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BESZÁMOLÓ   
a Somogy Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről  

 

A Hungarikum törvény előírása szerint a Somogy Megyei Értéktár létrehozásáról a Közgyűlés 

a 24/2013.(VI.19.) határozatával döntött, a 43/2013.(XII.19.) közgyűlési határozattal pedig 

megalakította a Somogy Megyei Értéktár Bizottságot dr. Vörös Tamás akkori megyei 

főjegyző elnökletével és nyolc taggal, a jogszabályban előírt szakterületi kategóriának 

megfelelően.    

A Somogy Megyei Értéktár Bizottság 2014. január 30-án tartotta meg az alakuló ülését, ahol 

elfogadta a Bizottság a működési szabályzatát.  A 2004. óta létező megyei elismerés, az 

Örökségünk – Somogyország Kincse címmel kitüntetett értékek  felvétele a megyei értéktárba 

már az alakuló ülésen felmerült és a következő ülésen megtörtént a felvétel.    

 

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

rendelet 3. § (1) c) pontja alapján az értéktár bizottságoknak félévente be kell számolniuk a 

tevékenységükről az önkormányzatok képviselőtestületeinek, ezért készítettük a jelenlegi 

beszámolót. A februári közgyűlés hivatali beszámolójában már részletesen szerepelt az 

értéktár bizottság népszerűsítésére 2015-ben elnyert pályázati forrás felhasználása.        

 

A 2016. februári bizottsági ülésen a Somogy Megyei Értéktárba felvételre került a Zselici 

hársméz, Gölle útmenti keresztjei, a kaposmérői Harangláb-emlékmű, valamint a 2016. évi 

megyenapon az Örökségünk-Somogyország Kincse címmel díjazott: kaposvári Rippl-Rónai 

Emlékmúzeum (Róma Villa), a balatonlellei Szent Donát-kápolna, Balatonföldvár első utcája, 

az Imre utca (mai Petőfi Sándor utca) és a Kaposvári Egyetem Agrárközpont 

Vadgazdálkodási Tájközpont, Bőszénfa. A Zselici hársmézet javaslattevő kérésével 

egyetértve a Bizottság felterjesztette a Hungarikum Bizottságnak a Nemzeti Értéktárba.     

   

Jelenleg a Somogy Megyei Értéktárban 94 db érték szerepel, a következő – jogszabályban 

előírt – szakterületi megoszlásban:  

 

szakterület  db 

agrár- és élelmiszergazdaság 6 

egészség és életmód 2 

épített környezet 24 

ipari és műszaki megoldások         - 

kulturális örökség 51 

sport  - 

természeti környezet 10 

turizmus és vendéglátás 1 

 

A somogyi értékek megismerhetők a www.somogyiertekek.hu honlap információiból.  

 

http://www.somogyiertekek.hu/
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A Somogy Megyei Értéktár Bizottság a következő ülésén fogja tárgyalni a Göllei kálvária és a 

magyarországi bélyeges téglák göllei gyűjteményének megyei érték  javaslatát, hiánypótlás 

utáni tárgyalásra vár a gamási r.k. templom, a plébánia, a világháborús emlékmű és az őrtilosi 

Új Zrínyivár és a Festung-Őrtilos (1848-as szabadságharcos emlék).    

 

Somogy megyében eddig 28 települési értéktár működését jelentették be – jogszabály írja elő 

a települési értéktár létrehozásáról a megyei önkormányzat tájékoztatási kötelezettségét -  a 

Somogy Megyei Önkormányzatnak. A médiából származó információk szerint van néhány 

település, akik megfeledkeztek a tájékoztatásról. A települési értéktárak aktivitásáról nincs 

teljes körű információnk, de a Göllei Települési Értéktár működése kiemelkedő, meg kell 

említenünk az egész települést mozgósító tevékenységüket.    

 

A Somogy Megyei Értéktár Bizottság döntésének megfelelően felterjesztettük a Magyar 

Értéktárba az alábbi megyei értékeket: 

 2015 áprilisában  

- Rippl-Rónai József életműve 

- Fekete István életműve 

- „hosszifurugla” nevű népi hangszer 

 2016 januárjában 

- zselici hársméz 

A Hungarikum Bizottság döntéséről válasz még nem érkezett.    

 

A Földművelésügyi Minisztérium a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 

népszerűsítésének, megismertetésének megőrzésének és gondozásának érdekében 2016 

júniusában pályázatot hirdetett a magyar kultúra értékeinek megismertetésére többfordulós, 

országos döntővel végződő vetélkedőre. A megyei önkormányzat, mint a megyei értéktárat 

működtető szervezet  az általános iskolák felső tagozatos diákjai és a középiskolások számára 

két fordulós vetélkedő lebonyolítására pályázhatott. A megadott július 20-i határidőre 3 millió 

Ft összeggel benyújtottuk a támogatási kérelmet. A pályázat vissza nem térítendő, 100%-os 

támogatottságú. A vetélkedő két fordulóját 2016. november 15-ig kell lebonyolítani, az 

elszámolási határidő december 15. A vetélkedő első fordulója a www.somogyiertekek.hu 

honlapon 50 tesztkérdésből álló online kérdőív kitöltése és egy pár perces film készítése. A 

második forduló a Megyeházán lebonyolítandó középdöntő, amelynek szervezésébe bevonjuk 

a Nemzeti Művelődési Intézet és a Múzeum munkatársait. A középdöntőbe került 10 

csapatból háromtagú zsűri fogja kiválasztani a legjobbat, aki az országos döntőbe kerület. A 

pályázat eredményéről értesítés szeptember 12-ig (a kiírás szerint a bírálat a beadástól 

számított 2 hónap) nem érkezett.    

 

Határozati javaslat:   

 
A Somogy Megyei Közgyűlés az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Somogy 

Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót.  

 

 

Kaposvár, 2016. szeptember 12. 

                                                                                            Dr. Sárhegyi Judit   

  

A beszámolót készítette:  

 

Fábián Éva   

megyei főépítész    

http://www.somogyiertekek.hu/

