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Tisztelt Közgyűlés! 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott jogával 
élve a 70/B/2013. (VI. 6.) Kgy. határozatával létrehozta a Nógrád Megyei Értéktár 
Bizottságot (továbbiakban: Bizottság). A Bizottság szervezi a Nógrád megye területén 
azonosított települési értéktárak adatainak összesítését, gondoskodik a még nem azonosított, 
de a megye területén fellelhető nemzeti értékek azonosításáról, továbbá gondozza a Nógrád 
megyei értéktárat. 

A Bizottság működésére a 2013. április 16-i Magyar Közlönyben kihirdetett, a magyar 
nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmaz útmutatást. A Bizottság a Korm. rendelet 3.§-a szerint félévente beszámol 
tevékenységéről a közgyűlésnek. 

A Bizottság öt fővel működik. A Bizottság elnöke: Barna János, alelnöke: Borenszki Ervin, 
tagjai: Czagáné Tamás Tünde Éva, Gácsi Péter, dr. Szabó József. A Bizottság – a jogszabály 
erejénél fogva – bevonta munkájába a Nemzet Művelődési Intézet Nógrád Megyei Irodáját. 
Döntéseinek előkészítését nagymértékben segíti a Szakmai Munkacsoport (továbbiakban: 
Munkacsoport), melynek munkájában 2015 májusától dr. Limbacher Gábor is részt vesz, így a 
Munkacsoport jelenleg 10 fővel látja el feladatait. A Munkacsoport utolsó ülését 2015. május 
6-án tartotta, a Bizottság – várhatóan – a 2015. június 11-ei közgyűlés előtt fog ülésezni. 

A megyében eddig összesen – a településektől kapott tájékoztatás alapján – mintegy 28 
értéktár bizottság létrehozásáról értesültünk. Sajnálatos módon továbbra is megállapítható, 
hogy – külön felhívás nélkül – viszonylag alacsony számú felterjesztés érkezik a 
Bizottsághoz. Ezért minden frekventált időszakban külön felhívásokkal élünk a települések 
felé, annak érdekében, hogy minél szélesebb körből tudjon értékeket,,meríteni” a Bizottság. 

A Földművelésügyi Minisztérium célzott támogatással segíti minden megyei értéktár 
,,erősítését”, népszerűsítését. Ennek a programnak a keretében 10 M Ft áll rendelkezésünkre, 
melyeket a következő célokra kívánunk felhasználni: 

a) arculat: kialakításra kerül megyei ,,brand”, azaz a Nógrádikum, mint márka kerül 
felhasználásra, illetve népszerűsítésre mind Nógrád megye, mind 
országszerte. Ehhez kapcsolódóan elkészítésre került az arculati 
kézikönyv, mely teljes terjedelmében megtekinthető az Önkormányzati 
és Jogi Osztályon. A megalkotott logó (ld.: Melléklet) színvilága követi 
a megye zászlajának és címerének arculatát, továbbá az archaizmust 
idéző ,,N” mintegy iniciáléként kezdi a projekt folyamatát. Az ,,N” 
betűből kiinduló szív egyrészt utal a Nógrádikumok kincseinek 
szívbezárására, másrészt a Nógrád név kezdőbetűjét is jelképezi. 

b) rendezvények: megrendezésre került 2015 májusában a Nógrádikumok Napja 
elnevezésű rendezvény, mely során programokkal, bemutatkozó 
sátrakkal, kézműves vásárral egybekötött vásári ,,forgatag” során 
kaptak bemutatkozási lehetőséget a Nógrádikumok, továbbá 
népszerűsítésre került az értéktárak tevékenysége. 

c) konferenciák: terveink szerint minden járás központjában egy referencia értéktár 
bemutatkozásával egybekötött interaktív műhelymunka kerül 
megrendezésre, melyre előadókat kérünk fel. Ezen tanácsadás kiterjed 
az értéktárak létrehozásának szabályaitól, az abban részt vevő tagok 



gyakorlati megkeresésén át, az értékek osztályozásáig. 
Meggyőződésünk, hogy amennyiben a járásokhoz tartozó települések 
polgármesterei, vagy azok képviselői részt vesznek ezen műhelyek 
munkájában, egyeztetésében, és ,,testközelből” látják a folyamat, illetve 
tevékenység mikéntjét, sokkal bátrabban állnak majd hozzá az 
értéktárak létrehozásához, gondozásához. 

d) Érték-pontok kialakítása: Ipolytarnócon, Hollókőn, Mátreverebély-Szentkúton, 
valamint a Szendehely-Katalinpusztai Kirándulóközpont területén – 
külön megállapodások alapján – elhelyezésre kerülnek ún. infopultok, 
melyek keretében interaktív módon nyílik lehetőségük a látogatóknak 
megismerkedniük a Nógrádikumokkal. Az infopultokon található 
információk folyamatosan frissülnek. 

e) honlap kialakítás: a program keretén belül lehetőségünk nyílt arra, hogy új, 
interaktív honlapot alakítsunk ki a Bizottság munkája, valamint a 
Nógrádikumok bemutatása céljából. Jelenleg a honlap megvalósítása 
folyamatban van. 

f) népszerűsítő kiadványok: figyelemmel a program céljaira az egyik legfontosabb 
az, hogy megfelelő módszerekkel tudjuk megismertetni a lakossággal a 
Bizottságot, valamint a Nógrádikumokat. Ennek érdekében rendkívül 
sokféle népszerűsítő kiadványt készíttetünk el, többek között: 
levélpapírt, zászlót (asztali és kültéri), kisfilmeket, fotódokumentációt, 
Értéktár-tablót, képeslapot, bélyeget, papírtasakot, VIP csomagot, 
molinót, roll upot, tollat, jegyzettömböt. 

A projekt 2015. augusztus 31-ig tart, így annak eredményéről a Bizottság 2015. II. féléves 
munkájáról készült beszámolóban fogunk számot adni. 

Az előzőek alapján indítványozom a következő határozati javaslat elfogadását.  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság munkájáról  

szóló beszámoló elfogadására 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Nógrád 
Megyei Értéktár Bizottság 2015. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és 
elfogadja. 
 

Salgótarján, 2015. május 28. 

 

 

        Skuczi Nándor           Barna János 

      a közgyűlés elnöke                 a Bizottság elnöke 

 



a …/2015. (… …) Kgy. határozat Melléklete 

 

 

 

 

 

 


