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Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről 
 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Értéktár Bizottság elkészítette a 

Bizottság 2019. évi II. féléves tevékenységéről szóló tájékoztatóját.  

A tájékoztató anyagát a közgyűlési előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

A tájékoztatót a Heves Megyei Közgyűlés Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága 

tudomásul vette. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni 

szíveskedjen.  

 

Eger, 2019. december 4. 

 

  

  dr. Juhász Attila Simon 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 

 

Dr. Barta Viktor 

Heves Megye Főjegyzője 
 



 
 

Beszámoló a Heves Megyei Értéktár Bizottság (HMÉB) 2019. évi II. féléves munkájáról 

Fontos, helyi társadalmi cél, hogy megyénk értékeit feltárjuk, ápoljuk és gondozzuk. A Heves 

Megyei Értéktár Bizottság feladata szerint ebben úgy működik közre, hogy kapcsolatot tart a 

Hungarikum bizottsággal, valamint a megyében működő értéktárakkal, együttműködik a 

Nemzeti Művelődési Intézettel, továbbá szükség szerint segítséget nyújt a helyi, települési 

értéktárral még nem rendelkező településeknek az értéktárak mielőbbi megalapításában. 

 

1. A Heves Megyei Értéktár Bizottság tagsága:  

 

 Herman István – a bizottság elnöke 

 Martonné Adler Ildikó – bizottsági tag 

 Baráz Csaba – középiskolai tanár, oktatási szakreferens - Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság; tudományos munkatárs – Kaptárkő Egyesület (lemondása folyamatban) 

 Somogyi Mónika – Civil Információs Centrum vezetője 

 Csathóné Sebők Erika, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft Heves Megyei Iroda 

központvezetője 

 Jeszenszky Beatrix – bizottsági tag 

 Dr. Dávid Lóránt Dénes – Eszterházy Károly Egyetem Gazdaságtudományi Intézet 

dékánja, tanszékvezetője 
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2. A Heves Megyei Értéktár Bizottság ülésein a megalakulása óta, a nemzeti értékek 

vonatkozásában, az alábbi érdemi döntéseket hozta: 

 

 3/2015. (III. 12.) számú határozat: a Heves Megyei Értéktár Bizottság hét javaslatot 

fogadott el az alábbiak szerint: 

 

 Egri Bikavér bor (kódszám: HevesM_2014-011; kategória: agrár- és 

élelmiszergazdaság) 

 Egri Csillag bor (kódszám: HevesM_2014-012; kategória: agrár- és 

élelmiszergazdaság) 

 Bródy Könyvtár helyismereti gyűjteménye (kódszám: HevesM_2014-014; 

kategória: kulturális örökség) 

 Magyar Nemzeti levéltár Heves Megyei Levéltára „Levéltári maradandó 

értékű iratok” (kódszám: HevesM_2014-015; kategória: kulturális örökség) 

 Egri Líceum (kódszám: HevesM_2014-016; kategória: kulturális örökség) 

 Egri Szépasszony-völgy (kódszám: HevesM_2014-018; kategória: turizmus és 

vendéglátás) 

 Egri Minaret (kódszám: HevesM_2014-019; kategória: épített környezet) 

 

 8/2015 (09.11.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Mátrai Betyár és Borfesztivál – 

Hiánypótlásra visszaküldve a felterjesztőnek) 

 9/2015 (09.11.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Székelyföld Gyöngyszemei – 

Felvéve a Heves Megyei Értéktárba turizmus és vendéglátás kategóriában) 

 10/2015 (09.11.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Szihalmi Kemencés Napok – 

Hiánypótlásra visszaküldve a felterjesztőnek) 

 11/2015 (09.11.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: FESZT!EGER – nem került 

felvételre a Heves Megyei Értéktárba) 

 12/2015 (09.11.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Hevesi szőttes - Felvéve a 

Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 13/2015 (09.11.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Eger sporttörténete - Felvéve a 

Heves Megyei Értéktárba sport kategóriában) 

 14/2015 (09.11.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Heves megyei Megyeháza 

épülete- Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 
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 15/2015 (09.11.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Parádsasvári Üveg / 

parádsasvári üveggyártás története- Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális 

örökség kategóriában) 

 16/2015 (09.11.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Szlovák Tájház- Felvéve a 

Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 21/2015 (12.14.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a II. Rákóczi Ferenc 

dukátjaival fémjelzett magyar nemzeti aranyforint-típus - Felvéve a Heves Megyei 

Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 2/2016 (03.04) számú határozat, (Felterjesztés tárgya: az Egri Bazilika - Felvéve a 

Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 3/2016 (03.04) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Aba Sámuel és a róla elnevezett 

emlékpince - nem került felvételre a Heves Megyei Értéktárba) 

 4/2016 (03.04) számú határozat, (Felterjesztés tárgya: az Egyházi népszokások Abasár 

településen - nem került felvételre a Heves Megyei Értéktárba) 

 5/2016 (03.04) számú határozat (Felterjesztés tárgya: az Abasári Olaszrizling - 

Hiánypótlásra visszaküldve a felterjesztőnek) 

 6/2016 (03.04) számú határozat (Felterjesztés tárgya: az Abasári túrós rétes titkai - 

nem került felvételre a Heves Megyei Értéktárba) 

 7/2016 (03.04) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Honvédség létrejötte és 

története Abasáron - nem került felvételre a Heves Megyei Értéktárba) 

 8/2016 (03.04) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Kapásház Abasáron - 

Hiánypótlásra visszaküldve a felterjesztőnek) 

 9/2016 (03.04) számú határozat (Felterjesztés tárgya: az Abasári Kőtenger - 

Hiánypótlásra visszaküldve a felterjesztőnek) 

 10/2016 (03.04) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Sármonostor, Aba Sámuel 

király sírja - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 11/2016 (03.04) számú határozat (Felterjesztés tárgya: az Abasári Szent Anna Kápolna 

- Hiánypótlásra visszaküldve a felterjesztőnek) 

 12/2016 (03.04) számú határozat (Felterjesztés tárgya: az Abasári Szent János 

Kápolna - nem került felvételre a Heves Megyei Értéktárba) 

 13/2016 (03.04) számú határozat (Felterjesztés tárgya: az Abasári Szent Péter és Szent 

Pál Római Katolikus Templom - nem került felvételre a Heves Megyei Értéktárba) 

 14/2016 (03.04) számú határozat (Felterjesztés tárgya: az Abasári töltött káposzta- 

nem került felvételre a Heves Megyei Értéktárba) 
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 15/2016 (03.04) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Vízimalmok Abasáron - nem 

került felvételre a Heves Megyei Értéktárba) 

 16/2016 (03.04) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Mátrai Gyógyintézet 

Kékestetőn - Hiánypótlásra visszaküldve a felterjesztőnek) 

 17/2016 (03.04) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Kossuth Lajos utca és három 

leghíresebb palotája - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség 

kategóriában) 

  18/2016 (03.04) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Markhot Ferenc 

Oktatókórház és Rendelőintézet részét képező, korábbi Irgalmasrendi kórház - Felvéve 

a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 19/2016 (03.04) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Egri Fertálymesterség élő 

hagyománya - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 20/2016 (03.04) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Kopcsik Marcipánia - 

Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 21/2016 (03.04) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Mikropódium bábelőadása - 

Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 22/2016 (03.04) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Kisgombosi Öreg Tölgyes 

(Hrsz. 0479/2A, B és 0478/2A) - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba természeti 

környezet kategóriában) 

 23/2016 (03.04) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Noszvaji pincesorok/noszvaji 

pincék nem került felvételre a Heves Megyei Értéktárba) 

 24/2016 (03.04) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Hatvani Aranyfácán sűrített 

paradicsom - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba agrár- és élelmiszergazdaság 

kategóriában) 

 27/2016 (11. 15.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: az Abasári Olaszrizling - 

Felvéve a Heves Megyei Értéktárba agrár- és élelmiszergazdaság kategóriában) 

 28/2016 (11. 15.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: az Abasári Kapásház - 

Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában)  

 29/2016 (11. 15.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: az Abasári Kőtenger - Felvéve 

a Heves Megyei Értéktárba természeti környezet kategóriában)  

 30/2016 (11. 15.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: az Abasári Szent Anna 

Kápolna - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 31/2016 (11. 15.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Mátrai Gyógyintézet 

Kékestető - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba egészség és életmód kategóriában) 
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 32/2016 (11. 15.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: javaslattétel a Hatvani 

Aranyfácán sűrített paradicsom kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánítására agrár- és 

élelmiszergazdaság kategóriában – a javaslattétel elfogadva) 

 33/2016 (11. 15.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Recski Tájház - Felvéve a 

Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 34/2016 (11. 15.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Szent Bertalan Kápolna  

- Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 35/2016 (11. 15.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Tisza tó - Felvéve a Heves 

Megyei Értéktárba természeti környezet kategóriában) 

 36/2016 (11. 15.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Remélés Novajon - Felvéve a 

Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 37/2016 (11.09.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Böjti ételek fesztiválja 

Andornaktályán - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba turizmus és vendéglátás 

kategóriában) 

  38/2016 (11.09.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: az Eszterházy Károly 

Egyetem botanikus kertje - nem került felvéve a Heves Megyei Értéktárba) 

 39/2016 (11. 15.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Magyar szablyavívás és a 

Borsody-vívórendszer - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség 

kategóriában)  

 40/2016 (11. 15.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: az Egerszalóki sódomb - 

Felvéve a Heves Megyei Értéktárba természeti környezet kategóriában) 

 41/2016 (11. 15.) számú határozat Debrői Hárslevelű (Felterjesztés tárgya: az Abasári 

Olaszrizling - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba agrár- és élelmiszergazdaság 

kategóriában)  

 41/2016 (11. 15.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Ajánló levél elkészítése a 

Mikropódium bábelőadása nemzeti érték kiemelkedő nemzeti értékké történő 

javaslattételéhez kulturális örökség kategóriában) 

 3/2017 (06.06.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Révész. P. László 

ötvösművészete - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában)  

 4/2017 (06.06.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: az Ovikert Program - Felvéve a 

Heves Megyei Értéktárba egészség és életmód kategóriában)  

 5/2017 (06.06.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Szarvaskői Csipkebogyó 

Fesztivál - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba turizmus és vendéglátás kategóriában) 

 6/2017 (06.06.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Szarvaskői Fogadó figurák - 



 

6 
 

nem került felvételre a Heves Megyei Értéktárba) 

 7/2017 (06.06.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Szarvaskői vár - Felvéve a 

Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 8/2017 (06.06.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Fél Edit és Hofer Tamás átányi 

kutatása - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 9/2017 (06.06.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Fél Edit és Hofer Tamás átányi 

kutatása nemzeti érték felterjesztése Kiemelkedő nemzeti értékké) 

 12/2017 (11.16.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Abasári Szent Péter és Szent 

Pál római katolikus templom - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség 

kategóriában) 

 13/2017 (11.16.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Egerszalóki „Barlanglakások” 

- Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 14/2017 (11.16.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Gyöngyöspatai „Helyi 

Népviselet” - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 15/2017 (11.16.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Gyöngyöspatai „Bőrtűs 

kehely” - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 16/2017 (11.16.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Háromlyukú műemlékhíd a 

Nepumuki Szent János szoborral - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba épített 

környezet kategóriában) 

 17/2017 (11.16.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: „Vári pincék Hétsoros 

pincefalu” - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba épített környezet kategóriában) 

 18/2017 (11.16.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Jesse Oltár - Felvéve a Heves 

Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 19/2017 (11.16.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Gyöngyöspatai 

„Kisboldogasszony-templom” - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség 

kategóriában) 

 20/2017 (11.16.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Nekcsei biblia – hiánypótlásra 

visszaküldve a felterjesztőnek) 

 21/2017 (11.16.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Egri Csillag nemzeti érték 

felterjesztése Kiemelkedő nemzeti értékké) 

 22/2017 (11.16.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Hevesi szőttes nemzeti érték 

felterjesztése Kiemelkedő nemzeti értékké) 

 3/2018 (05.10.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Egri Víz - hiánypótlásra 

visszaküldve a felterjesztőnek) 
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 4/2018 (05.10.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Lesznai Anna Szellemi, 

képzőművészeti öröksége - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség 

kategóriában) 

 5/2018 (05.10.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Hatvani Szimfonikus Zenekar - 

Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 6/2018 (05.10.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Hatvani Vörösmarty Óvoda - 

hiánypótlásra visszaküldve a felterjesztőnek) 

 7/2018 (05.10.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Csórréti Víztározó - Felvéve a 

Heves Megyei Értéktárba természeti környezet kategóriában) 

 12/2018 (11.21.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Köszörűvölgyi Víztározó - 

Felvéve a Heves Megyei Értéktárba természeti környezet kategóriában) 

 13/2018 (11.21.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Egerben élő Nyárádi Hartl 

Ede, a Tisza árvízi hajósa - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség 

kategóriában) 

 14/2018 (11.21.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Feldebrői műemléktemplom - 

Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 15/2018 (11.21.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Feldebrői műemléktemplom 

nemzeti érték felterjesztése Kiemelkedő nemzeti értékké) 

 16/2018 (11.21.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Atkári periglaciális 

talajszelvény – Felvéve a Heves Megyei Értéktárba természeti környezet 

kategóriában) 

 3/2019 (04.24.) határozat (Felterjesztés tárgya: Galyatető, mint legmagasabban fekvő 

klimatikus üdülőtelep – Felvéve a Heves Megyei Értéktárba egészség és életmód 

kategóriában) 

 4/2019 (04.24.) határozat (Felterjesztés tárgya: Heves megyei fotóklub - Felvéve a 

Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

 5/2019 (04.24.) határozat (Felterjesztés tárgya: Jekelfalussy Piller György alezredes, 

egri születésű olimpiai, világ- és Európa-bajnok kardvívó szellemi öröksége- Felvéve 

a Heves Megyei Értéktárba sport kategóriában) 

 6/2019 (04.24.) határozat (Felterjesztés tárgya: Nemzetközi Katona- és Bordal 

Fesztivál - Felvéve a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség kategóriában) 

  9/2019 (11.25.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Recski Hímzés– amelyet a 

HMÉB alkalmasnak tartott a felvételre a Heves Megyei Értéktárba kulturális örökség 

kategóriában azzal a feltétellel, hogy a javaslattevő hiánypótlással megküldi a javaslat 
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formai követelményei szerinti hiányzó részeit 2019.12.20. napjáig) 

 10/2019 (11.25.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: az Erdőtelki Arborétum–

Felvéve a Heves Megyei Értéktárba természeti környezet kategóriában) 

 11/2019 (11.25.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Parádfürdői Ilona-völgy és 

Ilona-vízesés –Felvéve a Heves Megyei Értéktárba természeti környezet kategóriában) 

 12/2019 (11.25.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Bélkő-hegy és élővilága– 

amelyet a HMÉB alkalmasnak tartott a felvételre a Heves Megyei Értéktárba 

természeti környezet kategóriában azzal a feltétellel, hogy a javaslattevő 

hiánypótlással megküldi a javaslat formai követelményei szerinti hiányzó részeit 

2019.12.20. napjáig) 

 13/2019 (11.25.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Bélapátfalvai Hősök könyve– 

nem került felvételre a Heves Megyei Értéktárba) 

 14/2019 (11.25.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Szabó Zoltán festőművész 

munkássága – amelyet a HMÉB alkalmasnak tartott a felvételre a Heves Megyei 

Értéktárba kulturális örökség kategóriában azzal a feltétellel, hogy a javaslattevő 

hiánypótlással megküldi a javaslat formai követelményei szerinti hiányzó részeit 

2019.12.20. napjáig) 

 15/2019 (11.25.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Bélapátfalvai Bábafa 

csertölgy– Hiánypótlásra visszaküldve a felterjesztőnek) 

 16/2019 (11.25.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Bársony Béla munkássága – 

nem került felvételre a Heves Megyei Értéktárba) 

 17/2019 (11.25.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Bélapátfalva forrásai – 

Hiánypótlásra visszaküldve a felterjesztőnek) 

 18/2019 (11.25.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Bélapátfalvai Cementgyár – 

Hiánypótlásra visszaküldve a felterjesztőnek) 

 19/2019 (11.25.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Bélapátfalvai Ciszterci 

Apátság –amelyet a HMÉB alkalmasnak tartott a felvételre a Heves Megyei Értéktárba 

kulturális örökség kategóriában azzal a feltétellel, hogy a javaslattevő hiánypótlással 

megküldi a javaslat formai követelményei szerinti hiányzó részeit 2019.12.20. napjáig) 

 20/2019 (11.25.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Bélapátfalvai denevér 

populáció – amelyet a HMÉB alkalmasnak tartott a felvételre a Heves Megyei 

Értéktárba természeti környezet kategóriában azzal a feltétellel, hogy a javaslattevő 

hiánypótlással megküldi a javaslat formai követelményei szerinti hiányzó részeit 

2019.12.20. napjáig) 
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 21/2019 (11.25.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: a Bélapátfalvai Keménycserép 

– amelyet a HMÉB alkalmasnak tartott a felvételre a Heves Megyei Értéktárba ipari és 

műszaki megoldások kategóriában azzal a feltétellel, hogy a javaslattevő 

hiánypótlással megküldi a javaslat formai követelményei szerinti hiányzó részeit 

2019.12.20. napjáig) 

 22/2019 (11.25.) számú határozat (Felterjesztés tárgya: Bélapátfalvai népviselet – 

Hiánypótlásra visszaküldve a felterjesztőnek) 

 

A Heves Megyei Értéktár Bizottság ülését a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 

munkatársai készítették elő. A 2019. év II. félévében a Heves Megyei Értéktár Bizottság a 

nemzeti értékek vonatkozásában, összesen 14 érdemi döntést hozott.  

 

A 2019. év II. félévében a Heves Megyei Értéktár Bizottság összesen 2 nemzeti értéket vett 

fel a Heves Megyei Értéktárba, továbbá 10 nemzeti értéket alkalmasnak tartott a Heves 

Megyei Értéktárba történő felvételre, azzal a feltétellel, hogy a javaslattevő hiánypótlással 

megküldi a javaslat formai követelményei szerinti hiányzó részeit a Bizottság részére 

2019.12.20. napjáig 

A Heves Megyei Értéktár Bizottság megalakulása óta az összesen beterjesztett javaslatok 

száma 90 db, ebből a Heves Megyei Értéktárba felvett nemzeti értékek száma 62 db, 1 db 

nemzeti érték megkapta a Hungarikum minősítést.  

 

3. A Heves Megyei Értéktár Bizottság a Heves Megyében található településeket több ütemben 

megkereste és felhívta a figyelmüket a települési, tájegységi értéktár létrehozásának 

jelentőségére, valamint a Heves Megyei Értéktárba történő javaslattételre. A Civil 

Információs Centrum a velük kapcsolatban álló civil szervezetek figyelmét hívta fel a 

javaslattételre, a NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. pedig folyamatosan ösztönzi a 

településeket az értéktárak megalapítására és a Heves Megyei Értéktár Bizottsággal való 

sikeres együttműködésre.  
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A Heves Megyei Értéktár Bizottság Heves megyében az alábbi értéktárak megalakulásáról 

rendelkezik naprakész információval. 

 Abasári Értéktár Bizottság 

 Aldebrői Értéktár Bizottság 

 Andornaktályai Értéktár Bizottság 

 Atkári Értéktár Bizottság 

 Átányi Értéktár Bizottság 

 Bélapátfalvai Értéktár Bizottság 

 Egri Értéktár Bizottság 

 Egerszalóki Értéktár Bizottság 

 Feldebrői Értéktár Bizottság 

 Felsőtárkányi Értéktár Bizottság 

 Füzesabonyi Értéktár Bizottság 

 Gyöngyösi Értéktár Bizottság 

 Gyöngyöstarjáni Települési Értéktár Bizottság - Képviselő-testület Kulturális és 

Településfejlesztési Bizottsága 

 Hatvani Települési Értéktár Bizottság 

 Hevesvezekény Értéktári Bizottság 

 Horti Települési Értéktár Bizottság 

 Ivádi Értéktár Bizottság 

 Karácsondi Értéktár Bizottság 

 Kiskörei Értéktár Bizottság 

 Kisnánai Értéktár Bizottság 

 Mátraderecskei Értéktár Bizottság 

 Mezőtárkányi Értéktár Bizottság 

 Nagykökényesi Értéktár Bizottság 

 Nagyrédei Települési Értéktár Bizottság 

 Nagytályai Értéktár Bizottság 

 Novaji Értéktár Bizottság 

 Recski Települési Értéktár Bizottság 

 Sarudi Értéktár Bizottság 

 Szarvaskői Értéktár Bizottság 

 Tiszanánai Értéktár Bizottság 
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 A Heves Megyei Értéktár Bizottság Heves megyében az alább ismertetett települések 

értéktárainak létezéséről rendelkezik általános információval: 

 Bükkszék 

 Gyöngyösoroszi 

 Gyöngyössolymos 

 Ludas 

 Markaz 

 Mónosbél 

 Nagyvisnyó 

 Noszvaj 

 Pély 

 Pétervására 

 Petőfibánya 

 Rózsaszentmárton 

 Sirok 

 Szilvásvárad 

 Visznek 

 

4. A Heves Megyei Értéktár Bizottság továbbra is segíti az Agrárminisztérium Hungarikum 

Főosztályának munkáját a Heves megyében található értéktárakkal való kapcsolattartásban és 

a települési értéktárakba felvett nemzeti értékek adatbázisba történő rendszerezésében. Ez a 

tevékenység folyamatos, melynek eredményeként a Heves Megyei Értéktár Bizottság 

hozzájárul ahhoz, hogy a www.hungarikum.hu oldal naprakész információt nyújtson az 

érdeklődők számára. Az időközben rögzített nemzeti értékek számát is figyelembe véve 

megállapítható, hogy a Heves megyében található felvett nemzeti értékek száma tovább 

gyarapodott az elmúlt időszakban.  

 

  

http://www.hungarikum.hu/


 

12 
 

5. A Heves Megyei Értéktár Bizottság tagjai az érdeklődők részére 2019. év II. félévében is 

tájékoztatást adtak az értéktárak működéséről és a nemzeti értékekre vonatkozó javaslattételi 

eljárásról. A Heves Megyei Értéktár Bizottság a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 

munkatársainak segítségével ügyfélfogadási időben, több esetben személyesen, telefonon 

illetve e-mailben adott tájékoztatást a nemzeti értékekkel kapcsolatos javaslatok 

beterjesztésének módjáról, valamint a helyes javaslattételi eljárásról. 

 

 

6. Csathóné Sebők Mónika 2019. szeptember 09-én megtartott Magyar Értékek Napján 

képviselte a Heves Megyei Értéktár Bizottságot. 

 

 

 

Eger, 2019. november 27. 

 

 

 

 

     Herman István 

elnök 

Heves Megyei Értéktár Bizottság 


