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131/2021. (XII.16.) MÖK határozat melléklete 

 

BESZÁMOLÓ 
a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről 

 

 

 

A Veszprém Megyei Értéktár Bizottság (a továbbiakban: VMÉB) az előző, 42/2020. (VII.9.) MÖK 

határozattal elfogadott beszámolója óta eltelt időszakban hét alkalommal ülésezett az alábbiak szerint: 

− A 2020. július 9-én 9:00 órakor kezdődő ülésén közgyűlési napirendi pontokat tárgyalt. 

− A 2020. július 9-én 13:00 órakor kezdődő ülésén a megyei értéktárba történő felvételre 

vonatkozó javaslatokat tárgyalt. 

− A 2020. szeptember 24-én 9:00 órakor kezdődő ülésén közgyűlési napirendi pontokat, 

valamint a megyei értéktárba történő felvételre vonatkozó javaslatokat tárgyalt. 

− A 2021. július 8-án 9:20 órakor kezdődő ülésén közgyűlési napirendi pontokat tárgyalt. 

− A 2021. július 8-án 14:00 órakor kezdődő ülésén a bizottság a megyei értéktárba történő 

felvételre vonatkozó javaslatokat tárgyalt. 

− A 2021. szeptember 23-án 9:00 órakor kezdődő ülésén közgyűlési napirendi pontokat, 

valamint a megyei értéktárba történő felvételre vonatkozó javaslatokat tárgyalt. 

− A 2021. november 25-én 9:30 órakor kezdődő ülésén közgyűlési napirendi pontokat 

tárgyalt. 

A megyei közgyűlés elnöke a veszélyhelyzet idején fennálló különleges jogrendben 2020. november 

4. és 2021. június 15. között a VMÉB feladat- és hatáskörében eljárva a 21/2021. (II. 22.) MÖK 

határozattal egy döntést hozott. 

 

 

A Veszprém Megyei Értéktárban jelenleg összesen 95 nemzeti érték található. 
 

Szakterületi kategória 
Megyei 

Értéktár 
Nemzeti érték 

Magyar Értéktár 
Kiemelkedő nemzeti érték 

Hungarikumok 

Gyűjteménye 
Hungarikum 

kulturális örökség 61 db Füredi Anna-bál Herendi porcelán 

épített környezet 10 db 
  

ipari és műszaki megoldások 7 db 
Ajka Kristály  

agrár- és élelmiszergazdaság 6 db 
− Badacsonyi kéknyelű 

− Theodora Kékkúti és 

Kereki Ásványvizek 

 

természeti környezet 6 db  
 

turizmus és vendéglátás 3 db 
  

egészség és életmód 2 db 
  

 



A jelen beszámolóval érintett időszakban a megyei értéktárba történő felvételre beérkezett 

javaslatok és a meghozott döntések: 

 

 
Nemzeti érték 

megnevezése 
Javaslatot benyújtó neve 

Szakterületi 

kategória 
Döntés 

1. 
A városlődi Pergő-

Rozmaring Táncegyüttes 

művészeti tevékenysége 

Városlődi Német Nemzetiségi 

Kulturális Egyesület 

kulturális örökség 

– német 

nemzetiséghez 

kapcsolódó érték 

Felvéve 

2. 
Salföldi Mária Magdolna 

pálos kolostorrom 
Salföldi Értéktár Bizottság kulturális örökség 

Átdolgozásra 

visszaküldve 

3. 
Mária Magdolna Búcsú a 

salföldi pálos kolostorromnál 
Salföldi Értéktár Bizottság kulturális örökség 

Átdolgozásra 

visszaküldve 

4. 
Magyar Királyi „vitéz 

Bertalan Árpád” I. Ejtőernyős 

Zászlóalj később Ezred 

Pápa Város Önkormányzatának 

Települési Értéktár Bizottsága 
kulturális örökség Felvéve 

5. Pegazus Színház 
Pápa Város Önkormányzatának 

Települési Értéktár Bizottsága 
kulturális örökség Felvéve 

6. 
A népi fazekas és kályhás 

mesterségek hagyománya 

Sümegen 

Sümeg Város Önkormányzata 
ipari és műszaki 

megoldások 
Felvéve 

7. 
Kisfaludy-kultusz, Kisfaludy 

Sándor kiemelkedő irodalmi 

hagyatéka 

Famulus Vidékfejlesztési 

Egyesület 
kulturális örökség Felvéve 

8. Darnay Kálmán munkássága Kisfaludy Sándor Emlékház kulturális örökség Felvéve 

9. 
47. Pápa Harcászati 

Repülőezred 
Horváth Ferenc kulturális örökség Felvéve 

10. 
Magyar királyi 7. honvéd 

huszárezred 
Horváth Ferenc kulturális örökség Felvéve 

11. Pápai Képzőművész Kör 
Jókai Mór Művelődési és 

Szabadidő Központ 
kulturális örökség Elutasítva 

12. 
„Bölcsőcske” 

misztériumjáték 

Monostorapáti Települési 

Értéktár Bizottság 
kulturális örökség Elutasítva 

13. JMSZK Bélyeggyűjtő Kör 
Jókai Mór Művelődési és 

Szabadidő Központ kulturális örökség Elutasítva 

14. 
JMSZK Bakancsos 

Természetjáró Kör 

Jókai Mór Művelődési és 

Szabadidő Központ 

egészség és 

életmód 
Elutasítva 

15. 
Kora Árpád-kori királyi 

udvarház, Zirc 
Várszegi Bernadett kulturális örökség Felvéve 

16. Balatonkenesei Tájház Vér Lászlóné épített örökség 
Átdolgozásra 

visszaküldve 

17. 
Balatonkenesei Tájház tárgyi 

gyűjteménye 
Vér Lászlóné kulturális örökség 

Átdolgozásra 

visszaküldve 

18. Faberakásos bútorkészítés Vöröstó Község Önkormányzata 

kulturális örökség 

– német 

nemzetiséghez 

kapcsolódó érték 

Felvéve 

19. 
Felsőörsi templom 

műemlékorgonája 
Felsőörs Község önkormányzata kulturális örökség Felvéve 



20. 
Felsőörsi Bűnbánó Magdolna 

prépostsági templom 
Felsőörs Község önkormányzata épített környezet Felvéve 

21. Pápai Esterházy-kastély Horváth Hajnalka kulturális örökség Felvéve 

 

 

Az előző beszámoló óta eltelt időszakban egy tájegységi és öt települési értéktár 

megalakulásáról érkezett bejelentés. 

Tájegységi értéktár: 

2021. január 22. napján az alapító önkormányzatok (Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, 

Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kiscsősz, Kispirit, Nagypirit) az 1/2021.01.22.sz. HMTÉ 

határozattal elfogadott alapító dokumentum aláírásával létrehozták a Hunyor-Marcal-mente 

Tájegységi Értéktárat. 

Települési értéktárak: 

1. Balatonszőlős Község Önkormányzata képviselő testülete hatáskörében eljárva Balatonszőlős 

település polgármestere a 29/2021. (II.18.) határozatával Települési Értéktár, a 30/2021. 

(II.18.) határozatával Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról döntött. 

2. Porva Község Önkormányzata képviselő testülete hatáskörében eljárva Porva település 

polgármestere a 4/2021. (III.1.) önkormányzati határozatával Települési Értéktár és 

Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról döntött. 

3. Kemenesszentpéter Község Önkormányzata a 19/2021. (VI.21.) határozatával Települési 

Értéktár Bizottság létrehozásáról döntött. 

4. Vinár Község Önkormányzata a 26/2021. (IX.29.) határozatával Települési Értéktár Bizottság 

létrehozásáról döntött. 

5. Raposka Község Önkormányzata a 33/2021. (X.28.) határozatával Települési Értéktár és 

Települési Értéktár létrehozásáról döntött. 
 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat évek óta sikeresen pályázik az Agrárminisztérium által „a 

nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 

megőrzésének és gondozásának támogatására” meghirdetett felhívásain. 

A „Veszprém megye értékei” című HUNG-2020 kódjelű pályázat 4.000.000 forint 

támogatásban részesült. A pályázati program elemei közül: 

− Újranyomással elkészült a „Veszprém megyei értékek” kiadvány I. kötete és egy közösítő 

könyvtok (500-500 példányban), így a megyei értéktár elemeit (a II. kötet kéziratának 

lezárásáig, 2019. decemberig nyilvántartásba vett 82 értéket) tartalmazó két kötetes impozáns 

kiadványunkat büszkén ajándékozzuk partnereinknek. A könyvet eljuttattuk az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtárba, valamint hozzáférhető a megye városi könyvtáraiban is. 

− Lezajlott az általános iskolásoknak szervezett vetélkedő: két online fordulót követően a 

járványhelyzet egészségügyi előírásait betartva személyes jelenléttel tudtuk megtartani a 

döntőt a Megyeházán, ahol 10 csapat változatos, kreativitást igénylő, kvízjellegű és interaktív 

feladatok megoldásával mérte össze tudását. Az első három helyezett értékes 

ajándékcsomagot kapott, de a döntőn résztvevő valamennyi csapat és a felkészítő 

pedagógusok is tárgyjutalomban részesültek. 

− Folyamatban van az értéktár elemeit bemutató imázsfilm előkészítése. 

− A pandémia miatt csúszik, de reményeink szerint 2022. tavaszán meg tudjuk szervezni a 

megye járásaiban a 10 alkalmas szakmai egyeztető műhelymunka-sorozatot, amelyet egy 

kiállítással egybekötött konferencia zár majd.  

 



A „Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlesztés 

és kiadványkészítés” című HUNG-2021 kódjelű pályázat 3.500.000 forint támogatásban 

részesült. A pályázati program elemei közül: 

− Elkészült a megyei értéktár elemeit bemutató 2022. évi asztali naptár (350 db) és 

határidőnapló (150 db). 

− Tartalmilag és külalakját tekintve is megújult a Veszprém Megyei Értéktár honlapja. 

− Folyamatban van további információs- és szóróanyagok előkészítése és egy módszertani 

füzet összeállítása, amelyekkel szélesebb körben tudjuk népszerűsíteni és támogatni az 

értéktár mozgalmat. 

− Jövőre ismét megszólítjuk a fiatalokat: rajz- és fotópályázatot hirdetünk általános- és 

középiskolás diákok számára, hogy saját szemszögükből örökítsék meg a számukra fontos 

értékeket, megyénk kulturális, építészeti vagy természeti csodáit. 

 

Ezúton is köszönöm a bizottság tajainak konstruktív és támogató együttműködését, valamint külön 

köszönöm az értéktár bizottságok munkáját segítő Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei 

Igazgatósága munkatársainak kiemelkedő szakmai tevékenységét, amellyel nagyban hozzájárulnak a 

megyei értéktár és a települési értéktárak gyűjteményeinek gyarapításához. 

 

A Veszprém Megyei Értéktár folyamatosan bővül, hiszen megyénk számos olyan egyedi 

jellegzetességgel és minőséggel bíró kinccsel rendelkezik, amelyeket a bizottság értéknek és 

megőrzésre méltónak tart. Bízom benne, hogy megyénk gazdag öröksége minél többeket képes 

bevonni e nemes feladatba.  

 

 

Veszprém, 2021. december 8. 

 

 

 

 

 a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke 
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