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Nemzeti érték a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, 
tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk 
történelme és a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden anya-
gi, szellemi, természeti, közösségi érték vagy termék. Jellemzőjük, hogy a 
terület lakossága jellemzőnek és közismertnek fogadja el őket, öregbítik 
hírnevünket a világban, hozzájárulnak az új nemzedékek identitástudatá-
nak kialakulásához.

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Magyarország földrajzi adottságaiból és tör-
ténelmi hagyományaiból adódóan változatos 
táji, természeti és kulturális értékekkel, terme-
lési hagyományokkal rendelkezik. Ezek speciális 
táji adottságként a térségek megújulásának és 
fejlődésének erőforrásai lehetnek; megőrzésük, 
feltárásuk, gondozásuk és széles körű nyilvá-
nosságuk az állami szervezetek, a civilek és az 
állampolgárok közös ügye.

„A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról” 
szóló 2012. évi XXX. törvény végrehajtásáról a 
114/2013. (IV. 16.) sz. Korm.rendelet intézke-
dik. A törvény célja, hogy létrejöjjön egy olyan 
többszintű, országos adatbázis, amely tartalmazza 
és dokumentálja a nemzeti értékeinket, lehetővé 
teszi azok közkinccsé válását.

A nemzeti értéktár alulról felfelé építkezik. A 
településen élő valamennyi közösség, nemzetiség 
értékeire alapozva, a Kárpát-medence térségére 
kiterjedően, ugyanakkor a távolabbi diaszpóra 
valamennyi magyar közösségét is bekapcsolva 
történik az értékek összegyűjtése.

Javaslatot alapesetben települési szinten lehet 

megfogalmazni. Javaslattevő lehet minden civil 

szervezet, intézmény, vagy magánszemély. Dön-

tést a települési értéktár bizottság hoz arról, hogy a 
települési értéktárba bekerül-e az adott javaslat. 
Ha az adott ügyben az a megalapozott vélemény, 
hogy a nagyobb térség számára is jelentéssel bíró 
értékről van szó, javaslatot tesz a megyei (a fővá-
rosi) értéktár bizottság felé. A megyei szinten 
kiemelkedő értékek bekerülnek a Magyar Érték-
tárba is. A területi értéktárakkal párhuzamosan 

működnek az ágazati értéktárak és a határon túli 
magyarság értéktárai. A nemzetközileg is jelentős 
magyar teljesítmények bekerülnek a Hungariku-
mok Gyűjteményébe.

A Képviselő-testület 776/2013. és 777/2013. 
(X. 30.) ök. számú határozataiban úgy döntött, 
hogy 2014. január 1-jével megalapítja a Budapest 
Főváros XV. kerületi Értéktárat, létrehozásával 
és gondozásával megbízta a Csokonai Kulturá-
lis és Sportközpontot. Vezetői döntés alapján az 
Értéktár folyamatos gondozása a Helytörténeti 
Gyűjtemény és a Dokumentumtár és Informá-
ciós Központ közös feladata lett. Az Értéktár 
Bizottságnak 9 tagja van, a szakmai munkatár-
sakon kívül civil lokálpatrióták vesznek részt a 
munkában.

Bárki kezdeményezheti nemzeti értéknek a 
települési értéktárba való felvételét. A kezdemé-
nyezés ingyenes és Budapest Főváros XV. kerület 
Polgármesteréhez kell benyújtani a kormányren-
deletben található nyomtatványminták szerint.

A Budapest Főváros XV. kerületi Értéktár Bizott-

ság székhelye: Rákospalota Pestújhely és Újpalota 
Helytörténeti Gyűjteménye (cím: 1158 Budapest, 
Pestújhelyi út 81.). Tel.: 419-8215, e-mail: mail@
rakospalotaimuzeum.hu, honlap: www.rakospalo-
taimuzeum.hu. A javaslattevő nyomtatvány innen 

is letölthető a „Tudástár” fül alatt.

A települési értékek megtalálhatók az 
Önkormányzat honlapján a „Kerületünkről” fül 
alatt, melynek tartalma a jövőben folyamatosan 
bővülni fog.
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A RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓ INTÉZET 
ÉS SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON 
(LEÁNYNEVELŐ INTÉZET)

A fiatalkorúak büntetőjogának kialakulása hosz-
szan tartó folyamat volt, melynek alapjait a XIX. 
század vége, illetve XX. század első évtizedeinek 
reformirányzatai teremtették meg. A javítóintézetek 
létrehozásánál olyan bekerített, de nem börtönszerűen 
körül zárt terület létrehozására törekedtek, amelyen 
belül megvalósíthatóvá vált a családias nevelés. 

A Leánynevelő Intézetet 1890-ben alapították 
Rákospalotán. Kezdetben a Sín u. 24. alatti épü-
letben működött. Az igazságügyi minisztérium 
megvásárolta a Bossányi-féle nyaralót és kertet. Az 
intézet kezdetben huszonöt, majd némi átalakítás 
után harminchárom növendék befogadására volt 
alkalmas. Azonban hamarosan költözni kényszerül-
tek és 1899-ben vásárolták meg az a területet, ahol 
az intézet ma is működik.

A kertben álló romantikus jellegű épületet Som-
mariva gróf építette az 1850-60-as években. Később 
Horváth Mihály püspök, történetíró nyaralója volt, 
végül a környék legnagyobb földesura Károlyi István 
gróf tulajdonába került. 

Az intézet területének kialakítása 1899-től 
1904-ig tartott, a legtöbb épületet ez idő alatt épí-
tették, tervezője Wagner Gyula volt. A kétszárnyú 
főépületben hat tágas, és két kisebb szoba valamint 
három mellékhelyiség volt. Négy oldalveranda 
tartozott hozzá. A telek keleti és nyugati oldalára 
kétszázhuszonöt méter hosszú, két és fél méter 
magas téglafalat emeltek. Építészeti szempontból 
kiemelkedő a neoromán jellegű kápolna, amelyet 
római katolikus szertartásokra rendeztek be, de az 
épületben helyet kapott a közös protestáns és izra-
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elita imaterem is. A növendékek elhelyezésére négy 
darab egyemeletes épületet emeltek, amelyekben 
épületenként két-két család lakott.

A növendékcsaládok körülbelül húsz főből áll-
tak. A családokat a családfők és a családfősegédek 
vezették, akiknek munkáját a munkavezetők segí-
tették. Családfőknek csak okleveles elemi iskolai 
tanítónőket alkalmaztak. Gyakorlatilag szülőszere-
pet töltöttek be a növendékek életében, igyekeztek 
megismerni őket és egyénileg foglalkozni a nevelé-
sükkel. Legfontosabb volt a munkára nevelés.

1945-1947. között rövid időre szünetelt a javí-
tóintézeti nevelés, mert épületegyüttesben szovjet 
katonai kórház működött. Ez idő alatt a parkot 
teljesen elhanyagolták, az épületek állaga annyira 
leromlott, hogy alapos felújításra szorultak.

1947-ben igazságügyi miniszteri határozat 
készült, a javítóintézeti nevelés újraszervezéséről, az 
épületek felújításáról és a berendezések beszerzésé-
ről. 1948. január 15-én újra növendékek népesítették 
be az intézet épületeit. A befogadott 40 növendéket 
két családba osztották be, amelyet két-két csa-
ládfő irányított, folyamatos felügyeletet biztosítva. 
Elkezdődött a kert rendbetétele a növendékek aktív 
közreműködésével. A munkavégzés újra fontos 
szerepet kapott a nevelésben. Az ügyesebbek fel-
sőruha- és fehérneművarrással, mások takarítással 
és konyhai munkával foglalkoztak. Újdonságnak 
számított a bőrdíszművesség, amely nagy népszerű-
ségnek örvendett a növendékek között. 

1949-ben változott a javítóintézetek élete, meg-
maradt a jogintézmény és az épületek, de a korábban 
kialakult értékek egy része elveszett. 1950-ben meg-

alakult a Munkaerő-tartalékok Hivatala, amelynek 
fő feladata volt a megfelelő számú szakmunkás kép-
zésének biztosítása. Felismerték, hogy az intézetben 
élő fi atalok remek alanyok lehetnek, hiszen amúgy 
is fontos nevelési eszköz volt számukra a munka, és 
az ehhez kapcsolódó szakképzés. A ’60-as, ’70-es 
években a javítóintézetek tevékenysége egyre inkább 
az oktatásügyhöz kapcsolódott. Jelentős változás 
1978-tól volt, akkortól csak bíróság rendelhette el a 
fi atalkorúak javítóintézeti nevelését, míg korábban 
szülői kérésre, vagy gyámhatósági javaslatra is befo-
gadtak növendékeket az intézetbe.

A büntetőjogi változások, a gyermekvéde-
lemben, szociális gondoskodásban végbement 
átalakulások nagy hatással voltak az Intézet éle-
tére. 1983 és 1994 között Ferenczi György volt 
az intézet igazgatója, akinek nevéhez számos 
változás kapcsolódott. Ilyen volt az üvegcserepek 
eltávolítása a kerítésből, a zárkák megszüntetése 
és az otthonos körletek kialakítása, a koráb-
ban raktárnak használt kápolna helyreállítása, 
a javítóintézetis anyák és gyermekeik együttes 
elhelyezésének megszervezése, valamint az utó-
gondozás alapjainak lerakása. 

1995-től a javítóintézetben folyó nevelés célja 
a fi atalkorú lányok társadalmi beilleszkedésének 
elősegítése, beilleszkedési zavarok enyhítése, isko-
lázottságának, szakmai képzettségének fejlesztése, 
az alapvető erkölcsi normák elfogadtatása, az 
egészséges életmódra való felkészítés. Korrekciós, 
személyre szabott neveléssel próbálják pótolni a 
szocializációs hiányosságokat a gyermekkorban 
elmaradt sikerélményeket, iskolai végzettséget 
adni, megtanítani néhány alapvető dolgot a 
mindennapi élet ismereteiből. 

Felhasznált irodalom:

dr. Czoma László (szerk.): Tanulmányok Rákospalota-Pestújhely 

történetéből (Budapest, 1974.)

http://www.leanynevelo.hu


