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Tisztelt Bizottság!
Az Országgyűlés a 2012. április 2-i ülésén fogadta el a magyar nemzeti értékekről és
a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt, melynek végrehajtására vonatkozó
szabályokat a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazta.
A Rendelet 2. §-a alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 29/2013.
(IV.13.) Kgy. határozatával létrehozta a Baranya Megyei Értéktárat, és felállította a
Baranya Megyei Értéktár Bizottságot.
A Rendeletet hatályon kívül helyezte a magyar nemzeti értékek és hungarikumok
értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról
szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet, jelenleg ez a hatályos szabályozás.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. november 28. napján a
93/2019. (XI.28.) Kgy. határozatával döntött a Baranya Megyei Értéktár Bizottság
ismételt felállításáról. Meghatározásra került a szervezeti és működési szabályzat, a
tagnévsor, mely a 79/2020. (XII.14.) elnöki határozattal módosult.
Péderi Tamás, aki az értéktár bizottság tagja volt, lemondott a megyei képviselői
mandátumáról. A Baranya Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési
Szabályzatának I. fejezet 5. pontja értelmében a Bizottság létszáma 8 fő. A Baranya
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2022. november 24-i ülésén dönt a
bizottságban történő személyi változásról.
A magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az
értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a Megyei Értéktár Bizottság évente
beszámol a tevékenységéről az alapító önkormányzatnak.
A Baranya Megyei Értéktár Bizottság 2022. július 25. napján tartotta az év első
bizottsági ülését, ezt követően további 3 ülés megtartására került sor.
A Baranya Megyei Értéktár Bizottság megalakulása óta eltelt megközelítőleg 9 év. A
Baranya Megyei Értéktár Bizottság úgy döntött, hogy felülvizsgálja az eltelt
időszakban hozott döntéseket. A felülvizsgálathoz a Baranya Megyei Önkormányzati
Hivatal segítségét és közreműködését kérte az iratok fellelhetősége miatt.
Ez alapján a bizottság a 2015-2018 közötti időszakban felvett értékeket, melyeknek
felvételét a bizottság támogatta, ellenben adatvesztés miatt ezen megyei értékekről
szóló határozatok nem fellelhetőek, egy új határozattal megerősítette a megyei
értéktárba való felvételét.
A „Baranya Megyei zenei élet” a megyei értéktárban megtalálható értéknek túl
általános a megfogalmazása, ezáltal nem értelmezhető. Következésképpen a
Bizottság indítványozta, hogy a fent említett érték ebben a formában ne képezze
2022. július 25. napjával a megyei értéktár részét.

A „Szigetvári Termálkút minősített gyógyvíz” a megyei értékek közül levételre került
tekintettel arra, hogy a Szigetvár Települési Értéktár Bizottság által nem került
megerősítésre, hogy a helyi érték felterjesztésre került volna megyei értéknek.
A „Szent István nyomában hagyományőrző fesztivál” a megyei értékek közül
levételre került tekintettel arra, hogy a fesztivál már az eredeti formájában évek óta
nem került megrendezésre.
A Baranya Megyei Értéktár Bizottság a 2022. július 25-i ülésén 4/2022. (VII.25.)
BMÉBH hatrozatával elfogadta a Nemes János Művelődési Központ (Hosszúhetény)
által a megyei értéktárba természeti környezet kategóriában felterjesztett „Bánáti
bazsarózsa” elnevezésű nemzeti értéket a Baranya Megyei Értéktárba felvételre.
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény
értelmében a magyar nemzeti értékek, köztük a hungarikumok megőrzendő és
egyedülálló értékek. Az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú
nyilvántartás és kutathatóság szabályai szerint meg kell őrizni, az értékeket pedig
ápolni, védelmezni és támogatni kell. A magyarság szellemi és anyagi alkotásait,
ember alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni. A
nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi együtt élő népek, az
államalkotó tényezőként elismert nemzetiségek és az országhatáron túli, valamint
szerte a világban élő, magukat magyarnak valló egyének, közösségek értékei.
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 8. §
(f) pontja alapján nemzeti érték kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánítására és a
Magyar Értéktárba való felvételére javaslatot tehet a települési, tájegységi, megyei,
külhoni nemzetrész és ágazati értéktárban nyilvántartott nemzeti értéket gondozó
vagy fenntartó természetes személy vagy jogi személy.
A települési és/vagy megyei, illetve ágazati értéktárba való felvételt követően
lehetőség nyílik a nemzeti érték kiemelkedő nemzeti értékké történő felterjesztésére,
azaz a Magyar Értéktárba való felvételének kérelmére.
A fentiekben leírtak alapján a Baranya Megyei Értéktár Bizottság a 2022. szeptember
16-i ülésén a 9/2022. (IX.16.) BMÉBH határozatával úgy döntött, hogy a magyar
nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár
bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.
§-ában rögzítettek figyelembevételével kezdeményezi az alábbi nemzeti értékek
felterjesztését a Magyar Értéktárba:
•
-

Kulturális örökség:
Ormánsági festett fakazettás templomok
Zrínyi kultusz
Európai Bordalfesztivál
Pécsváradi Leányvásár

• Természeti környezet:
Bánáti bazsarózsa
• Épített környezet:

Feked, a „Sváb Hollókő”, a magyarországi német építészet
egyik gyöngyszeme
• Egészség és életmód:
Harkányi gyógyvíz és fürdőkultúra
• Agrár- és élelmiszergazdaság:
Ormánsági gímszarvas
A javaslati adatlapon kívül a felterjesztéshez kötelezően csatolandó a felvételre
javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja, a Htv. 1. § (1)
bekezdés f) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és
ajánló levelek, a javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes
dokumentáció, - ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és
filmek felhasználására is - vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat, a nem saját készítésű
dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának
hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról. A felterjesztéshez szükséges
előkészítő munka folyamatban van.
A Baranya Megyei Értéktár Bizottság a 2022. szeptember 16-i ülésén megalkotta a
2023. évi Munkatervét, mellyel egyfajta rendszert szeretnének kialakítani a bizottsági
munkát illetően. A Munkaterv az előterjesztés melléklete.
A Baranya Megyei Értéktár Bizottság 2022. október 20-i ülésén 12/2022. (X.20.)
BMÉBH határotózatával megalapította a Baranya Megyei Értéknap megnevezésű
rendezvényét. A rendezvény célja, hogy minél szélesebb körben ismertté váljanak.
Bízva abban, hogy a program által még inkább tudatosítják a Baranya megyében
élők körében az értékgazdagságot, ezáltal erősítik a megyei öntudatot és kötődést.
A Baranya Megyei Értéknap hagyományteremtő szándékkal kerülne megrendezésre,
ami nem utolsó sorban turisztikai látványosságot, vonzerőt indukálhat.
A Baranya Megyei Értéknap időpontja a Baranya Megyei Értéktár Bizottság 2013. évi
felállításának időpontjához kapcsolódóan április 13.
A Baranya Megyei Értéktár Bizottság 2022. október 20-i ülésén 13/2022. (X.20.)
BMÉBH határozatával döntött arról, hogy oklevelet adományoz azon értékek részére,
amelyek a megyei értéktárba felvételre kerülnek. A Bizottság felhatalmazta Oszoli
Dénes, valamint Szatyor Győző külső bizottsági tagokat, akik vállalták, hogy az
oklevél grafikai külső megjelenését megtervezik.

Baranya Megyei Értéktár Bizottság által megyei értékké nyílvánított értékek
gyűjteményének listája (szakterületi kategóriák szerinti csoportosításban):
A megyei értéktárban
A megyei érték
Ssz.
szereplő érték
Határozat száma
szakterületi kategóriája
megnevezése
„Szentegáti Drotter májas agrár- és
1.
3/2020.(I.20.)
receptúrája”
élelmiszergazdaság
5+1 féle Pécsi Grillkolbász
Válogatás (Lokodiféle
agrár- és
2.
11/2020.VI.23.)
Prémium Termékcsalád
élelmiszergazdaság
részeként)
agrár- és
3.
Baranyai Tájfajta Tyúk
5/2015.(VII.7.)
élelmiszergazdaság
agrár- és
4.
Fekedi stifolder
2/2022. (VII.25.)
élelmiszergazdaság
Magyar Óriásnyúl Baranyai agrár- és
5.
4/2015.(VII.7.)
Tájfajta
élelmiszergazdaság
agrár- és
6.
Montenuovo Sajtkultúra
2/2022. (VII.25.)
élelmiszergazdaság
agrár- és
7.
Ormánsági gímszarvas
2/2022. (VII.25.)
élelmiszergazdaság
agrár- és
8.
Pécsi Sörfőzde Szalon Sör
2/2022. (VII.25.)
élelmiszergazdaság
Perekedi őshonos
agrár- és
9.
hidegvérű ménes és
33/2015.(IX.27.)
élelmiszergazdaság
tradícionális juhászat
Szársomlyó-hegyi
agrár- és
10.
2/2022. (VII.25.)
magyaragár-kennel
élelmiszergazdaság
Tenkes Csárda Parasztos agrár- és
11.
5/2021.(IX.16.)
Libamája
élelmiszergazdaság
agrár- és
12.
Villányi vörösbor fesztivál
2/2022. (VII.25.)
élelmiszergazdaság
Harkányi gyógyvíz és
13.
egészség és életmód
7/2013. X.21.)
fürdőkultúra
14.
Sváb szakácskönyv
egészség és életmód
17/2015.(XI.27.)
Feked, a "Sváb Hollókő", a
magyarországi német
15.
épített környezet
2/2022. (VII.25.)
építészet egyik
gyöngyszeme
Szent Miklós Vízimalom
16.
épített környezet
2/2022. (VII.25.)
(Mohács)
17.
Tenkes Csárda
épített környezet
2/2022. (VII.25.)
18.
Vízfő Forrásház (Orfű)
épített környezet
7/2015.(VII.7.)
Strausz metál
iapri és műszaki
19.
2/2022. (VII.25.)
páncélszekrény
megoldások
Strauss Metál
ipari és műszaki
20.
12/2017.(X.29.)
páncélszekrény
megoldások
ipari és műszaki
21.
Trust Hungary Barik hordó
2/2022. (VII.25.)
megoldások
22.
Zsolnay porcelán és
ipari és műszaki
2/2013. (VI.27.)

Ssz.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

A megyei értéktárban
szereplő érték
megnevezése
kerámia
Bartók Béla Férfikar, és
zászló
Bicsérdi Burgonyafesztivál
Bicsérdi Nemzetközi
Művésztelep
Bodai tájszótár
Európai Bordalfesztivál
Ferences Betlehem
Geresdlaki Gőzgombóc
Fesztivál
Kézműves Alkotóház
(Orfű)
Kiss György
szobrászművész féle
gyűjtemény (Szászvár)
Makay Ida öröksége
Mároki Lakodalmas
Mecseki Láthatatlanok
emlékezete Vágotpuszta
Mohácsi Fekete Kerámia
Mohácsi Nemzetközi
Néptáncfesztivál
Mosonyi Csabáné tojásíró
népi iparművész
alkotómunkája,
Hímestojás-Mintakincstár
gyűjteménye
Mozsgói Kakasfesztivál
Nagyboldogasszony
kápolna (Orfű)
Nagyharsányi Szoborpark
Nagypalli Pogácsafesztivál
Orfűi Medvehagyma
Fesztivál
Ormánsági festett
fakazettás templomok
Pécsváradi Leányvásár
Sárdi János kékfestő és a
Magyarországi kékfestés
hagyománya
Siklósi Vince-napi
hagyomány
Szakrális kisemlékek
(Orfű)
Szászvári Vár
Szent Márton püspök

A megyei érték
szakterületi kategóriája

Határozat száma

megoldások
kulturális örökség

9/2020.VI.23.)

kulturális örökség

2/2022. (VII.25.)

kulturális örökség

16/2015.(XI.27.)

kulturális örökség
kulturális örökség
kulturális örökség

10/2020.(VI.23.)
2/2022. (VII.25.)
2/2022. (VII.25.)

kulturális örökség

13/2014.(IV.30.)

kulturális örökség

7/2015.(VII.7.)

kulturális örökség

2/2022. (VII.25.)

kulturális örökség
kulturális örökség

2/2022. (VII.25.)
6/2015.(VII.7.)

kulturális örökség

2/2022. (VII.25.)

kulturális örökség

2/2022. (VII.25.)

kulturális örökség

28/2015.(IX.27.)

kulturális örökség

4/2021.(IX.16.)

kulturális örökség

8/2015.(VII.7.)

kulturális örökség

7/2015.(VII.7.)

kulturális örökség
kulturális örökség

2/2022. (VII.25.)
2/2015.(VII.7.)

kulturális örökség

7/2015.(VII.7.)

kulturális örökség

8/2020.(VI.23.)

kulturális örökség

2/2022. (VII.25.)

kulturális örökség

2/2022. (VII.25.)

kulturális örökség

2/2021.(IX.16.)

kulturális örökség

7/2015.(VII.7.)

kulturális örökség
kulturális örökség

2/2022. (VII.25.)
7/2015.(VII.7.)

55.
56.

A megyei értéktárban
szereplő érték
megnevezése
kápolna (Orfű)
Szent Márton püspök
templom (Orfű)
Szigetvári Vár
Turbéki Kegytemplom
(Szigetvár)
Zrínyi kultusz (Szigetvár)
Zrínyi Miklós szigetvári
tevékenysége és 1566. évi
hősies helytállása
Zselici csühögő
Zsolnay Kulturális Negyed

57.

Emmausz-járás Bóly

58.

Mohácsi busójárás

59.
60.
61.
62.

Siklósi Vár
Bánáti bazsarózsa
Hermann Ottó-tó (Orfű)
Orfűi-tó
Szársomlyói tavaszi
kikerics

Ssz.

50.
51.
52.
53.
54.

63.
64.

Pécsi-tó (Orfű)

65.

Szuadó-barlang (Orfű)

66.

Trió-barlang (Orfű)

67.

Bikali Élménybirtok
Bólyi mézeskalács és
puszedli
Malommúzeum (Orfű)
Mecsek Háza (Orfű)
Mohácsi halászlé
Orfűi Tájház és Kemencés
Udvar
Retro Szüreti Fesztivál
Mánfa
Sokac Babfőző Fesztivál
(Mohács)

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

A megyei érték
szakterületi kategóriája

Határozat száma

kulturális örökség

7/2015.(VII.7.)

kulturális örökség

2/2022. (VII.25.)

kulturális örökség

2/2022. (VII.25.)

kulturális örökség

2/2022. (VII.25.)

kulturális örökség

2/2022. (VII.25.)

kulturális örökség
kulturális örökség
kulturális örökség,
Szellemi Kulturális
Örökség Magyarországon
kulturális örökség,
Unesco Szellemi
Kulturális Világörökség
kulurális örökség
természeti környezet
természeti környezet
természeti környezet

2/2022. (VII.25.)
3/2013. (VI.27.)

természeti környezet

2/2022. (VII.25.)

természeti környezet,
turizmus és vendéglátás
természeti környezet,
turizmus és vendéglátás
természeti környezet,
turizmus és vendéglátás
turizmus és vendéglátás

2/2022. (VII.25.)

2/2022. (VII.25.)
2/2022. (VII.25.)
4/2022. (VII.25.)
7/2015.(VII.7.)
7/2015.(VII.7.)

7/2015.(VII.7.)
7/2015.(VII.7.)
7/2015.(VII.7.)
12/2014. (IV.30.)

turizmus és vendéglátás

2/2022. (VII.25.)

turizmus és vendéglátás
turizmus és vendéglátás
turizmus és vendéglátás

7/2015.(VII.7.)
7/2015.(VII.7.)
2/2022. (VII.25.)

turizmus és vendéglátás

7/2015.(VII.7.)

turizmus és vendéglátás

2/2022. (VII.25.)

turizmus és vendéglátás

2/2022. (VII.25.)

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtágyalni, és a
határozati javaslatban foglaltak szerint dönteni szíveskedjen.

Pécs, 2022. november 14.

Vörös Sára s.k.
a bizottság elnöke

Baranya Megyei Értéktár Biottságának
…./2022. (…) BMÉ BH határozata
Tárgy: Beszámoló
tevékenységéről
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A Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta
a „Beszámoló a Baranya Megyei Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről”
tárgyú előterjesztést, és annak Közgyűlés elé terjesztését változatlan tartalommal
javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Sára, a bizottság elnöke
Kapja: Hamarics Ildikó önkormányzati ügyintéző

