
JEGYZŐKÖNYV 

Készült: a Bükkalja Tájegységi Értéktár Bizottság 2017. április 19. napján 14:00 órai 

kezdettel a Fekete Cseresznye Művelődési Házban (Szomolya, Kossuth út 3.) megtartott 

üléséről. 

Jelenlévők: 

 a csatolt jelenléti ív alapján 

 

Havasi Norbert – a Bükkalja Tájegységi Értéktár Bizottság feladatainak ellátásával megbízott 

Kaptárkő Egyesület elnöke – köszönti a megjelenteket és megnyitja a Bizottsági ülést. A 

jegyzőkönyvvezető személyére Havasi Noémi, a jegyzőkönyv hitelesítésére Fodor Géza és Baráz 

Csaba kerül kijelölésre. A jelenlévők a jegyzőkönyvvezetésre és hitelesítésére egyhangúlag 

megválasztották a kijelölt személyeket. 

Megállapításra kerül, hogy a Bükkalja Tájegységi Értéktár megalakításáról és a Bükkalja 

Tájegységi Értéktár Bizottság létrehozásáról képviselő testületi határozatott hozott 14 bükkaljai 

településből 11 település képviselője, továbbá a Bükkalja Tájegységi Értéktár Bizottság 

feladatainak ellátásával megbízott Kaptárkő Egyesület képviselője is jelen van, így az ülés 12 fővel 

határozatképes. 

Napirendi pontok ismertetése: 

1. Működési szabályzat megvitatása 

2. Bizottsági elnök választása 

3. Munkaterv ismertetése 

4. Egyéb 

A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a napirendi pontokat. 

1. Működési szabályzat megvitatása: 

Havasi Norbert elmondja, hogy Bükkalja Tájegységi Értéktár Bizottság szervezetének felépítéséről 

és működésének a rendjéről Szervezeti és Működési Szabályzatot szükséges elfogadni, mely ezek 

kereteit szabályozza. Ezt követően részletesen ismerteti a tagok részére korábban megküldött 

Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetet és megkérdezi a Bizottságot, hogy vannak e 

észrevételek, javaslatok. 

Mivel nem érkezik észrevétel és javaslat a Bükkalja Tájegységi Értéktár Bizottság Szervezeti és 

Működési Szabályzatával kapcsolatban, így Havasi Norbert megkéri a jelenlévőket, hogy 

szavazzanak annak elfogadásáról. A bizottság egyhangúan megszavazza a Bükkalja Tájegységi 

Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

2. Bizottsági elnök választása: 

Havasi Norbert Baráz Csabát javasolja a Bükkalja Tájegységi Értéktár Bizottság Bizottsági elnöki 

poszt betöltésére, aki a Kaptárkő Egyesületet képviseli a Bükkalja Tájegységi Értéktár 

Bizottságban. Indoklásában kifejti, hogy Baráz Csaba a kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra 

elismert kutatója és szakembere, aki emellett a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Természetismereti 

és Oktatási Osztályának vezetője is, így személye biztosíthatja a Bükkalja Tájegységi Értéktár 

Bizottság szakmai és társadalmi képviseletét is. 



Baráz Csaba elvállalja a jelölést. Havasi Norbert megkérdezi a Bizottságot, hogy van e más javaslat 

a Bükkalja Tájegységi Értéktár Bizottság Bizottsági elnöki posztjára, illetve van e észrevétel Baráz 

Csaba jelölésével kapcsolatban. 

Mivel nem érkezik észrevétel más javaslat a Bükkalja Tájegységi Értéktár Bizottság elnöki 

posztjára és észrevétel sem Baráz Csaba jelölésével kapcsolatban, így Havasi Norbert megkéri a 

jelenlévőket, hogy szavazzanak Baráz Csaba jelölésével kapcsolatban. A Bizottság egyhangúan 

megszavazza Baráz Csabát a Bükkalja Tájegységi Értéktár Bizottság elnökének. 

Baráz Csaba megköszöni a bizalmat és elmondja, hogy a Bükkalja Tájegységi Értéktár első feladat, 

a Hungarikum címmel kitüntetett „Kaptárkövek és a Bükkaljai kőkultúra” (mint az Értéktárunk első 

értéke) kőemlékeinek részletes felmérésére és dokumentálása, ezáltal elősegíteni fennmaradásukat 

és védelmüket, gondoskodni az összegyűjtött értékek közkinccsé tételéről és a szélesebb körben 

való megismertetésükről. Megkéri ezért Havasi Norbertet, hogy ismertesse a Bükkalja Tájegységi 

Értéktár Bizottság 2017. évi munkatervét. 

3. Munkaterv ismertetése 

Havasi Norbert elmondja, hogy a Bükkalja Tájegységi Értéktár Bizottság működésének szervezési, 

adminisztrációs feltételeit és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételeket a Kaptárkő 

Egyesület biztosítja 2017. évben, a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Főosztályának 

támogatását elnyert „a Bükkaljai Tájegységi Értéktár létrehozása és működtetése” című 

programjának segítségével, ugyanis a program egyik fő célkitűzése a Bükkalja Tájegységi Értéktár 

elkészítésének támogatása és a Bükkalja Tájegységi Értéktár Bizottság megalakításának elősegítése. 

Havasi Norbert ismerteti a program másik fő célkitűzését is, mely a Hungarikum címmel kitüntetett 

„Kaptárkövek és a Bükkaljai kőkultúra” kőemlékeinek részletes felmérésére és dokumentálása 

melynek keretében a Bükkalja településein bel- és külterületi terepbejárások és felmérések 

keretében szakmai dokumentálást végez a Kaptárkő Egyesület. Ennek keretében felmérik az épített 

környezet emlékeit (a barlanglakásokat, a bújókat pincék, pincesorokat, a hodályok, 

remetelakokat,…), a kulturális örökség emlékeit (tufabányákat, faragott kőemlékeket - szentek 

szobrait, kőkeresztek,…) és az agrár- és élelmiszergazdaság emlékeit (hagyásfás legelőket, régi 

gyümölcsösöket, promontóriumokat). A szakmai szempontokon túl, a megközelíthetőség, állapotuk, 

veszélyeztetettségük, bemutathatóságuk (a bemutatás javasolt módja) mind-mind a felmérés részét 

képezik. A felmérések eredményeit a települési értéktárakkal egyeztetve kívánják pontosítani, így 

ehhez már most kérik a segítségüket. Havasi Norbert megkéri a települések képviselőit, hogy a 

körbeküldött ívre írják fel a települési értéktárak kapcsolattartóinak elérhetőségeit, illetve 

megjegyzi, hogy azokon a településeken, ahol nem működik települési értéktárak Bizottság, annak 

létrehozásában szakmai segítséget kívánnak nyújtani. 

Havasi Norbert elmondja, hogy a felmérések végeztével a Tájegységi Értéktárnak egy weboldalt 

hoznak létre, melyre feltöltik a Bükkaljai kőkultúra számba vett emlékeit és ide kerülnek majd fel a 

további értékek is, melyeket javaslatok útján várnak helyi értéktáraktól és magánszemélyektől. 

Havasi Norbert megjegyzi, hogy a honlapon elérhető lesz egy interaktív részletes térkép is, mely a 

turizmust hivatott szolgálni, illetve egy új, ingyenes turistatérképet szerkesztenek a Bükkaljáról a 

korábbi térképünk alapján. 

Végezetül Havasi Norbert javasolja, hogy ősszel tartsák meg a 2. Bizottsági ülést, ahol 

remélhetőleg, már beérkezett felterjesztésről is tudnak dönteni. 



Mivel nem érkezik észrevétel és javaslat a munkatervvel kapcsolatban, így Havasi Norbert megkéri 

a jelenlévőket, hogy szavazzanak annak elfogadásáról. A Bizottság egyhangúan megszavazza a 

Bükkalja Tájegységi Értéktár 2017-es munkatervét. 

4. Egyebek: 

Havasi Norbert elmondja, hogy a Bükkalja Tájegységi Értéktár Bizottság létrehozásáról eddig 14 

bükkaljai település képviselő testülete hozott határozatot, de várják a további csatlakozókat is. 

Javasolja, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot vegyék fel a Bükkalja Tájegységi Értéktár 

Bizottságba, mint a természet- és tájvédelem szakmai szervezetét. 

Havasi Norbert megkérdezi a Bizottságot, hogy van e más javaslat a Bükkalja Tájegységi Értéktár 

Bizottságba történő felvételre, illetve van e észrevétel a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

felvételével kapcsolatban. 

Mivel nem érkezik észrevétel és más javaslat, így Havasi Norbert megkéri a jelenlévőket, hogy 

szavazzanak a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság felvételével kapcsolatban. A Bizottság egyhangúan 

megszavazza a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság felvételét a Bükkalja Tájegységi Értéktár 

Bizottságba. 

Rónai Kálmánné – a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság jelenlévő igazgatója – megköszöni a felvételt 

a Bükkalja Tájegységi Értéktár Bizottságba. 

Mivel nincs újabb hozzászólás, ezért Havasi Norbert megköszöni a részvételt és bezárja az ülést. 

 

 

 

Szomolya, 2017. április 19. 
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