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ELŐTERJESZTÉS 

 
Chemez Árpád hagyatékáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő-testület a Chemez Árpád hagyaték 
feldolgozására először a 206/2010. (12. 9.) Öh. sz. határozatában rendelkezett az alábbiak 
szerint: 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete Chemez Árpád tárgygyűjtemény hagyatékának 
feldolgozását közművelődési szempontból kiemelten fontosnak tartja és elvben támogatja. a 
Chemez-család ez irányú törekvéseit (előzetes egyeztetések kezdeményezését, szakértő 
bevonását a hagyaték rendszerezéséhez), a gyűjteménynek (vagy egy részének) a 
közeljövőben létrehozandó helytörténeti múzeumban való elhelyezhetősége érdekében. 
 
A 2017 januárjában „Chemez Árpád magángyűjtemény” címmel érkezett beadvány leírta a 
hagyaték jelenlegi állapotának főbb jellemzőit és felvázolta feldolgozásának és 
hasznosításának lehetséges útját-módját. A Biatorbágyi Értéktár Bizottság (ÉTB) 2017. 
február 15-ei ülésén, Chemez Farkassal, Chemez Árpád hagyatékának örökösével közösen 
áttekintette a hagyaték ügyét és javaslatot tett a feldolgozás menetére. A bizottság három 
lépésben javasolta a hagyaték feldolgozását, első lépésként egy szakértő által elvégzett 
válogatást tartva szükségesnek, amelynek eredménye alapján lehet majd meghatározni 
azoknak a tárgyaknak a körét, melyek egy később létrehozandó helytörténeti gyűjteményben 
kaphatnak helyet. 
Biztosítani kell a kiválogatott tárgyak megfelelő raktározását és őrzését, állaguk megóvása 
érdekében. Ennek érdekében a hagyaték nagy része 2017-ben az önkormányzat Szent 
László u. 8. sz. alatti ingatlanában elhelyezésre került. A gyűjteménybe ajánlott tárgyak 
szakszerű leltározását követően kerülhet sor konzerválásukra, szükség esetén 
restaurálásukra. Az ÉTB javasolta, hogy a tárgyakról készüljön fotó dokumentáció is.  Ezen 
első szakasz megvalósítására az önkormányzat árajánlatot kért Baracza Szabolcs szobrász 
restaurátortól. 
 
A szakmai felmérés, rendszerezés, válogatás után javaslom, hogy jelenlegi helyén tárolt 
gyűjteményből a megőrzésre nem kiválogatott tárgyakat a gyűjtemény hagyatékának 
örököse szállíttassa el, a leltárba vett gyűjteményi darabok pedig a későbbiekben oktatási 
intézményeinkben kerüljenek kiállításra.  
 
 
Biatorbágy, 2018. április 10. 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
Az előterjesztést összeállította: Miklós Krisztina   



 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2018. (IV. 26.) határozata 
Chemez Árpád hagyatékáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő-testülete a Chemez Árpád hagyatékáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
1. felhatalmazza a polgármestert a szakértő felkérésére, 

2. a szakérői díj és a kiállításhoz szükséges forrásokat a 2018. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 

Határidő: 60 nap 

Felelős: Tarjáni István polgármester, Tótpál Judit, a Biatorbágyi Értéktár Bizottság elnöke 

Chemez Farkas 

Végrehajtásért felelős: Kabinet  
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