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1 Kérjük, adja meg a nemzeti érték pontos megnevezését. 
2 Kérjük, húzza alá a megfelelőt. 



I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Bobályné Bányai Mária 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név:Bobályné Bányai Mária 
Levelezési cím: 2119 Pécel, Rákos utca 7. 
Telefonszám: 20-3969506 
E-mail cím:------- 
II.A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
1. A nemzeti érték megnevezése: Bobály Művek 1910 Kft., Pécel 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:3: 
o agrár- és 

élelmiszergazdaság 
o egészség és 

életmód 
o épített környezet 

o ipari és 
műszaki megoldások 

o kulturális 
örökség 

o sport 

o természeti 
környezet 

o turizmus  

A szakterületi besorolás indokolása: 
 Falusi kovácsműhelyből modern fémfeldolgozó középüzemmé fejlődött családi 

vállalkozás, amely ma már a legmodernebb technikával működik.   
3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként 

elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték: 
o igen 
amely nemzetiség:4 
o nem 
4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 2119 Pécel, Rákos utca 7. 
5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 
o települési o tájegységi o ágazati 

 
6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és 

történetének leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben 
nemzetiséghez kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való 
kötődés bemutatása): 

 
Az alapító dédapa, Bobály Vilmos I. (1891-1954) 1910-től gyógykovács és 

patkolókovács, 1935-ben műhelyt nyitott családi háza udvarán (Rákos u.5.), s a műhelyt 
a nagyapa Bobály Vilmos II. (1929-1990) indította el a fémipari üzemmé fejlesztés 
útján; ezt a munkát folytatta fia, Bobály Vilmos III. (1952-2007). A több mint száz éve 
folyamatosan működő vállalkozást immár a család negyedik generációja (Bobály 
Vilmos IV. (1975) és Bobály Gergely (1982) működteti, modern helyi üzemmé 
fejlesztve az egykori kovácsműhelyt, amely stabil munkahelyként ma számos pécelinek 
ad megélhetést. 

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett: 
 
A magyar iparos hagyományok tradícióinak továbbélése és folyamatos fejlődése 

az állandóan változó történelmi-társadalmi környezethez való sikeres alkalmazkodása 
olyan példamutató helytállás, amely jól mutatja, hogy a hagyomány és hagyományos 
erkölcs nem akadálya a modernizációnak, hanem alkalmas annak meggyökereztetésére. 

 
3 Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges. 
4 Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként 
elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték. 



8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források: 

Péceli Hírek, 2017. november 
 
 

 
 
9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
III.MELLÉKLETEK 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 
 
 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő 



dokumentumok, támogató és ajánló levelek 
3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes 

dokumentáció, - ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek 
felhasználására is - vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat 

4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott 
dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról 

 
 
Dátum: 2022-09-08 
                                                                        Heltai Miklós 
 

 

 


