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32/2019. (VI. 27.) MÖK határozat melléklete 

 
BESZÁMOLÓ 

a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2019. év I. félévi tevékenységéről 
 

A VMÉB legutóbbi beszámolója - 2018. december 13. - óta eltelt időszakban három 
alkalommal ülésezett, és 23 határozatot hozott. 
 
1. 2019. február 15. 8.45 perckor kezdődő ülésén a bizottság közgyűlési napirendi 

pontokat tárgyalt. 
 
2. 2019. április 25. 8.45 perckor kezdődő ülésén a bizottság közgyűlési napirendi pontokat 

tárgyalt.  
 
3.  2019. április 25. 13.00 órakor kezdődő ülésen a bizottság megtárgyalta „A Veszprém 

Megyei Értéktárba történő felvételre 2019. április 8-ig beérkezett új javaslatok, valamint 
a 2018. október 4-én felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése.” 
című előterjesztést. 

 
2019. ÁPRILIS 8-IG BEÉRKEZETT 3 ÚJ JAVASLAT: 
 
Nemzeti érték megnevezése 

 Javaslatot benyújtó neve Szakterületi 
kategória 

Dr. Horn Miklós növénynemesítő 
kandidátus életműve és a nemesített 
„Lovászpatonai” növényfajták 

Lovászpatonai Települési 
Értéktár Bizottság 

agrár- és 
élelmiszergazdaság 
 

Tési szélmalmok Tés Község Helyi Értéktár 
Bizottsága 

ipari és műszaki 
megoldások 

Nagy Sándor festő- és üveg-, 
grafikus- és textilművész életműve 

Veszprém Települési Értéktár 
Bizottsága kulturális örökség 

 
A bizottság az alábbi települési értékeket felvette a Veszprém Megyei Értéktárba: 
 

• Dr. Horn Miklós növénynemesítő kandidátus életműve és a nemesített 
„Lovászpatonai” növényfajták 

• Tési szélmalmok 
• Nagy Sándor festő- és üveg-, grafikus- és textilművész életműve 

 
A BIZOTTSÁG A 2019. ÁPRILIS 25. 13.00 ÓRAKOR KEZDŐDŐ ÜLÉSÉN A 
KÖVETKEZŐ MEGYEI ÉRTÉKEK MAGYAR ÉRTÉKTÁRBA TÖRTÉNŐ 
FELTERJESZTÉSÉRŐL DÖNTÖTT: 
 
Nemzeti érték megnevezése 

 Javaslatot benyújtó neve Szakterületi 
kategória 



Nemzeti érték megnevezése 
 Javaslatot benyújtó neve Szakterületi 

kategória 

Ajka Városi Bányász Fúvószenekar  Bányász Kulturális Egyesület kulturális örökség 

Pápa-Tapolcafőn eredő Tapolca-
patak és forrásvidéke a közvetlenül 
hozzákapcsolódó tanösvénnyel 

Pápa Város Önkormányzatának 
Települési Értéktár Bizottság 

természeti környezet 
 

Szilágyi Harangegyüttes Kapcsolat Szerviz Közhasznú 
Egyesület kulturális örökség 

A pápai Berta család kaptafa 
készítő hagyománya 

Pápa Város Önkormányzatának 
Települési Értéktár Bizottsága 

ipari és műszaki 
megoldások 

Mencshelyi „Kossuth-kilátó és 
tanösvény” 

Mencshelyi Települési Értéktár 
Bizottsága természeti környezet 

Mencshelyi vertcsipke Mencshelyi Települési Értéktár 
Bizottsága kulturális örökség 

Zsédenyi István evangélikus 
lelkipásztor emlékműve 

Mencshelyi Települési Értéktár 
Bizottsága kulturális örökség 

A Veszprémi Püspöki (Érseki) 
Könyvtár kottatára és a kapcsolt 
dokumentumok 

Veszprémi Települési Értéktár 
Bizottság kulturális örökség 

 
A bizottság a Magyar Értéktárba történő felterjesztésre javasolta: 
 

• Ajka Városi Bányász Fúvószenekar  
• Pápa-Tapolcafőn eredő Tapolca-patak és forrásvidéke a közvetlenül hozzákapcsolódó 

tanösvénnyel 
• Szilágyi Harangegyüttes 
• A pápai Berta család kaptafa készítő hagyománya 
• Mencshelyi „Kossuth-kilátó és tanösvény” 
• Mencshelyi vertcsipke 
• Zsédenyi István evangélikus lelkipásztor emlékműve 
• A Veszprémi Püspöki (Érseki) Könyvtár kottatára és a kapcsolt dokumentumok 

 
A korábban felvett értékekkel együtt jelenleg összesen 75 nemzeti érték gazdagítja a megyei 
„kincsestárat”. 
 
A Veszprém Megyei Értéktár elemei a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján a 
www.veszpremmegye.hu → Értéktár → Értékeink → Veszprém Megyei Értéktár címszó 
alatt, szakterületi kategóriánként megtalálhatók. 
 
A legutóbbi beszámoló óta eltelt időszakban egy új települési értéktár megalakulását 
jelentették be: 
 

1. Sümeg Települési Értéktár Bizottsága 2019. március 31-én tartotta alakuló ülését. 

http://www.veszpremmegye.hu/


 
A legutóbbi beszámoló óta eltelt időszakban egy megyei értéktárral kapcsolatos 
rendezvényre került sor. 
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2016-os évhez hasonlóan, 2018-ban is sikeresen 
pályázott az Agrárminisztérium, Hungarikum Főosztálya által kiírt, HUNG-2018 „A magyar 
kultúra értékeinek megismertetése többkörös, országos döntővel végződő, Kárpát-medencei 
szintű vetélkedőn keresztül” pályázatra. A pályázatban foglaltak megvalósítására a megyei 
önkormányzatnak 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg.  
Jelen konstrukció keretében 2018. őszén megkezdődtek a kétfordulós vetélkedő előkészítő 
munkái, mely során 2018. novemberétől elindult az első, online forduló, ahol a megye felső 
tagozatos és középiskolás diákjai négy fős csapatokkal mérhették össze tudásukat egy teszt 
kitöltésével. A feladatok előkészítésében és a zsűri munkájában a Veszprém Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, Vörösmarty Éva, az Értéktár Bizottság elnöke, Papp 
Tamás és dr. Horváth Zsolt, a Hungarikum Bizottság koordinátora vett részt.  Az online 
fordulót követően a 10-10 legjobb eredményt elért csapat számára 2019. március 22-én került 
megrendezésre a személyes jelenlétet igénylő második forduló. Az egész délelőtt folyamán 
zajló vetélkedő sikeres megvalósításában és az ahhoz vezető előkészületekben a Veszprém 
Megyei Önkormányzati Hivatal több munkatársa is részt vett. A vetélkedőn megjelent 
valamennyi diák és felkészítő tanár számára a Veszprém Megyei Értéktárat és a Hungarikum 
Bizottságot népszerűsítő reprezentációs ajándékok kerültek kiosztásra. A két korcsoport 
három-három legjobb eredményt elért csapatai számára, értékes tárgyjutalom került átadásra. 
A vendéglátás során igyekeztünk hazánk, azon gasztronómiai értékeiből összeállítani a 
kínálatot, amelyek témaspecikusan kapcsolódnak a rendezvényhez. A két korcsoport 
elsőhelyezettjei továbbjutottak az országos döntőbe. 
A pályázati támogatás elszámolása határidőre megtörtént. 
 
Veszprém, 2019. június 21. 
 
 
 
 

Papp Tamás 
a Bizottság elnöke 
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