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1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

 

Javaslat Nádas Tamás műrepülő világbajnok mint Sporttörténeti örökség, Sportolói életút, 

Ócsa Város Települési Értéktárába történő felvételéhez. 

 

Készítette:  

Pappné Hajdu Katalin Bizottsági elnök 

                                                                        (név)  

                                                                          (aláírás)  

  Ócsa, 2016 november 15.                                          (település, dátum)  

(P. H.)  

 

I.  

A JAVASLATTEVŐ ADATAI  

 

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

Ócsai Polgári Kulturális Egyesület 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  

 

Név: Pappné Hajdu Katalin 

Levelezési cím: 2364, Ócsa Dózsa Gy. u. 19. 

Telefonszám: 0620 326-3325 

E-mail cím: pappne.hajdu.katalin@opke.ocsaportal.hu 

 

II.  

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI  

1. A nemzeti érték megnevezése Nádas Tamás műrepülő világbajnok 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  

 

□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód □ épített környezet 

□ ipari és műszaki megoldások □ kulturális örökség X□ sport 

□ természeti környezet □ turizmus 

 

  

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 2364, Ócsa  

 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik  

□  □ tájegységi □X megyei □ külhoni 

magyarság 

    

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása  

 

Nádas Tamás műrepülő világbajnok pályafutása és eredményei: 

Nádas Tamás műrepülő világbajnok 1969. március 20-án született és 2014. március 7-én, egy 

Katarban rendezett műrepülő bemutatón szenvedett halálos balesetet. 
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Bátran mondhatjuk, hogy Nádas Tamás napjaink egyik  legjobb magyar műrepülője volt. 

Ócsán született, itt járt általános iskolába, majd szülővárosában érettségizett. 

29 évesen ismerkedett meg a műrepülés rejtelmeivel, ami később a szenvedélyévé vált. 

A sok-sok év gyakorlás és tanulás a 2009-es esztendőben hozta meg gyümölcsét, Magyar 

Bajnok lett. 

Négyszeres Magyar Bajnokként,  megkapta az örökös Magyar Bajnoki címet. 

2012-ben és 2013-ban is Nádas Tamás az "Év Műrepülő Pilótája" 

2012-ben a 10. Advanced Motoros Műrepülő Világbajnokság Free programban  világbajnoki aranyat 

nyert.  

Nádas Tamás nagyon eredményes sportpályafutása 2014. március 7-én ért véget. Halála megrendítette 

a Magyar műrepülős társadalmat. 

  

Ócsa 2014-ben díszpolgárává választotta. 

 

 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

Nádas Tamás műrepülő világbajnok szenvedélye volt a műrepülés. Eredményeivel öregbítette 

ezt a sportágat és Magyarország hírnevét. Örökös Magyar Bajnok volt.   

2014-ben Ócsa díszpolgára lett. 

 

Mindezek indokolják az Értéktárba való felvételét. 

 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források)  

 

Internet: Nádas Tamásról az interneten lehet kielégítő információt kapni 

A You Tubon több kisfilm áll a rendelkezésünkre. 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  

nadastamas.hu 

 

 

III.  

MELLÉKLETEK  

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja  az Interneten és az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület facebookján és 

honlapján www.opke.hu 

 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek  

Szakértői vélemény csatolva 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat  

Képek    internetről és facebookról származnak. 

 


