolgozás (szellemi és tárgyi javak)

Települési szintű gyűjtemények kialakítása (és 
tematikus programok) 

valamint 

e gyűjtemények rendszeres „használata”, 
„élővé tétele” az éves programalkotó munkában 
(jeles napok, akciók, interaktív ismeretterjesztés, 
komplexitás.

Területi / tájegységi / kulturális kapcsolatrendszer.



JÓGYAKORLAT:

KÖSZI BÁZIS -
IFJÚSÁGI 

ÉRTÉKŐRÖK

TALIÁNDÖRÖGD (Veszprém megye)

2011-től Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat

2013 értéktári munka

2014-től módszertani jógyakorlat, területi 
mintaprogramok

Térségi módszertani képzések

Értékőr szabadegyetem

játékosítás

Ismeretterjesztés / átörökítés



GYŰJTÉS-FELTÁRÁS
ARCHIVÁLÁS, KÖZZÉTÉTEL





ÉRTÉKBOLT MŰKÖDTETÉSE







JELES NAPOK, NAPTÁRI ÜNNEPEK, EGYHÁZI ÜNNEPEK, 
VILÁGNAPOK… EGÉSZ ÉVEN ÁT SZERVEZHETŐ 
ESEMÉNYEK A NEMZETISÉGI ÉRTÉKEK MENTÉN 

február 21. NEMZETKÖZI ANYANYELVI VILÁGNAP, március 19. A 

CIGÁNYSÁG VILÁGNAPJA, április 8. A ROMÁK VILÁGNAPJA, április 

22. A FÖLD NAPJA, április 29. A TÁNCMŰVÉSZET VILÁGNAPJA, április 

utolsó vasárnapja A TESTVÉRVÁROSOK VILÁGNAPJA, május 21. A 

KULTURÁLIS FEJLŐDÉS SOKSZÍNŰSÉGÉNEK NAPJA, június 5. 

KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP, június 21. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA, A 

ZENE ÜNNEPE,  október 1. A ZENE VILÁGNAPJA, IDŐSEK VILÁGNAPJA, 

október 17. Szellemi kulturális örökség napja… 

https://jelesnapok.oszk.hu/prod/csop?csop=nemzetkozi ….

https://jelesnapok.oszk.hu/prod/csop?csop=nemzetkozi


PROJEKTÖTLET – VALÓS HELYZETRE REFLEKTÁL

Mink van? TÁRGYI, HUMÁN és PÉNZÜGYI dimenziók

MEGLÉVŐ ERŐFORRÁSOK: környezet / társadalom / gazdaság / 
intézmények

Tárgyi, szellemi, természeti „örökség” vagy a jelenben alkotott kollektív érték -
ágazati értékrendszerben.

SZÜKSÉGLETEK MEGHATÁROZÁSA, HIÁNYZÓ ERŐFORRÁSOK? 

Hogyan / mire használhatjuk? 

Közösségépítés, átörökítés-hagyományőrzés, kulturális alapú gazdaságfejlesztés…

Integrációs lehetőségek?

Helyi / térségi közösségi kooperatívitás, intézményi – szervezeti együttműködések

Cél: szerves fejlődés, fenntarthatóság.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

Dóri Éva

dori.eva@pte.hu



MEGYEI 
ÉRTÉKTÁR

A megyei önkormányzat megyei értéktárat hozhat létre.

Megyei Értéktár Bizottság

a megye területén azonosított települési és 
tájegységi értéktárak adatainak összesítését 
szervezi, 

azonosítja a megye területén fellelhető nemzeti értékeket, 
dönt a megyei értéktárba bekerülő nemzeti értékekről, 
létrehozza a megyei értéktárat és nyilvántartás céljából 
megküldi azt a HB-nek.



MAGYAR ÉRTÉKTÁR
KIEMELKEDŐ

NEMZETI ÉRTÉKEK 
(181)

A települési, a tájegységi, a megyei és az 
ágazati értéktárakat, valamint a külhoni 
közösségek értéktárait összesítő 
gyűjtemény.

A törvény alapján készülő listából 
a Hungarikum Bizottság kiválasztja a 
legszűkebben értelmezett hungarikumokat.

http://www.hungarikum.hu/sites/default/fi
les/kiemelked%C5%91_nemzeti_ertekek-
lista_2020.10.15.pdf

http://www.hungarikum.hu/sites/default/files/kiemelked%C5%91_nemzeti_ertekek-lista_2020.10.15.pdf


HUNGARIKUM 
(76)

A hungarikum törvény az alábbiak szerint 
határozza meg a hungarikum fogalmát:

"hungarikum: gyűjtőfogalom, amely 
egységes osztályozási, besorolási és 
nyilvántartási rendszerben olyan 

megkülönböztetésre, kiemelésre 
méltó értéket jelöl, amely a 
magyarságra jellemző 
tulajdonságával, egyediségével, 
különlegességével és minőségével 
a magyarság csúcsteljesítménye.„

http://www.hungarikum.hu/sites/default/fi
les/hungarikumok-lista_2020.10.15.pdf

http://www.hungarikum.hu/sites/default/files/hungarikumok-lista_2020.10.15.pdf

