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Örömmel adjuk hírül ezúton is hogy 2014 tavaszán az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tagjai közül
többen is rangos kitüntetésben részesültek:
Magyarország köztársasági elnöke – a Kormány előterjesztésére Az organikus építészeti hagyományokat követő, hazai és
nemzetközi szinten is kimagasló munkássága elismeréseként
A SZÉCHENYI-DÍJAT
ADOMÁNYOZTA
BALOGH BALÁZS Ybl Miklós-díjas építész, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rajz és
Formaismereti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára
részére

        
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke - a belügyminiszter előterjesztésére - nemzeti ünnepünk, március
15-e, az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc kezdetének 166. évfordulója alkalmából
A magyarországi történeti kertek védelme, helyreállítása,
folyamatos megóvása és gondozása érdekében végzett több
évtizedes kiemelkedő jelentőségű munkája elismeréséül
A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE POLGÁRI
TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA
DR. ÖRSI KÁROLY IMRE úrnak,
az Országos Műemléki Felügyelőség vezető kertépítészének

        
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke - a belügyminiszter előterjesztésére - nemzeti ünnepünk, március
15-e, az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc kezdetének 166. évfordulója alkalmából
A műemlékvédelem területén végzett meghatározó jelentőségű
életműve, ezen belül monostoraink, egyházashelyeink
helyreállítása,
valamint
történelmi
és
kultúrtörténeti
ismereteink bővítése érdekében végzett tevékenysége
elismeréséül
A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE POLGÁRI
TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA
DR. VALTER ILONA asszonynak,
az Országos Műemléki Felügyelőség nyugalmazott régészének,
a Műemlékvédelem című szaklap főszerkesztőjének, a Magyar
Művészettörténeti és Régészeti Társaság tiszteletbeli tagjának
        

A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk!
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A 2013. november 14-i Podmaniczky Rendezvénykastélyban
tartott
nagyszabású
nyitókonferencia
után
elindult
országjáró útjára a vándorkiállítás és a konferenciasorozat.
Mindazoknak, akik nem tudtak részt venni az eddig lezajlott
konferenciákon, az ICOMOS Híradó keretein belül
igyekszünk rövid tudósítást, összefoglalót adni az eseményekről.

ZALAEGERSZEG
2014. február 25-én Zalaegerszegen, a Göcseji Múzeumban került sor a harmadik konferenciára,
melynek témája a Táguló körökből származó új kihívásoknak való megfelelés lehetőségei és feladatai

/19-20. századi épületek védelmének speciális kérdései; Új építőanyagok a műemlékvédelem
látókörében; Egyedi építőanyagok és szerkezeti rendszerek helyreállításának kérdései;
Szemléletváltás, tartószerkezetek helyreállításával kapcsolatos szempontok) volt.

A konferencia helyszíne a Göcseji Múzeum volt. Meglepően nagyszámú érdeklődőt vonzott a
meghirdetett program. Baratta Egon, a szakbizottság elnöke által tartott nagy ívű előadás vezette fel a
témát. A XIX-XX század fordulójának fontosabb tartószerkezeteiről hallhattak részletes ismertetést a
jelenlévők, az akkor újnak számító építőanyagokról – így a vas, a beton, a vasbeton - megjelenése,
tervezési előírásainak alakulása, valamint a tervezési előírások között említett tervezési
„ökölszabályok” jelentőségéről is esett szó. Ezeknek a szerkezeteknek a helyreállításánál az
értékvédelem szempontjából igen nagy jelentőséggel bíró szabályozás, hogy ma már nem az a
követelmény, hogy a mai előírásokat (szabványokat, normákat) teljesítsék a régi szerkezetek, hanem
azon korabeli tervezési előírásoknak legyenek megfelelőek, amelyek alapján tervezték és valósították
meg őket. Azt is megtudhattuk, hogy sajnos a kapcsolódó további előírások, például a tűzvédelem
figyelme már nem terjed ki erre a követelményre.
Dr. Király Béla a faszerkezetek állapotvizsgálatával foglalkozott előadásában. A kő és a tégla mellett a
fa az egyik legősibb építőanyagunk. A történeti faszerkezetek erőjátékának, szerkesztési elvének
felismerése külön felkészültséget kíván. A helyreállítás során a régi faszerkezetek megőrzése alapvető
követelmény, ezért a történeti szerkezet-ismerettel rendelkező, felkészült faanyagvédelmi szakértő
nélkül nem lehet megalapozott terveket készíteni. A rekonstrukció/csere – javítás – felújítás közül
választott megoldás a fa esetében különösen a helyreállítás egyik legfontosabb kérdése. Ugyanakkor
az előadás kitért arra a káros szemléletváltásra, miszerint a régi vonatkozó törvény még az anyag és a
technológia védelmére helyezte a hangsúlyt, ma ez a kérdés nem meghatározó az előírások szerint. Ez
pedig a helyreállítás, vagyis a megőrzött műemléki érték hitelességének előfeltétele.
Dr. Kegyes Csaba a földrengések következtében fellépő károsodásokról tartott előadást. A törésképek,
a repedések vonalrendszere fontos információt hordoz. Nem csak a földrengések természetére
vonatkozó következtetések vonható le ezekből, hanem a károsodás jellege is megismerhető, ami pedig
a szakszerű szerkezet-helyreállítás módját is meghatározza.
Sándor Istvánné Harangozó Judit szakreferens azokat az új szerkezet-helyreállítási, megerősítési
módszereket mutatta be, amelyek a legutóbbi időkben jelentek meg a történeti épületeinknél.
Előadásában kitért arra, hogy a különféle anyagú épületek helyreállításakor az eredeti építőanyagtól
függően milyen eltérő magatartás szükséges a falazatok kiegészítésekor, az alapozás értékelésekor. Az
előadás a nem megfelelő szemléletű tartószerkezet-megerősítések következményeiről is tartalmazott
rövid összefoglalót.
A meglepően nagy érdeklődés mutatta, hogy a történeti tartószerkezetekkel kapcsolatos alapvető
helyreállítási kérdések máig tisztázatlanok. A program igazolta, hogy a téma lényegesen több
időráfordításra is érdemes. A hozzászólások során elhangzott, hogy a műemlékek helyreállításakor az
a tartószerkezet-tervező kerül kapcsolatba az épülettel, aki a választott építész munkatársa, vagy
pedig a helyben legtöbbet foglalkoztatott szakember.
Az új épületek legkiválóbb statikusai sem rendelkezhetnek azzal az ismerettel, ami a
vályogszerkezetektől a fán át a történeti vasbeton szerkezetekig terjed. Mostanáig oktatási
rendszerünk is csak az új, a mai szabvány szerinti követelményeknek megfelelően képzi a
szakembereket, ezért a történeti szerkezeteinkkel kapcsolatban a legritkább esetben rendelkezik a
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szerkezet-tervező a kívánt átfogó szemlélettel (most indul speciális poszt-graduális szakképzés). Sem
anyagismeretben, sem történeti szerkezetismeretben nincs lehetőségük megfelelő jártasság
megszerzésére. Nagyon lassan megy át a köztudatba a felismerés, hogy – különösen napjaink
feladatait tekintve – a legtöbb tervező találkozik történeti szerkezetekkel, mivel épület-felújítások,
korszerűsítések adják a feladatok legtöbbjét. Hasonló a hiányhelyzet a szakmunkásképzésben is. A
helyreállításkor így nem egykönnyen találnak szakképzett partnereket a helyreállításban
közreműködők. A szakemberképzés hiánya a tapasztalatok szerint leginkább az ács szakterületen
jelent nehézséget.
A képzést és a fenntartást is segíthetné egy olyan adattár létrehozása, amely a történeti épületeken
fellépő károsodások látható képét, a tönkremenetelhez köthető jelenségeket gyűjti egységbe. Nyilván
nem lehet a műemlék, vagyis a régi épületek károsodásait általánosítani, azokat pontos rendszerbe
foglalni, mert jellemzően egyedi esetek fordulnak elő, de a tapasztalatok, a tanulságok felhívják az
alapvető jelenségekre a figyelmet.
Az is említést nyert a hozzászólásokban, hogy a huszadik század kihívásaihoz tartozik a
műemlékhelyreállítások helyreállításának a kérdése is. Az elmúlt évtizedek szerkezeti beavatkozásainak
értékelése, a helyreállítás, mint műemléki érték vajon megjelenhet-e szempontként? A helyreállítás
korszakainak szemlélete, azok fennmaradt emlékei ugyanúgy a műemlék történetének a részét
képezik-e, mint ahogy a különböző korok történeti beavatkozásaira tekintünk? Nincs állásfoglalás a
huszadik századi emlékek korrodálódott speciális anyagainak (pl. karbonátosodott vasbeton szerkezet)
elvi helyreállítási kérdéseivel kapcsolatban.
Az fenti kérdéseket érintő eszmecserét követően a múzeum igazgatója, Kaján Imre úr nyitotta meg az
NKA által támogatott műemlék-helyreállításokból összeállított vándorkiállítást. A megnyitó után a
kiállítás szervezője és készítője, Winkler Barnabás köszönte meg a Múzeumnak a segítő
közreműködést.
az összefoglalót összeállította:
Nagy Gergely



PÉCS

2014. március 17-én Pécsett, a Zsolnay Kulturális Negyedben került sor a negyedik konferenciára,
melynek témája A régészet szerepe és lehetőségei (A régészeti műemlékvédelem lehetőségei, kutatási
vonatkozásai; A régészeti műemlékvédelem eredményességét elősegítő és korlátozó tényezők; A
régészeti műemlékvédelem eredményeinek gazdasági területen való megjelenítése és arra való
kihatása; Megelőző és tematikus ásatások, a régészet szerepe a kultúra, a területfejlesztés és az
ingatlanfejlesztés területén; Régészeti kutatások, programásatások. leletmentések. feltárások;
Régészeti világörökségi helyszínek; Az ingatlanfejlesztés és a régészet koordinálásának
lehetőségei;Régészeti topográfia) volt.
Az első előadást Wollák Katalin vezető főtanácsos (Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központ) tartotta Szükséges-e szemléletváltás a régészeti örökségvédelemben cím alatt.
Felhívta a figyelmet a Máltai Egyezmény és a jelenleg érvényben lévő Kulturális Örökségvédelmi
Törvény közti lényegi eltérésre, rámutatva arra, hogy a hazai törvény új fogalomként bevezette a
„jelentős” régészeti lelőhely fogalmát, ami egyes régészeti lelőhelyek mellőzéséhez, elpusztításához
vezethet. Az utóbbi évek újabb és újabb módosításokat hozó törvénykezése elbizonytalanítja a
résztvevőket, ugyanezt teszi az intézményi átszervezés is. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat
átszervezésével létrejött Nemzeti Örökségvédelmi Központ a Nemzeti Múzeumhoz csatolva végzi
korábbi munkáját. Az előadó hangsúlyozta, hogy az egységes szakmai protokoll hiánya továbbra is
gátolja a magas színvonalú régészeti örökségvédelmi tevékenységet, hogy a feldolgozás terén
mutatkozó lemaradást nem sikerült csökkenteni. Nagy feladat a központi lelőhely-nyilvántartás
megvalósítása, hiszen a mintegy 150000-re tehető magyarországi régészeti lelőhelyből csak 65000
nyilvántartásba vétele történt meg. A régészeti örökségvédelem eredményességét erősen befolyásoló,
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akadályozó tényező a 2012-ben bevezetett kétszer egyhónapos időbeli és 200 millió forintos anyagi
korlátozás, ami növeli a régészeti lelőhelyek feltárásával szemben azok lefedésének számát.
A nyitó előadás után három további előadás hangzott el. B. Kiss Zsuzsanna főosztályvezető (EMMI
Kulturális Örökségvédelmi Főosztály) A kultúra szerepe örökségünk védelmében c. előadásában
először az örökségvédelem jelenlegi széttagoltságát ismertette. Eszerint a műemlékek és a régészeti
helyszínek védelmét a BM látja el az általa nemrég életre hívott Lechner Lajos Tudásközponttal mint
háttérintézménnyel. A régészeti örökségvédelem hatósági feladatai ezzel szemben a KIM fővárosi,
megyei és járási kormányhivatalainak a feladata, amelynek azonban a BM Örökségvédelmi Főosztálya
a szakmai irányítója. A korábban a teljes örökségvédelem feladatkörét ellátó EMMI csupán a
világörökség, a nemzeti történeti emlékhelyek, a határon túli örökség, a szellemi örökség és a
nemzetközi örökségvédelem feladatköreinek illetékese. Ugyanakkor a tárgyi örökség és
közgyűjtemények feletti felügyelete révén részese a régészeti emlékhelyek, lelőhelyek, így a régészeti
feltárások feladatgyakorlásának is. A világörökségi ügyek kapcsán kiemelte a magyarországi római
limes világörökségi nevezésének folyamatban lévő ügyét. Az évek óta kész nevezési pályázat
benyújtásához a mintegy 160 helyszín műemléki védettségének keresztülvitelére van szükség a 2012ben elfogadott Világörökségi törvény alapján, ami még nem történt meg teljes egészében. Egy újabb
törvénymódosítás szerint azonban a nevezett világörökségi helyszín védettnek tekinthető. Beszámolt
az 1999-ben 100 millió forinttal indított és 2005-ig élő Nemzeti Örökségvédelmi program
újraindításáról is, ami már szép eredményeket mondhat magáénak.
Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes (BM Örökségvédelmi Főosztály) Az örökségvédelem
szervezetrendszerének és jogi hátterének változásai 2012-2014 között címmel tartott előadásában a
BM Örökségvédelmi Főosztályán végzett munkát ismertette. Az eddigi és a jövőben várható BMrendeletek egyre részletesebben szabályozzák, pontosítják a megelőző feltárások szabályrendszerét.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az ezekre vonatkozó hatósági jogkor mindkét fokozata, szintje a KIM
felügyeletében lévő kormányhivataloknál van. A nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző feltárások
pénz- és időbeli korlátozásával kapcsolatban megemlítette, hogy azok egyrészt a beruházó, másrészt a
kormány döntése alapján egyedileg módosíthatók. A régészeti lelőhelyek fosztogatása egyre nagyobb
méreteket ölt hazánkban, és ebben egyre nagyobb mértékben vesznek részt az illegálisan fémkeresőt
használó személyek, csoportok. Kedvező kezdeti ellenlépés ezekkel szemben az a 2012-ben hozott BM
rendelet, amely engedélykötelessé tette a fémkeresők használatát.
Dr. Zsidi Paula főigazgató-helyettes (BTM Aquincumi Múzeum) A régészet és az épített örökség című
előadásában az épített örökség megtarthatóságának, műemléki bemutatásának a feltételeit elemezte.
A mindenképpen igen pénzigényes, de kulturális szempontból nélkülözhetetlen épületkonzerválás és
bemutatás sehol sem könnyű, de városi környezetben különösen nehéz, mivel meglévő épített
környezetbe kell őket beilleszteni, gyakran modern beruházásokkal összhangban, kölcsönös
kompromisszumok elfogadásával. Ennek megfelelően minden esetben bonyolult és nehéz döntési
folyamat eredményeként születik meg a visszatemetésükről, részleges vagy teljes bemutatásukról,
esetleges elbontásukról a határozat. Bemutatásuk esetén mérlegelni a társadalmi hasznosítás
különböző lehetőségeit, hiszen helyreállításuk, folyamatos karbantartásuk nagy teher, amit esztétikai
és kulturális értékük, az ott tartott különböző rendezvények egyenlítenek ki.
Az előadásokat a mintegy 40 fős, elsősorban szakmai hallgatóság élénk érdeklődéssel kísérte, számos
kérdés, hozzászólás hangzott el. Ezek elsősorban az utóbbi évek törvényi és intézményi
változtatásaival foglalkoztak. Kiérződött belőlük a régészeti örökségvédelem iránti elkötelezettség, a
szakmai aggodalom, a régészeti örökség mint nemzeti érték megbecsülése, amely elveket az újabban
hozott korlátozó szabályrendszer, valamint a felügyeleti széttagoltság kedvezőtlenül befolyásol.
az összefoglalót összeállította:
Visy Zsolt
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ICOMOS Közgyűlés 2014

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXIV.
éves rendes közgyűlésére 2014. április 11-én
került sor, helyszíne a Várgondnokság budai
várban található „Karmelita” irodaházának
Panoráma terme volt. A közgyűlésen
megjelent tagokat és meghívott vendégeket
Somogyi
Gabriella,
a
Várgondnokság
igazgatója köszöntötte.
A napirendnek megfelelően a közgyűlés a
XXIII.
Közgyűlés
óta
eltel
időszak
tevékenységéről és pénzügyeiről szóló
beszámolókkal kezdődött. Elsőként Nagy
Gergely elnöki beszámolója hangzott el az
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 2013-as munkájáról:

Elnöki beszámoló
2013 a magyar műemlékvédelem nehéz és hányatott éve volt. Ennek megfelelő viszonyok
alakultak az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága környezetében. Jelentős viharok voltak, hol
helyben forgó tornádó, hol mindent elsöprő nemere. Nem tudjuk mit jelent a szélcsend, de az
látszik, hogy a viharkár jelentős, a helyreállítás még nem kezdődött el. Az ICOMOS körül sok
minden elpusztult, érezhetően megnőtt a szakmai felelősségünk.
Több évtizede kialakult szakmai kapcsolataink átrendeződtek, a korábban megvolt hivatalos
kulturális örökségvédelemhez fűződő szakmai kötődésünket mi még elevenen őrizzük, ahova
fordulunk – sok felé kell – a legnagyobb jóindulat mellett sokszor tanácstalanul tekintenek
vissza.
Nem kell itt részleteznem, mert a benne élők jobban tudják, hogy a szakterület komplexitására
jellemző szemlélet képviselete a hivatalos oldalon részeire esett, a részek felelősei, irányítói is
feladatuk megismerésével voltak és vannak elfoglalva. Az ICOMOS a nemzetközi szervezet
magyar nemzeti bizottságaként a magyar kulturális örökségvédelem táncköre közepén találta
magát úgy, hogy a szélen körbe-körbe mindenki a saját táncát járja, a szélen a vehemensebbek
véletlenül még egymás sarkára is rálépnek. Eközben sokak a távolból csak a muzsika nyugtató
hangját hallják.
Ebben a közegben kellett megtalálni, újra megtalálni, illetve megőrizni helyünket. Az elvárt és
megkívánt értékképviselet mellett kellett újraépíteni kapcsolatainkat. A kialakulatlan
viszonyokkal is magyarázhatjuk, hogy civil szakmai szervezetünk továbbra is megőrizte szakmán
belüli helyzetét. Nem szívesen jelentem ki, de a körülmények következtében mintha meg is
erősödött volna, de ez a mai világban csak a felelősségünket növeli.
Természetes, hogy a magyar kulturális örökségvédelemnek a nemzetközi irányelveknek
megfelelő szemlélet szerint kell a hazai kulturális örökség értékek védelmét biztosítania. Ha
másért nem, a világörökségi értékek állami kötelezettségvállalás melletti megőrzése érdekében,
ahol nem lehet más szellemiséget képviselni a kettős mérce elkerülése érdekében, mint amit az
országosan védett értékeink esetében követünk. Ennek szellemében, de megváltozott
környezetben kell közhasznú szervezetünk alapfeladatának megfelelően végeznünk munkánkat.
Ez iránt a munka iránt 382 tagunk vállalt kötelezettséget, akik közül 216, a 20 jogi tagunk közül
eddig 17 rendezte tagdíját. A 2013-as év feladatait két vezetőségi ülés döntései segítették, az
elnökség 5 alkalommal hozta meg működésünkhöz szükséges határozatait. Akik figyelemmel
követik a vezetőség munkáját, illetve az ICOMOS Híradót, - értesülhettek arról, hogy Balassa M.
Iván a Nemzeti Bizottságban betöltött alelnöki és Népi Építészeti Tudományos Szakbizottságban
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betöltött elnöki tisztségéről 2013. szeptemberben lemondott. Az ICOMOS Magyar Nemzeti
Bizottság vezetősége úgy határozott, hogy a 2014 októberéig áthúzódó programsorozat
munkamegosztására való tekintettel a 2015-ös választásokig a feladatokat két alelnökkel oldja
meg. A megüresedett vezetőségi helyre választott póttagunk, Kacskovics Fruzsina lett jogosult.
Balassa M. Iván eddigi munkájáért a vezetőség nevében köszönetemet fejeztem ki, amit ezúton
a közgyűlés előtt is megerősítek. Örömömre szolgál, hogy Balassa M. Iván a szakbizottság
szakmai munkájában továbbra is aktív szerepet vállal.
Gazdasági helyzet, források
Míg a korábbi években folyamatosan leterheltségünkről és pénznélküliségünkről kellett
beszámolnom, most jelenthetem, hogy az elmúlt év igazi túlterhelést jelentő programjaihoz
sikerült olyan forrásokat találnunk, amelyek segítségével a korábbi évek negatív tendenciáját
sikerült igen komolyan visszafordítanunk. Ezt mutatja a 2013-as mérlegünk. A tavalyi májusi
közgyűlés idején még nem látszottak később adódó lehetőségeink. Akkor még igen kritikusnak
láttuk az évet. Sok mindennek kellett közrejátszania ahhoz, hogy ebbe a helyzetbe kerüljünk, de
a szerencsén kívül az elnökségnek igen sok munkájára is szükség volt ennek eléréséhez.
Új forrásokat és új feladatokat sikerült találnunk. Csatlakozni tudtunk a Magyar Művészeti
Akadémia pályázatához. Ha nem is az általunk szeretni vélt mértékben, de azért segítik
munkánkat.
Teljesen új forrás az ICOMOS központ által elnyert Európai Uniós pályázatából való részesedés.
Ez utóbbi lehetőség a 2011-es európai elnökök balatonfüredi találkozóján kezdett formálódni,
2013-ban lett sikeres a közös pályázat. Itt három ország talált segítségre, hogy Magyarország is
köztük lehetett, az arra hívja fel a figyelmet, hogy nem hanyagolhatjuk el nemzetközi
kapcsolatainkat és együttműködési készségünket sem.
Életünkben meghatározó lehetőséget nyújt az Örökség a jövőnek – Jövő az örökségnek címmel
konzorciumi tagként elnyert pályázat. Nagyon hosszú a története annak, hogy hogyan sikerült
az ICOMOS szakmai programját összeállítani és azt olyan keretek között megjeleníteni, hogy az
esélyes partnere lehessen az NKA különpályázatának. Tény, hogy az Artifex Kft és a HAP galéria
nélkül ezt a mindenki által ismert nagyszabású programot nem tudtuk volna megvalósítani.
Nagyon jó együttműködő partnereket ismerhettünk meg bennük.
Támogató partnerünk az EMMI. Az NKA hagyományos pályázati lehetőségei nélkül nem tudnánk
programjainkat megvalósítani és nemzetközi kötelezettségeinknek eleget tenni. Több
programunkhoz jelentős segítséget nyújtott a MOL, sőt a BM-en kívül a Forster Központ is
támogattat a világnapi rendezvényt.
Programok
2013-ban az átalakulás következtében több feladat hárul szervezetünkre. A légritka térben is
van állandó szakmai kötelesség. Az eddigi munkamegosztás mögül eltűntek a hivatalos szakmai
felelős intézmények, az újak nem nőttek fel a feladathoz. A Műemléki Világnap alkalmat adott
arra, hogy egy asztalnál találkozzanak és mondják el lehetőségeiket a műemlékvédelem
különféle részeinek hivatalos képviselői. A műemlékvédelem lehetőségeiről és feladatairól szóló
szakmai program mellett megjelentek a civil szervezetek beszámolói. A Világnap üzenete volt,
hogy minden szabályozás ellenére van műemlékvédelem Magyarországon, csak nem mindig ott,
ahol számítanánk rá. Sajnos a hivatalos intézményrendszer még nem tisztázhatta saját
feladatát, de már az is eredménynek volt tekinthető, hogy közösen gondolkodnak a résztvevők.
A 2013-as világnapot azért is jelentős eseménynek tartjuk, mert az átalakulást követő első
világnap a kaotikussá váló szakmai összetartására hívta fel a figyelmet.
A világnapi szakmai rendezvényt követő közgyűlésünkön szakbizottságaink kapták meg a
lehetőséget, hogy ugyanerről a kérdésről kifejthessék véleményüket saját szakterületüket
helyezve a középpontba. Akkor még mi sem gondoltuk, hogy sikerül megteremteni a
lehetőségét annak, hogy ennek a két konferenciának az előadásainak gyűjteményét
állapotrögzítő szakvéleményként közkinccsé tehessük. „A műemlékvédelem és a társadalom
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lehetőségei válság idején” címmel megjelent kötet a két ülésen elhangzott előadásokat
tartalmazza. Kortörténeti dokumentumként gondoltuk rögzíteni az elhangzottakat - ki hogyan
látja 2013-ban a szakterület helyzetét.
Egy Békési Népi Építészeti Találkozón született gondolatot követően Hollókőn tartott korábbi
közgyűlésünkhöz kapcsolódó konferencia után határoztuk el egy olyan kötet kiadását, amely
Hollókő mai Hollókővé válásának történetét mutatja be. Az átalakulás következményeiről, vagyis
Hollókő világörökségéhez vezető, és az azt követő út történetéről és műemléki jelentőségű
területének élettörténetéről szól, elemezve ennek minden előnyét és hátrányát. Nem csak
Hollókőnek szól ez a reprezentatív kötet, hanem minden hasonló kérdéseket megélő, vagy
megélni kívánó helyszínnek is. A településen tankönyvként is hasznos kiadvány igazán látványos
kötetként jelent meg. Antal Anna lelkiismeretes, alapos szerkesztői munkája nélkül valóban nem
születhetett volna meg ez a munka. Ő vállalta a szöveg, a képek rendezését, a költségkeretig
való nyújtózkodással együtt járó mértéktartást. Ez a rövid mondat fél-háromnegyed év kemény
munkát jelentett számára. Köszönjük.
A 2013-as Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem „Fenntarthatóság Megőrzés és
Hasznosítás” címmel került meghirdetésre. A Síkfőkúti helyszín fantasztikus környezetet
biztosított a konferenciához. Telt házzal tartottuk meg a rendezvényt, külföldről is vannak
visszatérő vendégeink. Mint a régi szép időkben, látjuk, hogy ez a fórum egyre többet jelent az
ICOMOS és műemlékvédelmünk életében. Nem egyéni, hanem egyéni kapcsolatokon alapuló
komoly szervezeti, intézményi társakra is találunk. Ez köszönhető és köszönjük is annak a
programnak, amit rendületlen elkötelezettséggel Kovács Erzsébet szervezett az elmúlt évben is.
Fehérvárcsurgón tartottuk műemléképületeink akadálymentességéről szóló konferenciánkat.
Szigethy Balázs és Veöreös András szervező munkáját köszönöm, programjukkal vidéki
helyszínen teltházas tanácskozást tudtak szervezni. Sajnálhatják, akik nem voltak jelen, mert
egy fórumon mondhatta el véleményét ugyanarról a témáról az építész, a jogalkotó, a
mozgássérült és a látásában akadályozott szakember. Híradónkból is lehetett értesülni, hogy
konferenciánknak voltak olyan megállapításai, amelyek reméljük folytatásra ösztönzik a
szervezőket.
Az említett Örökség a jövőnek – Jövő az örökségnek programsorozatunk hosszas előkészítés
után 2013. novemberi konferenciájával indult Rákoskeresztúron. A kiéhezett szakma körében
meglepő érdeklődés fogadta a nyitórendezvényt. A program lehetőség, ami reményeink szerint
valóban megmozgatja a Magyar Nemzeti Bizottság minél több tagját. A szakbizottságok
számára is komoly lehetőséget nyújt ez a rendezvénysorozat, mert ők kapták a feladatot, hogy
állítsák össze szakterületükkel kapcsolatos kérdéseiket, és ez alapján megújítási javaslataikat.
Az első konferencia Szegeden, a népi építészet kérdésével foglalkozott. Látszik, hogy minden
korábbi rendezvényünktől eltérően ez a programsorozat soha nem látott mértékben
támaszkodik és számít a tagságra. Csak a 10 vidéki helyszínen a levezető elnökökkel együtt 50
szakember fejtheti ki bővebben a véleményét és emellett várjuk minden érdeklődő véleményét.
A konferencia eredményei, a programsorozat aktuális eseményei az interneten is követhetők,
sőt visszajelzési lehetőség is van, amivel reményeink szerint minden olyan tagunk is élni tud, aki
személyesen nem tud részt venni az eseményen. A kötött rendszeren túl természetesen a
közvetlen visszajelzésre is van mód. Ezek a meglátások a záródokumentum összeállításánál
szolgálnak majd segítségül. Ezért kérem, minél többen fejtsék ki véleményüket, várjuk jobbító
szándékú javaslataikat.
Nagy jelentőségű esemény volt az elmúlt év szeptemberében a CIVVIH ünnepi közgyűlése.
Örülök, hogy színvonalas körülmények között tudtuk megrendezni az eseményt. Budapest Visegrád helyszínnel tartottuk az alapítás 30. évfordulóján az ünnepi rendezvényt, külön
megemlékezve a Történeti Települések Nemzetközi Szakbizottság alapítójának, Román
Andrásnak komolyan elismert szakmai tevékenységéről. A konferencia sikerét igazán nem a
közvetlen visszhang jelzi, hanem a későbbi említések és visszautalások. Esetünkben hónapokkal
később azok pozitív érdeklődése jelentette a legtöbbet, akik nem voltak hivatalosak, vagy nem
is lehettek jelen a konferencián és csak mások kedvező tapasztalataira hivatkozhattak. Igazán
nagyon sokat jelentett a szervezet számára a méltó megemlékezés és a kapcsolódó
tudományos ülés.
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Régi, nehezen formálódó programunk a „Ki-kicsoda a Magyar Műemlékvédelemben”. Ágostházi
László fantasztikus adattára mellett Szebeni Nándor fellépése adott új lendületet a munkának,
de ezen a területen igazi áttörést nem hozott az elmúlt év. Köszönöm Ágostházi László töretlen
elszántságát, kérem a megválasztott munkacsoportot, hogy ne hagyja feledésbe merülni az
eddigi munkát. A folytatáshoz a tagság segítségére is szükségünk van.
Külön kell említeni a jogi szabályozással kapcsolatos szerepvállalásunkat. Az EMMI
rendszeresen, a BM csak újabban küldi véleményezésre a tervezeteket. Ismert, hogy a legtöbb
esetben csak pár napos észrevételezési lehetőségünk adódik. Várható eredményességünktől
függetlenül, kötelességünknek érezzük a szakmailag megalapozott véleményalkotást. Klaniczay
Péter szakmai felkészültségének köszönhető, hogy igen alapos észrevételeket küldhettünk
válaszként.
Keller Annamária munkáját dicséri az ICOMOS Híradó, ami a megszokott rendszerességgel
jelenik meg. Tartalma egyre gazdagabb, egyre nagyobb figyelmet érdemel. Ez két okkal
magyarázható. Önmagában a programjainkról szóló beszámolók is gazdag tartalmat jelentettek
az elmúlt évben, de emellett egyre több érdekes cikk jelenik meg tagjainktól. Ezeket köszönettel
fogadjuk, továbbra is számítunk az értékes szakmai írásokra, beszámolókra, véleményekre.
Díjaink
A 2013-as Világnap programjához tartozott, hogy első ízben adhattuk át a Példaadó
Műemlékgondozás Díját. Korábbi díjaink hagyományának megfelelően a díjat első alkalommal
elnökségi ülésen született határozat alapján ítéltük az arra érdemeseknek, úgy, hogy a
következő években ez a feladat is a Díjbizottságot kívánja terhelni. Nagyon fontos
kezdeményezés, mert műemlékeinket hiába újítjuk fel, ha nem tudjuk azokat megőrizni. A jó
példa ezen a területen is meg kell, hogy jelenjen, a legtöbb műemlékünk leginkább a
fenntartás, a karbantartás terén érintett.
Citrom díjainkat is átadtuk. Sajnos itt is bővelkedtünk lehetőségekben. Bármily hihetetlen,
ennek történetére visszatekintve itt is voltak jelentős eredményeink. Ha csak egy helyszín
sorsát tudjuk jobbra fordítani, akkor már megérte. Ezért fontosnak érzem a díjat, amivel
továbbra is érdemes élnünk.
Az ICOMOS-díjat egyre több helyen látom, hogy szakmai ismertetőkben, önéletrajzokban
megjelenik említése. Egyre népszerűbb, és pontosan ennek kapcsán egyre több pályázat
érkezik. Ez azt jelenti, hogy többen figyelnek rá és tartják fontosnak. Szakmai rangot ad a
díjazottnak és a helyszínnek egyaránt. Díjbizottságunk felelősségteljes munkájának
köszönhetjük, hogy díjainkat egyre komolyabb érdeklődés övezi. A MUT, a MÉSZ és a Porta
Speciosa képviselőivel kibővített ICOMOS Bizottságban résztvevők munkáját ezúton köszönjük.
A MUT-tal közös Közterület megújulási nívódíj munkájában továbbra is aktív szerepet vállalunk.
2013-ban mintha visszaesést tapasztaltunk volna, ami a díjak számán is megmutatkozott. A
2013-év végén meghirdetett pályázat iránt úgy tűnik váratlan érdeklődés mutatkozik, így
remélhetjük, hogy a 2013-as év e téren csak átmeneti visszaesést jelentett.
Díjaink között említeni szükséges a Möller-díjat, megtiszteltetésnek tekintettem, hogy C.
Harrach Erzsébetnek én adhattam át Nagytétényben ezt az elismerést.
Szakbizottságok
Az ICOMOS szakmai életét leginkább szakbizottságainak munkája jellemzi. A 2012-es tisztújítás
több szakbizottság életét felélénkítette. Az egyik legaktívabb bizottságunk a Népi Építészeti
Szakbizottságunk. A tisztújítást követően a korábbi titkárt, Antal Annát választották elnöknek.
Már az új elnök szervezhette az első vidéki Örökség a jövőnek - Jövő az örökségnek
konferenciát. Kiadott nyilatkozatukat a Híradóból mindenki megismerhette. A Történeti Kertek
Szakbizottság programjaira mindig érdemes figyelni. Rendszeres Örökzöld klubjuk és a
Kertészeti Egyetemmel szervezett decemberi konferenciájuk kitüntető figyelmet érdemelt. Szikra
Éva elnök új lendületet adott a munkának. A Kulturális Turizmus Bizottság Kacskovics Fruzsina,
Kovács Erzsébet és Zádor Judit szervezésében folytatta a nagy népszerűségnek örvendő
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Budapesti séták programot, ahol időnként a helyszínre és a nagy érdeklődésre való tekintettel a
jelentkezéseket idő előtt kell lezárni. A Régészeti Szakbizottság aktív szerepet vállal a régészeti
közéletben itthon is és a nemzetközi szervezetben is. Hasonló a helyzet a Falkép Bizottsággal. A
nemzetközi aktivitás igen leterheli a magyar nemzeti bizottságot, mivel Wierdl Zsuzsa a
nemzetközi szakbizottság munkájáért is felelős.
Ezek azok a szakbizottságok, amelyek a teljes tagságot leginkább megmozgatják. Jellemző
személyek képviselnek további szakbizottságokat, remélem, hogy ezek munkájába is minél
szélesebb körben fog a tagság bekapcsolódni, hogy szélesebb szakmai bázisra támaszkodva a
folyamatos szakmai megújulás készségét a tisztségek megújulásával is segíteni lehessen.
Szakmai kapcsolatok
Itthon talán rendezvényeinknek, szakmai fellépésünknek is köszönhető, hogy továbbra is jó a
kapcsolatunk társzervezeteinkkel. A Budapesti Műszaki-, és a Kertészeti Egyetem, a MÉSZ, a
MUT, a Porta Speciosa, a magyar Építész Kamara, az Ybl Egyesület komoly partnerünk. Egyre
eredményesebb az együttműködésünk az UNESCO két szakbizottságával. A Világörökség
Bizottságban hagyományosan jelen vagyunk. A szervezeti átfedések miatt itt említem meg,
hogy szakértői feladatokra kérte fel az ICOMOS-t a világörökségi munkával kapcsolatban a
Forster Központ. Az együttműködés alapján látjuk, hogy az UNESCO Kulturális Bizottsága
szintén számít az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság partnerségére. Az Európai Örökség
pályázatok értékelésével megbízott EMMI az ICOMOS-t kérte fel a bíráló bizottság elnöki
teendőinek ellátására.
A nemzetközi szakmai életben való részvételünket az anyagi lehetőségeink korlátozzák. Ennek
ellenére részt tudtunk venni a hivatalos szervezeti rendezvényeken, ahogy arról a Híradó is
beszámolt. Külön öröm volt számunkra, hogy Világörökség-továbbképzésre küldhettünk egy
hétre egy fiatal kollégánkat, Major Balázs régész vehetett részt a továbbképzésen.
Sajnos a Tusnádi rendezvényen olyan mértékben megnövekedtek a költségek, hogy ott csak
Fejérdy Tamást és Klaniczay Pétert tudtuk támogatni, akiket a szervezők előadóként
kedvezményben részesítettek. Így is komoly megterhelést jelent a jelenlétünk biztosítása.
Fontosnak tartjuk regionális kapcsolatainkat. Ezért vettünk részt a közép-európai konferencián,
ami ezúttal Bécsben került megrendezésre. A korábbiakhoz hasonlóan Arnóth Ádám képviselte
szervezetünket. Az Európa Nostra Bizottságban Fejérdy Tamás az ICOMOS Magyar Nemzeti
Bizottság jelöltjeként kapott munkát a vezetőségben.
Iroda
Ez a hallatlanul gazdag és tevékeny év igazán nagy leterhelést jelentett az irodának. A
folyamatos létbizonytalanság, a környezet állandó változása, a folyosó változó dobozvilága
vagonlakókra emlékeztető körülményeket kényszerített ránk. Ugyanakkor a költözés állandó
lebegtetése és az ehhez kapcsolódó folyamatos ugrásra kész állapot lelkeket is megterhelő
világa nem keltette a stabilitás érzetét akkor, amikor egyedül a megfelelő munkafeltétel
biztosítása lehet túlterhelt helyzetben a segítség. Év végére immár sokadszor ismét végleges
helyre költözhettünk. Irodánk valóban rendezett. Tudni kell azonban, hogy vannak még nem
megfelelő helyen lévő értékes dobozaink. Az Archívum viszonylag rendezett helyen van, irataink
és könyveink közül a dobozba szorultakról nem tudjuk biztosan kijelenteni, hogy azokat teljes
biztonságban érezhetjük-e a Talpas utcában ! ?
Az információáramlásból, a tájékoztatás rendszerességéről azok is képet alkothatnak az iroda
munkájáról, akik nincsenek vele napi kapcsolatban. Egy pályázati, egy Nyári Egyetem időszaka,
vagy egy konferencia előkészítése idején azonban ha valaki beletekinthetett a hétköznapokba is,
akkor láthatta, hogy itt rendkívüli munka folyik. Köszönöm az iroda dolgozóinak a lelkiismeretes
munkát. Pakulár Ibolya odaadó munkája nélkül pályázataink nem segíthetnék programjainkat,
azok eredményessége nagymértékben neki köszönhető. A teljes tagság nevében köszönöm
lelkiismeretes munkáját.
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Ezúton tartozom köszönettel a tagságunknak is, hogy segítette 2013-as év elején még csak
elképzelt terveink megvalósulását. Érezhetően aktívabbak lettek tagjaink, remélem
gondolataikkal, javaslataikkal ez évben is segítik munkánkat. Hogy 2013-ban eredményesen
teljesíthettük vállalásainkat abban jelentős szerepe volt Fejérdy Tamás főtitkár és Visy Zsolt,
valamint Klaniczay Péter alelnök uraknak. A megnövekedett feladatok mellett úgy érzem az
elnökség egy irányba, a közös célnak megfelelően összehangoltan végezte a munkáját.
Köszönöm tisztségviselő kollégáim tevékenységét. Abban a reményben, hogy a véleményem
egyezik a tagság véleményével, kérem a 2013-as gazdasági év munkájáról szóló beszámoló
elfogadását.

Az elnöki beszámolót követően Fejérdy Tamás tartotta meg főtitkári beszámolóját a 2013. május 2014. április közötti időszakról:

Főtitkári beszámoló
Az elhangzott elnöki beszámolóhoz az elmúlt időszakban elvégzett feladatok, kihívások és
eredmények tekintetében nem szükséges ismétlésekbe bocsátkozni, ugyanakkor néhány dolgot
mégis szeretnék – kiegészítésként – kiemelni, hangsúlyozni.
Mindenekelőtt azt, hogy a beszámolási időszakban az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság
Titkárságának munkatársai, Keller Annamária és Pakulár Ibolya (és a saját területükön Fábián
Sándorné Jutka és Kovács Erzsébet is) a korábbiaknál is nehezebb körülmények között kellett,
hogy végezzék a munkájukat. Többszöri költözésre került ugyanis sor, amelyeknek az időpontját
nem mi állapítottuk meg, ezért sajnos olyankor kellett a költözést végrehajtani, amikor egyéb
fontos feladatok (rendezvényszervezés) miatt az különösen nagy erőfeszítést igényelt. Elismerés
és köszönet illeti az említett Munkatársainkat, akik – néhányunk közreműködésével – mindezt
úgy valósították meg, hogy nem volt érzékelhető fennakadás a feladatok ellátásában.
Más kérdés, hogy a titkársági munkához szükséges infrastruktúra – így különösen az
informatikai és a távközlési háttér – működése sajnálatos módon még ma sincs teljesen
megoldva.
Ahogyan az már elhangzott, a korábbiaknál is több pályázaton vettünk részt, eredményesen, és
ezen belül egy-egy pályázat nagyságrendje is meghaladja az eddigieket. Mindez nemcsak a
pályázati beadvány elkészítésében, de a megvalósítás teljes folyamatában is jelentős
többletfeladatot ró a Titkárságra, a pályázatok vonatkozásában elsősorban Pakulár Ibolya
személyére. Nagyon fontos, hogy mindenki, akit illet, ennek a tudatában vegye ki a részét a
munkából, határidőre és megfelelő tartalommal teljesítve a rábízott (rész)feladatokat.
Hasonlóan fontos, hogy az éves tagdíjak rendezésében se mutatkozzék elmaradás – e terület
gondozásában, a párizsi Nemzetközi Titkársággal való kapcsolttartásban Keller Annamária
munkáját illeti elismerés.
Ugyancsak e főtitkári beszámolóba tartozik: annak elérésében, hogy az ICOMOS Magyar
Nemzeti Bizottság a megelőző válságos években egyáltalán talpon tudott maradni, és abban is,
hogy a beszámolási időszak alatt, az említett nehézségek ellenére eredményesen működni
tudott, sőt, a finanszírozási helyzete is kiegyensúlyozottá vált, az elnökünknek, Nagy Gergelynek
a kiemelkedő személyes munkáját dicséri.
Végezetül – megköszönve a Vezetőség és a Tagság részvételét az elmúlt év feladataiban és
rendezvényein, ismételten szeretném jelezni, hogy a jövőben még szélesebb együttműködésre,
tagsági közreműködésre van szükség, hogy a feladatokat jobban el tudjuk osztani, és ne mindig
csak ugyanarra a 10-20 személyre háruljon minden teher- és felelősségvállalás.
A főtitkári beszámolót a két alelnöki beszámoló követte, majd Piros László, az Ellenőrző Bizottság
elnöke ismertette a 2013-as évi pénzügyi mérleget, valamint az ellenőrző bizottság jelentését a 2013.
évi gazdálkodásról:
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Alelnöki beszámolók
Klaniczay Péter: társadalmi, szakmai kapcsolatok kérdései
Megköszönve dr. Nagy Gergely elnök úr kimerítő bevezetőjét, amelyben már érintette
személyes részvételemet a jogi szabályozások véleményezésében, néhány gondolattal ehhez
kapcsolódnék.
Immár második éve vagyok kénytelen újabb és újabb észrevételeket tenni a folyamatosan
megjelenő jogszabályokkal kapcsolatban és néhány kósza híren kívül nem tudjuk, hogy más
egyesület illetve társaság hogyan hallatja a hangját, s megteszi-e javaslatait a szakmai kérdések
tisztázására.
Sajnos általában csak a pusztába kiáltott szó a jogalkotók számára mindaz, amit gyakorlati
tapasztalatokon alapuló véleményünkben közlünk és legtöbbször semmilyen visszajelzést nem
kapunk beadványainkra. Ehelyett rendre megjelennek az új jogszabályok anélkül, hogy
módosító javaslatainkat figyelembe vennék, s alátámasztásukra sokszor csak semmitmondó
indoklás párosul, de viszont kellő retorikával, hogy a változások előnyeiről meggyőzzék
mindazokat, akik nem kellően tájékozottak a szakma rejtelmeiben.
Tavaly ősszel a 2001. évi örökségvédelmi törvényt módosították az EMMI részéről, mivel a
világörökséggel, valamint a nemzeti és történeti emlékhelyekkel kapcsolatban tettek néhány
pontosítást. Ennek kapcsán a műemlékekkel foglalkozó paragrafusokhoz is javasoltunk néhány
módosítást, de teljesen fölöslegesen, noha az alacsonyabb rendű kormányrendeletek változása
is szükségessé tette volna azt. A legnagyobb változást azonban a sokak által ismert 393-as
jogszabály lényeges átírása jelentette. Ennek tervezetéhez is eljuttattunk egy több oldalas
véleményt és talán az akkor született egyéb észrevételekkel együtt annyit lehetett elérni, hogy a
hatósági munka szinte teljes megszűntetése helyett csak részlegesen írták újra a jogszabályt. Az
alig egyéves új eljárási rendet még meg sem tudták szokni a műemléken jogszerűen
beavatkozni kívánók, máris újabb - szinte érthetetlen – útvesztőkbe kényszerítették őket és
ezzel együtt a kormányhivatalok örökségvédelmi hatósági munkatársait. Igen, újabban
általában így hívják a kollégákat, a klasszikus műemlék vagy régész felügyelő megnevezés már
lassan a múlté.
Noha az új jogszabályban tettek néhány ésszerű pontosítást – s ennyiben talán még figyelembe
is vették egyes javaslatainkat – viszont az építési engedélyezési eljárásokban a lassan már két
éve indokolatlanul megszűntetett szakhatósági szerepkört a műemléki környezetek esetén nem
sikerült újra visszacsempészni a jogszabályba, de ugyanígy nem értették meg a
Belügyminisztériumban, hogy súlyos ellentmondás van a műemléki jelentőségű területeken
érvényes eljárási szabályokban is. Jelenleg vitatott, hogy az MJT-ben a közterületekre néző
homlokzatok átalakításaként értendők-e a reklámok is, vagy csak a ténylegesen a falazatot
érintő felújítási munkák. Hiszen a polgármester által lefolytatott bejelentési eljárást a legújabb
módosítás szerint nem kell lefolytatni, amennyiben örökségvédelmi eljárást folytatunk le. De
sokszor a reklámozás együtt jár a homlokzat felújításával és a helyiségekben kialakuló új
funkciókkal, ahol egyrészt örökségvédelmi engedélyezést, illetve polgármester általi bejelentési
eljárást kellene lefolytatni. Emellett – minden előzetes javaslatunk ellenére – nem sikerült
módosítást elérni a szintén az MJT-re érvényes örökségvédelmi és az építési engedélyezés
közötti ellentmondások feloldása terén sem. Így a szerencsétlen jogkövető először a
polgármestert vagy – ha van – a főépítészt üldözi és esetleg jó néhány hét múlva jut a
tudomására, hogy tulajdonképpen a megyei kormányhivatalba is kell mennie. Ezek után úgy
belefárad az egészbe, hogy végül nekilát engedély nélkül a tervezett munkának és
reménykedik, hogy esetleg az sem érti a tennivalót, vagy bírja követni, akinek a dolga lenne.
Ezt még tetézi az a jogszabályi hiányosság, hogy az örökségvédelmi engedélynek nincs
fennmaradási változata, vagyis mintha a honpolgár kizárólag csak jogkövető lépésekre szánná
magát. Ez az elképzelés sajnos az új módosítás során más esetben is jellemző, történetesen a
jó karbantartást és az ideiglenes állagmegóvást előíró illetve lehetővé tevő passzusok esetén,
ahol a puszta tényen kívül nem sok fogódzót kap az olvasó.
Viszont a tapasztalatlan és a többnyire megfelelő gyakorlat nélküli kollégák eddigi központilag
működő tanácsadó hátterét, Lechner Lajos Tudásközpont szakértői véleményezését egy
csapásra megszűntette a jogszabály március közepi módosítása, azzal az indoklással, hogy így
rengeteg idő spórolható meg az engedélyezési folyamatban. Ráadásul az eljárás során nem azt
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kell nézni, hogy mi van a benyújtott anyagban – annak, aki egyáltalán képesnek érzi magát,
hogy megértse az esetleg a képzettségétől igen távol eső szakterületi dokumentációkat –
hanem, hogy időben benyújtották-e vagy feltöltötték-e az elektronikus tárhelyre. Miután már
más nem számít annak, aki máshoz nem ért, minthogy a pontos jogszabályi hivatkozást és a
határidők betartását teljesítse, s ugyanez igaz az ország túlnyomó részében az egyes
engedélyeket jóváhagyó hivatalvezetőkre is, elképzelhetjük, hogy hamarosan milyen szakmai
színvonal fog uralkodni az ország teljesen eltérő gyakorlatot folytató egyes hivatalaiban és
ennek folytán a műemlékeken folyó munkák során. Az eljárási idők minimálisra csökkentése
mellett az újabb jogszabályok alkalmazásának nehézségei az utolsó esélyét is megszűntetik
annak, hogy a még valamelyest hozzáértő felügyelő is a helyszínre menjen egy folyamatban
lévő építkezés ellenőrzésére.
Vállaltam, hogy egyes eseményekről illetve mindenkit érintő szakmai kérdésekről megpróbálom
tájékoztatni az egyes örökségvédelmi hivatalokban dolgozó kollégákat, de továbbra sem sikerül
hozzáférni a folyamatosan változó összetételű gárda elérhetőségéhez, mert mintha tiltott lenne
a kommunikáció a szakmában, legalábbis horizontálisan.
A több helyszínre tervezett kiskonferenciákról sem terjed kellően az információ, sem a
kormányhivatali hierarchián, sem pedig a Belügyminisztérium rendszerén keresztül. Mintha
rossz szemmel néznék az efféle civil kezdeményezést és csak a közigazgatási vizsgák és
kormánytisztviselők továbbképzése, illetve a BM alkalmanként megrendezendő szakmai
tájékoztatói élveznek kitűntetett figyelmet. Így a szakma teljes szétesésének tanúi vagyunk,
amit minden eszközzel meg kellene akadályozni. Ezért kérek mindenkit addig is, amíg a
hivatalos csatornák jobb együttműködését el tudjuk érni, hogy a maga szakterületén belül
értesítse a vele kapcsolatban álló hivatali kollégákat a tervezett eseményekről és szakmai
fejleményekről.
A régészet és műemlékvédelem legfőbb szakmai irányítója, a Belügyminisztérium részéről már
több mint másfél éve várjuk a megfelelő szakmai elképzelések nyilvánosság elé tárását és
ezeknek a szakmai szervezetekkel való nyílt és egymás véleményét figyelembe vevő
megbeszélését, de a minisztérium bizonytalanságán túl e téren mást nem tapasztaltunk, s
hovatovább mind a hazai, mind a nemzetközi szakmai kapcsolatok teljes elsorvadását nézzük
tétlenül. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a 2011-ben beharangozott és eddig még mindig
megtartott országos műemléki konferencia tavaly ősszel esedékes újabb megszervezése
egyszerűen elmaradt, mintha sose lett volna és még annyi sem hangzott el, hogy az átszervezés
nehézségei vagy akármi miatt, így vagy úgy, de erre most nincs mód.
Így azon sem kell csodálkoznunk, hogy a Belügyminisztérium néhány hete elhunyt – már
említett – örökségvédelmi főosztályvezetője, dr. Orosz Bálint temetéséről sem értesültek az
egyes kormányhivatalokban dolgozó kollégák, de a műemlékvédelem talán legfontosabb civil
bástyája, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület sem.
Viszont a másik jelentős változás a műemléki szakértőkre vonatkozó, idén januárban életbe lépő
kormányrendelet megjelenése, amit márciusban szintén már jelentősen módosítottak és ezzel
végre először megnyílt a lehetősége, hogy a műemléki szakmérnöki végzettséggel rendelkező
kollégák nagyobb szerepet kapjanak a műemlékvédelmi munkarészek kidolgozásában. Így a
műemléki érték dokumentálására, értékleltár készítésére és a falkutatásra a kérelem benyújtása
esetén megkapják a jogosítványt. A szakértői jogosultságok nyilvántartása a régészet területén
a Lechner központ, a műemlékkel kapcsolatban pedig a MÉK feladata lett, amire főként a MÉK –
véleményem szerint – nem tudott kellően felkészülni és nem világos, hogy a puszta
adminisztráción túl képes-e bármilyen szakmai szempontot érvényesíteni a szakértői
névjegyzékbe vételen és a sorszám meghatározásán kívül. Úgy látom, hogy ezzel jelenleg csak
a MÉK titkársága van leterhelve, noha a szakmai közélet másik fontos láncszeme a MÉK
műemlékvédelmi tagozata lenne, s gondolom a szakértői jogosítványok elbírálása terén is
nagyobb szerepet kellene kapnia. Örvendetes, hogy a közlejövőben esedékes a tagozat
újjászervezése és ezzel remélhetőleg a növekvő aktivitásának is tanúi lehetünk. Fontosnak
tartom, hogy a műemlékvédelmi tagozattal is tovább mélyítsük szakmai együttműködésünket,
hiszen minden lehetőséget meg kell ragadnunk a szakmagyakorlók érdeklődésének
fenntartására és a szakmai közélet keretein belül az egyre sürgetőbb jogszabályi kérdések
megvitatására.
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Visy Zsolt: műemlékvédelmi stratégia, koncepcionális kérdések
Néhány friss példából úgy látszik, hogy még mindig vannak bizonytalanságok a műemlék
fogalmának helyes értelmezésében, különösen a régészeti műemlékek tekintetében.
Szükségesnek tartom ezzel kapcsolatban leszögezni, hogy bármilyen, ember által létrehozott
fizikai környezet lehet műemlék, ha megfelelve a szakmai, történeti és esztétikai elvárásoknak
annak ítéltetik. Ebből az következik, hogy a létrehozott fizikai környezet anyaga nem feltétel.
Ennek hangsúlyozása azért fontos, mert időnként még szakmai körökben is megkérdőjeleztetik
a föld anyagú régészeti objektum műemlék volta függetlenül attól, hogy pozitív építéssel (pl.
vályogház) vagy elvétellel (pl. verem) készült.
Jelenleg alig lehet hazai műemléki stratégiáról beszélni. A kutatáson és elemzésen, átfogó
koncepción alapuló stratégia helyett előtérbe kerültek az egyedi döntésen alapuló műemléki
programok, amelyeknek megvan az a kétségbevonhatatlan előnye, hogy régóta elhanyagolt,
kiemelkedő műemlékek helyreállítására és hasznosítására kerülhet sor, ugyanakkor azonban a
mindennapi műemlékvédelem szorul háttérbe. Félő, hogy ez a gyakorlat az átlagos színvonalú,
de a magyar műemlékvédelem textúrájában mégis döntő szerepet játszó műemlékek számára
hosszú távon negatív hatást gyakorol.
Koncepcionális kérdés a hazánkban található több ezer "kunhalom" és több száz kilométer
hosszú földsánc (pl. Alföldi sáncrendszer) műemlékvédelme, hogy a számtalan földerődítményt
ne is említsem. A kunhalmok sokszor egyben természetvédelmi területek is, feltérképezésükben
a hazai természetvédelemnek nagy szerepe van. Sajnos azonban ugyanez nem, vagy csak
korlátozott mértékben mondható el a (régészeti) műemlékvédelem oldaláról.
A harmadik, itt megemlítendő kérdéskör a műemlékek társadalmi hasznosításának a kérdése. A
jelenleginél sokkal több, alaposabb és széleskörűbb hasznosításra lenne szükség. Vannak
bíztató példák, de ezeknél sokkal többre lenne szükség. Ez csak részben anyagi kérdés,
nagyrészt hozzáállás kérdése. Jó és követendő példa lehet a Ripa Pannonica tervezett
világörökségi nevezéshez kapcsolódó kulturális turisztikai program kidolgozása, amelyet a
Magyar Limes Szövetség készít. A 2013-ban kezdett munka még 2014-ben is tart, hamarosan
elkészül.
A 2012-ben hozott törvénykezési és igazgatási változásokhoz csak nehezen és nem
zökkenőmentesen igazodik a hazai műemlékvédelem. Sajnos negatív tendenciák is
mutatkoznak, ezért kívánatos a jogi és intézményi háttérnek a tapasztalatok alapján való
értékelése, felülvizsgálata, és a jogos igények, valamint a szükség alapján való jobbítása.
Örvendetes, hogy a határon túli műemlékek az 1999-ben kialakított elvek mentén ismét
támogatásban részesülnek. Ebben az ICOMOS Nemzeti Bizottságnak is fontos szerepe lehet,
amit azonban még lehet és kell bővíteni. Jó példa ebben a tekintetben a Pécsi
Tudományegyetem több tanszéke által végzett komplex műemléki felmérés, amit 2012 óta
folyamatosan végez Énlakán a régészet, a néprajz és az építészettörténet terén.
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Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

1000HUF

Tárgyév

01. A. Befektetett eszközök

131

68

02. I. Immateriális javak

0
131
0

0
68
0

7 593
0
0
0
7 593

12 443
0
1 032
0
11 411

0

0

7 724

12 511

4 593
0
8 530
0
0
-4 437
500
0
0
0
0
0
3 131

8 168
0
4 593
0
0
2 775
800
0
1 240
0
0
1 240
3 103

7 724

12 511

03. II. Tárgyi eszközök
04. III.Befektetett pénzügyi eszközök
05. B. Forgóeszközök
06. I. Készletek
07. II. Követelések
08. III.Értékpapírok
09. IV. Pénzeszközök
10. C. Aktív időbeli elhatárolások
11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
12. D. Saját tőke
13. I. Induló tőke / Jegyzett tőke
14. II. Tőkeváltozás / Eredmény
15. III.Lekötött tartalék
16. IV. Értékelési tartalék
17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
19. E. Céltartalékok
20. F. Kötelezettségek
21. I. Hátrasorolt kötelezettségek
22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
23. III.Rövid lejáratú kötelezettségek
24. G. Passzív időbeli elhatárolások
25. FORRÁSOK ÖSSZESEN

◊◊◊◊
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Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
1000HUF
1.

Értékesítés nettó árbevétele

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

3.

Egyéb bevételek
ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés
- támogatások

Előző
év

Tárgyév

1 427

Vállalkozási
tevékenység
Előző Tárgyév
év

6 783

500

800

Összesen
Előző
év

Tárgyév

1 927

7 583

0

0

0

0

0

0

20 769

25 596

0

0

20 769

25 596

1 949

4 542

0

0

1 949

4 542

18 590

19 522

0

0

18 590

19 522

- adomány

230

1 530

0

0

230

1 530

4.

Pénzügyi műveletek bevételei

247

53

0

0

247

53

5.

Rendkívüli bevételek

0

0

0

0

0

0

ebből: - alapítótól kapott befizetés

0

0

0

0

0

0

- támogatások

0

0

0

0

0

0

ebből: - közhasznú tevékenység bevételei

22 443
22 443

32 432
32 432

500
0

800
0

22 943
22 443

33 232
32 432

6

Anyagjellegű ráfordítások

17 400

20 428

0

0

17 400

20 428

7.

Személyi jellegű ráfordítások

9 227

9 131

0

0

9 227

9 131

0

0

0

0

0

0

81

94

0

0

81

94

136

0

0

0

136

0

36

4

0

0

36

4

0

0

0

0

0

0

26 880
26 880

29 657
29 657

0
0

0
0

26 880
26 880

29 657
29 657

-4 437

2 775

500

800

-3 937

3 575

0

0

0

0

0

0

-4 437

2 775

500

800

-3 937

3 575

0

0

0

0

0

0

-4 437

2 775

500

800

-3 937

3 575

18 562*

19 484

0

0

18 562

19 484

B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

0

0

0

0

0

0

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

0

0

0

0

D. Normatív támogatás

0

0

0

0

0

0

28*

38

0

0

28

38

0

0

0

0

0

0

A. Összes bevétel (1+-2+3+4+5)

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
8.

Értékcsökkenési leírás

9.

Egyéb ráfordítások

10 Pénzügyi műveletek ráfordításai
.
11 Rendkívüli ráfordítások
.
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)
ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény (A-B)
12 Adófizetési kötelezettség
.
D. Adózott eredmény (C-12)
13 Jóváhagyott osztalék
.
E. Tárgyévi eredmény (D-13)
Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás

E.

F.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg
Közszolgáltatási bevétel

◊◊◊◊
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Közhasznúsági melléklet 2013

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
- Az Egyesület országos és nemzetközi szinten előmozdítja a műemlékek, műemléki értékek,
műemléki területek, történeti kertek, világörökségi területek, régészeti érdekű területek, régészeti
emlékek, régészeti lelőhelyek és ezek védőövezetei, valamint a kulturális javak megőrzését, védelmét,
hasznosítását, érdekeik érvényre juttatását.
- Elősegíti a műemlékek, műemléki együttesek, műemléki területek megőrzésére, hasznosítására,
védelmére, értékeik érvényre juttatására vonatkozó, nemzetközileg elfogadott elvek és módszerek
megvalósulását.
- Konferenciákat, tanfolyamokat, előadásokat, egyéb rendezvényeket szervez, bonyolít le, illetve
támogat, biztosítja az egyéb hazai vagy nemzetközi konferencián, előadáson, tanfolyamon való
részvételt.
- Kiadványokat, hang- és képhordozó, ismeretterjesztő anyagokat készít, szerkeszt, terjeszt, értékesít,
szaktanácsadást nyújt, szakanyagokat készít, tanulmányutakat, kiállításokat szervez.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi LXXVII. törvény

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

A közhasznú tevékenység jellegéből adódóan mindenki

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

20,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Az ICOMOS hazai szervezete elismerten a nemzetközi műemlékvédelmi szervezet egyik legaktívabb
nemzeti bizottsága. Ez múltjából, a magyar műemlékvédelem múltjának színvonalából eredő
kötelességből és jelenlegi problémáiban gyökerező feladataiból adódik. Magyarország érdeke, hogy
azokon a nemzetközi fórumokon biztosítsa képviselőinek jelenlétét, ahol a magyar nemzeti bizottság
magasabb színvonalú munkájához szükséges feltételek, kapcsolatok, szakmai segítségek megadhatók.
Ezért a tanácsadó testületi ülés, az európai elnökök megbeszélése és azon nemzetközi szakbizottsági
ülések a legfontosabbak a magyar ICOMOS számára, ahonnan a legaktívabb hazai szakbizottságok
további szakmai kiteljesedése várható. A visszaigazolásokból úgy véljük, hogy igazán jó megítélést
sikerült szereznünk a nehéz sorsú magyar műemlékvédelemnek az ICOMOS nemzetközi találkozóin.
Egyesületünk, mint a műemlékvédelem civil szervezete munkájával, állásfoglalásaival folyamatosan
részt vesz és segíti a műemlékvédelemmel kapcsolatos állami feladatokat. Tevékenységének szakmai
és társadalmi súlya van. Aktivitását ugyan szakmai területre célozza, de ez lényegében a társadalom
egésze részére hasznos eredményekre irányul, hiszen a műemlékek védelme közös társadalmi érdek,
amelyet mostanra a jogalkotók is felismertek.
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Nyilatkozataink, szakmai állásfoglalásaink mértékadóak a kis falusi közösségektől a hivatalos szakmai
szervezetekig. Tagjaink figyelik és értékelik az országban folyó műemlékvédelmi munkát, és
javaslatokat dolgoznak ki az értékmegőrzés lehetőségeinek kibővítésére. Mindezek mellett az elérni
kívánt és megvalósuló eredmények nem csak a határokon belül, de azokon túl is hatnak.
Egyesületünk szoros kapcsolatot épít ki és tart fenn a műemlékeket és a műemléki környezeteket
létrehozó kultúrával, vallással, népcsoportokkal s ezek gondolatiságával. Így törekvéseinkben
kiemelkedő jelentőségű az, hogy az építészeti alkotások legeredményesebb megőrzése mindig a
létrehozó társadalmi környezetben való megtartás.
A szervezet tagsága - a vállalt feladatok jellegéből adódóan - nagyon összetett: építészek,
művészettörténészek, régészek, a néprajztudomány szakemberei, történészek, restaurátorok,
művészek, tanárok-oktatók, stb. adják tudásuk javát a célok megvalósítása érdekében.
Az ICOMOS MNB szervezett programjaival lehetőséget biztosít arra, hogy nem csak
szakembereknek, hanem a műemlékvédelem iránt fogékony érdeklődők számára is lehetőséget
biztosítson az aktuális kérdések pontos megismerésében.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Vagyonelem
értéke

Saját tőke növekedése alaptevékenyég
eredménye miatt

Felhasználás célja
Közhasznú tevékenység

3 154

Saját tőke növekedése vállalkozási eredmény
miatt

Közhasznú tevékenység kiegészítése

800
3 954

Összesen:

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Az Egyesület közvetlen cél szerinti juttatást nem adott.

Tárgyév

0
0

Összesen:

0
0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző év

A vezetők tisztségük ellátásáért nem részesültek juttatásban.
Összesen:
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Tárgyév

0
0

0
0

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Előző év

Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Tárgyév

22 943

33 232

28
0
0

38
0
0

0
22 915
26 880

0
33 194
29 657

9 227
26 880
-3 937

9 131
29 657
3 575

0

0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem

Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

28 088
- 362
0.32

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

0.00
1.00
0

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok
bemutatása
A 2013-as év egyik legnagyobb kihívása volt az átalakuló kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos
speciális aktivitás. Az ICOMOS MNB maradt az az egyetlen szervezet, ahol a kulturális
örökségvédelemnek a nemzetközi szinten is megfogalmazott komplexitása jelen van. Az állami
feladatokat is ellátó civil szervezet egyedül képviseli jelenleg azt a szakmaiságot, amit a nemzetközi
műemlékvédelmi egyezmények megkövetelnek. Így különös jelentősége van szervezetünknek, a
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világörökség helyszínekkel kapcsolatos minden feladat során. Ugyanakkor műemlékeink, helyi
értékeink értékvédelme ugyanazt a szemléletet kívánja mint a világörökségi helyszíneink, ahol a
nemzetközi normák szerinti fenntartást kívánják meg.
Az ICOMOS MNB új, hosszútávon megvalósítandó programot hirdetett a civil összefogás
erősítésének érdekében.
A 2012-es-2013-as évek átalakulásai megkívánják, hogy az ICOMOS MNB minél hangsúlyosabban
jelenítse meg az építészet és a kortárs építészet lehetséges és szükséges szerepét a műemlékvédelem
területén.
Az ICOMOS feladatának tekinti az építési kultúra, az építőművészet színvonalának fontosságára
felhívni a figyelmet, ugyanakkor tudatosítani is szükséges, hogy a kortárs építészet a jövő
műemlékállományát gazdagíthatja. Magyarországon kiváló kortárs példák találhatók műemléki
környezetben, ezeket az ICOMOS régóta népszerűsíti külföldön. Ugyanakkor az ICOMOS azt is
feladatának tekinti, hogy tudatformálással országunk "átlag" építészetének színvonalának emelkedését
is segítse, mert ez a fajta építészet határozza meg az országképet.
A projekt célcsoportja a műemlékes társadalom és az építészek köre. Ezen túl az építőművészet
alaptermészetéből adódóan közvetve a társadalom teljes egészére hatással van. Egyrészt
szemléletformálása révén közvetlen módon, másrészt színvonalas megjelenésével a külső, közvetlen
befogadók számára nevelőeszközzé válhat.
Az építőművészet és a műemlékvédelem közös szemléletformálása és szempontrendszereinek
megismertetése, a társadalmunk hasznát is szolgálja. Ennek érdekében aktuális kérdésekről 2013-ban a
következő programokat hirdette az ICOMOS.
- Jogszabályalkotásban veszünk részt. Az ICOMOS MNB az IUCN mellett a törvényben is nevesített
szakmai civil szervezetté vált. Kormányrendeletben meghatározott módon az UNESCO két
szakbizottságában van az ICOMOS-nak kiemelt feladata. A nemzetközi tagolódásnak megfelelően a
felállítandó magyar világörökségi bizottság is hasonló rendben és szervezeti felállásban működik, ahol
az ICOMOS és az IUCN meghatározó szakértő szervezet a saját szakterületén belül. A törvény
elfogadása után a végrehajtási utasítások kidolgozása közbeni véleményezésben és konzultáció
sorozaton vett részt aktívan szervezetünk.
- Műemléki Világnapot rendeztünk, amelynek részeként átadásra kerültek az ICOMOS- és a Citromdíjak és 2013-ban először a Példaadó műemlékgondozásért járó díj. A díjakra beérkező pályázatok
értékelését 10 tagú civil szakmai zsűri végzi. Tagjait az ICOMOS, a MUT, a Porta Speciosa valamint
a MÉSZ delegálja. A 2013-as műemléki világnap volt az első alkalom, hogy a dezintegrálódó
műemlékvédelem szakterületének széttagolt elemei egy asztalnál fejlették ki véleményüket a
feladatokról és a lehetőségekről.
- Műemlékvédelem ma és holnap címmel a Nagytétényi Kastélymúzeumban tudományos konferenciát
szerveztünk, amely a XXIII. Közgyűlés szakmai délutánja volt. A világnapi téma és a szakmai délután
anyagát kötetbe gyűjtve "A műemlékvédelem és a társadalom lehetőségei válság idején" címmel
jelentettük meg 2013 decemberében, amelyhez támogatást az NKA és a MOL nyújtott.
- 2013-ban immár negyedszer - a Magyar Urbanisztika Társasággal együttműködve - kiírtuk a
köztérmegújítási nívódíj pályázatot. A szakmai civil szektorral való szorosabb együttműködést
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reprezentálja a közterület-megújítási nívódíj, amit a MUT-tal együtt alapított az ICOMOS. A
hagyományoknak megfelelően urbanisztikai konferencia keretében került sor a zsűri döntésének a
kihirdetésére, a díjak átadására. Az idei rendezvény, vagyis a Hild konferencia helyszíne
Mosonmagyaróvár volt.
- Júliusban ismét megrendeztük a páratlan sikerű Román András Nyári Műemlékvédelmi Egyetemet.
A 2013. évi Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem ez évi helyszíne is a Noszvaj melletti
Sikfőkút volt. A tudományos program felépítése a szokásos koncepciót követve ezúttal az elméleti és a
fogalmi kérdések tisztázása/bemutatása felől közelítve tette lehetővé a hallgatók számára a téma
sajátosságainak bemutatását, megőrzésükkel kapcsolatos feladatokat. A külföldi példák és
tapasztalatok mellett mód nyílt esettanulmányok sorának, megismerésére és megvitatására is, ahogy
ezt a hiánytalanul megvalósított program is bizonyítja. Az előadások az egyetemi oktatás
követelményeinek megfelelően 45-50 percesek voltak. A programot úgy állítottuk össze, hogy az
előadások után a hallgatók feltehessék kérdéseiket, mód nyíljon hozzászólásokra és adott esetben
vitákra is. A hatnapos program során tizennyolc előadás hangzott el. A nyári egyetem programja a
választott téma különböző területein elismert hazai és külföldi előadók közreműködésével mutatta be.
A téma lehetőséget adott a regionális kapcsolatok erősítésére is, ezért a szokásos egynapos
tanulmányút ebben az évben is Szlovákiába vezetett át.
- Több nemzetközi konferencián képviseltük hazánkat. Magyarország adja elnökét egy nemzetközi
tudományos szakbizottságnak és egy másik jelentős szakbizottságba magyar vezetőségi tagot
választottak. Ennek a szakmai súlynak az eredménye, hogy Magyarország rendezhette meg a CIVVIH,
vagyis az ICOMOS Történeti Települések Nemzetközi Tudományos Szakbizottságának a 30 éves
ünnepi közgyűlését.
- Az idén állítottuk össze a 25 éve világörökség Hollókő szakmai tanulmánykötetének szöveganyagát.
Hollókő saját múltját teszi teljesebbé, és lehetővé teszi megismerni az alkotók hajdan volt gondolatait,
amire már senki sem emlékezik a faluban. Hollókő történelmének egyik legfontosabb időszaka a
védetté válás kora, a helyreállítások világa. Ennek köszönhetjük, hogy ma beszélhetünk arról a
Hollókőről, amire ma az egész világ büszke. Ugyanakkor a védelem és a védelemnek ez az útja
kedvező és váratlan következményekkel is járt az elmúlt évtizedekben. Ezeket a kérdéseket leginkább
helyben lehet megoldani, ugyanakkor minden olyan helyszín számára tanuláságul szolgálhat, ahol
településszintű védelem válik szükségessé az értékvédelem érdekében.
-A Budapest-Visegrád helyszínnel tartott CIVVIH konferencián 34 ország képviselői vettek részt,
mind az öt földrész képviseltette magát rendezvényünkön. A visszaigazolásokból kitűnik, hogy igazán
jó megítélést sikerült szereznünk a nehéz sorsú magyar műemlékvédelemnek az ICOMOS hazai és
nemzetközi találkozóin.
- 2013-ban kezdte az ICOMOS MNB az ARTIFEX kiadóval és a HAP Galériával közösen az Örökség
a jövőnek - Jjövő az örökségnek egyéves szakmai programot. A nyitó konferencia Rákoskeresztúron
volt, ahol a kulturális örökségvédelem jelenlegi helyzetét, a társadalmi elvárások meghatározását
célozta a rendezvény. Az országban 10 helyszínen tartandó tematikus konferencia, kiállítás lehetőséget
nyújt arra, hogy az országban minden érdeklődő és szakmaképviselő bekapcsolódjon abba a társadalmi
vitába, aminek záró, értékelő rendezvényére 2014 szeptemberében kerül sor.
- A Kulturális Turizmus Szakbizottsága lebonyolításában "Budapest értékeit bemutató sétákat"
szerveztünk.
- A tagság részére 2 havi rendszerességgel adunk hírt ICOMOS Híradó formájában a
műemlékvédelem és örökségvédelem fontosabb eseményeiről, amely honlapunkon is elérhető.
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- A következő külföldi szakmai konferenciákon képviseltük Magyarországot:
?

UNESCO világörökségi képzés, Svájc 2013. március 18-22.

?

Akadálymentesítés az örökségvédelemben, Párizs 2013. március 20-23.

?

Európai elnökök találkozója, Trondheim - 2013. május 30 - június 2.

?
"Kortárs komfort történeti épületekben" témában megtartott 16. Tusnádi Konferencia, 2013.
augusztus 20 - 24 között Beszterce

8.2. Támogatási programok bemutatása
8.2.1. NKA 3412/08309 Román András Nyári Egyetem előadásai
Támogatási program elnevezése:

NKA 3412/08309 Román András Nyári
Egyetem előadásai

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012.02.01 2012.10.31

Támogatás összege (1000HUF)

2,282
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő

-67
X

vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:
Dologi:

-67

Felhalmozási:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A 41. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem előadásait tartalmazó digitális kiadvány
megjelentetése. 2013-ban 67 eFt. visszafizetésre került.
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-67

8.2.2. NKA 3437/00027 Hollókői kötet megjelentetése
Támogatási program elnevezése:

NKA 3437/00027 Hollókői kötet megjelentetése

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kultúrális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012.05.30 - 2013.06.30

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

2,500
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

2,348

-tárgyévben felhasznált összeg:

2,348

-tárgyévben folyósított összeg:

500

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

2,348

Felhalmozási:
Összesen:

2,348

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Hollókőnek valamely életszakaszában szerepet vállaló szakemberek tanulmányait gyűjti össze a kötet.

8.2.3. 3208/00390 43. Román András Nyári Egyetem megrendezése
Támogatási program elnevezése:

3208/00390 43. Román András Nyári Egyetem
megrendezése

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kultúrális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012.05.30 - 2013.06.30

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

5,000
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

5,000

-tárgyévben felhasznált összeg:

5,000

-tárgyévben folyósított összeg:

5,000

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

5,000

Felhalmozási:
Összesen:
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5,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A 43. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem Műemlékvédelem- fenntarthatóság megőrzés
és hasznosítás címmel került megrendezésre 2013.06.27-07.03. között. A nagy múltú szakmai
továbbképzési program európai határokon is túlmutató egyedülálló lehetőséget jelent a magyar, a régió
és Európa távolabbi részeinek szakemberei számára. A nyári egyetem témája évenként változik. A
programsorozat minden évben a szakterület legaktuálisabb problémáit tárgyalja.

8.2.4. NKA 3208/00391 CIVVIH alapításának 30. évfordulója alkalmából
szervezett konferencia
Támogatási program elnevezése:

NKA 3208/00391 CIVVIH alapításának 30.
évfordulója alkalmából szervezett konferencia

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kultúrális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2013.08.02 -2013.11.05

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

3,500
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

3,500

-tárgyévben felhasznált összeg:

3,500

-tárgyévben folyósított összeg:

3,500

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

3,500

Felhalmozási:
Összesen:

3,500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
2013. szeptember 20-22-én Budapest-Visegrád helyszínel megtartott a CIVVIH alapításának 30 éves
évfordulójáról méltóképpen megemlékező ülésnek a résztvevők által is visszaigazoltan sikeres
megrendezésével az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság újabb bizonyítékát adta az ICOMOS, és
ezen keresztül a műemlékvédelem ügye iránti elkötelezettségének. A rendezvényt a MOL
szponzorálta.
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8.2.5. NKA 3208/00412 Az ipari örökség - kultúra - gazdaság című
konferencia
Támogatási program elnevezése:

NKA 3208/00412 Az ipari örökség - kultúra gazdaság című konferencia

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Nemzeti Kultűrális Alap
központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2013.03.05 - 2014.02.27

Támogatás összege (1000HUF)

100
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

100

visszatérítendő
X

Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A rendezvény szervezése folyamatban van, az támogatás felhasználása 2014 februárjában lesz.

8.2.6. NKA 3208/415 Védett épületek a fogyatékossággal élők
szolgálatában c. konferencia
Támogatási program elnevezése:

NKA 3208/415 Védett épületek a
fogyatékossággal élők szolgálatában c.
konferencia

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kultúrális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2013.09.13 - 2013.11.27

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

500
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

500

-tárgyévben felhasznált összeg:

500

-tárgyévben folyósított összeg:

500

visszatérítendő
vissza nem térítendő

X

Személyi:
Dologi:

500

Felhalmozási:
Összesen:
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500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Konferencia a védett épületek akadálymentes hozzáférhetőségéről szólt, amelyet a fehérvárcsurgói
Károlyi Kastélyban tartottunk 2013. október 18-án. A hozzáférhetőséggel kapcsolatos elvárásokat a
konferencia előadói a későbbiekben meg is fogalmazták, így szinte tapinthatóvá váltak azok a
neuralgikus pontok, amelyekre figyelni kell akkor, ha az ember valóban teljes akadálymentesítésre
törekszik. A rendezvényt a MOL szponzorálta.

8.2.7. NKA 3208/00414 Műemlékvédelem ma és holnap címmel szakmai
program és kiadvány
Támogatási program elnevezése:

NKA 3208/00414 Műemlékvédelem ma és
holnap címmel szakmai program és kiadvány

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kultúrális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2013.05.02 - 2014.03.14

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

500
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

500

-tárgyévben felhasznált összeg:

500

-tárgyévben folyósított összeg:

500

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

500

Felhalmozási:
Összesen:

500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatásból 2013 decemberében készült el a Műemlékvédelem és a társadalom lehetőségei a
válság idején c. kiadvány. Tekintettel arra, hogy ez az az időszak, amikor alapvetően átrendeződött a
magyar műemlékvédelem rendszere - fontos, hogy kordokumentumként megmaradjon 2013
helyzetértékelése. Ez alapdokumentumává válhat minden programnak, minden megújulási
törekvésnek, ami az értékvédelem eredményességének jobbítását célozza
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8.2.8. NKA 3204/00330 Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület
nemzetközi képviselete
Támogatási program elnevezése:

NKA 3204/00330 Az ICOMOS Magyar
Nemzeti Bizottság Egyesület nemzetközi
képviselete

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kultúrális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2013.04.02 - 2013.12.30

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

1,121
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

1,121

-tárgyévben felhasznált összeg:

1,121

-tárgyévben folyósított összeg:

1,121

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

1,121

Felhalmozási:
Összesen:

1,121

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az ICOMOS hazai szervezete elismerten a nemzetközi műemlékvédelmi szervezet egyik legaktívabb
nemzeti bizottsága. Magyarország érdeke, hogy azokon a nemzetközi fórumokon biztosítsa
képviselőinek jelenlétét, ahol a magyar nemzeti bizottság magasabb színvonalú munkájához szükséges
feltételek, kapcsolatok, szakmai segítségek megadhatók.

8.2.9. NKA 3214/00035 Nemzetközi tagdíj fizetése
Támogatási program elnevezése:

NKA 3214/00035 Nemzetközi tagdíj fizetése

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kultúrális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2013.04.15 - 2013.09.30

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

2,600
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

2,600

-tárgyévben felhasznált összeg:

2,600

-tárgyévben folyósított összeg:

2,600

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

2,600

Felhalmozási:
Összesen:
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2,600

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A nemzetközi tagdíj befizetése feltétele annak, hogy az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság
Egyesület továbbra is részt vehessen és szavazati joggal bírjon a Nemzetközi Bizottságok
konferenciáin és azok elnöki ülésein.

8.2.10. NKA 3202/00443 Dr. Örsi Károly A kertművészet Magyarországon
- alkotói támogatás
Támogatási program elnevezése:

NKA 3202/00443 Dr. Örsi Károly A
kertművészet Magyarországon - alkotói
támogatás

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kultúrális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2013.07.01 - 2014.02.28

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

480
- ebből a tárgyévre jutó összeg:

480

-tárgyévben felhasznált összeg:

480

-tárgyévben folyósított összeg:

480

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

X
480

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Dr. Örsi Károly alkotói támogatása
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480

8.2.11. 10465-3/2013 ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület 2013.
évi működésének támogatása
Támogatási program elnevezése:

10465-3/2013 ICOMOS Magyar Nemzeti
Bizottság Egyesület 2013. évi működésének
támogatása

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2013.03.01 - 2013.06.30

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

2,300
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

2,300

-tárgyévben felhasznált összeg:

2,300

-tárgyévben folyósított összeg:

2,300

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

2,300

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

2,300

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
2013. március - júniusig a titkárság munkavállalóinak személyi alapbére és szociális hozzájárulási
adófizetési kötelezettségének támogatása

8.2.12. 1255-7/2013/MMA az ICOMOS működésének és kiadványainak
támogatása
Támogatási program elnevezése:

1255-7/2013/MMA az ICOMOS működésének
és kiadványainak támogatása

Támogató megnevezése:

Magyar Művészeti Akadémia

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2013.03.01 - 2013.12.31

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

1,000
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

1,000

-tárgyévben felhasznált összeg:

1,000

-tárgyévben folyósított összeg:

1,000

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

1,000

Felhalmozási:
Összesen:
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1,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A működési kiadásokra és rendezvények költségeire lett felhasználva a támogatás.

8.2.13. BM/15359/2012
Támogatási program elnevezése:

BM/15359/2012

Támogató megnevezése:

Belügyminisztérium

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012.12.01 - 2013.01.31

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

200
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

200

-tárgyévben felhasznált összeg:

200

-tárgyévben folyósított összeg:

200

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

200

Felhalmozási:
Összesen:

200

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az "Egy kis mustra 2012" című kiadvány Pest megye elmúlt évének eredményes
műemlékhelyreállításai mutatja be. Az ICOMOS MNB ebbe a munkába kapcsolódott be.
A kiadvány megjelentetését segítette a támogatás.

8.2.14. NKA 3213/0182 Román András Nyári Egyetem megrendezése
Támogatási program elnevezése:

NKA 3213/0182 Román András Nyári Egyetem
megrendezése

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kultúrális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012.05.15 - 2012.08.12

Támogatás összege (1000HUF)

5,000
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

500

visszatérítendő
X

Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

30

0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A 2012-ben elszámolt támogatás utolsó ütemének pénzügyi rendezése történt 2013-ban.

8.2.15. NKA 3214/00033 212. évi nemzetközi tagdíj
Támogatási program elnevezése:

NKA 3214/00033 212. évi nemzetközi tagdíj

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kultúrális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012.04.15 - 2012.09.30

Támogatás összege (1000HUF)

4,500
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

450
X

Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A 2012-ben elszámolt támogatás utolsó ütemének pénzügyi rendezése történt 2013-ban.

8.2.16. NEA-KK-12-M-1232 Működési támogatás
Támogatási program elnevezése:

NEA-KK-12-M-1232 Működési támogatás

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012.12.01 - 2013.06.30

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

800
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

800

-tárgyévben felhasznált összeg:

800

-tárgyévben folyósított összeg:

800

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:
Dologi:

X
737
63

Felhalmozási:
Összesen:

31

800

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az ICOMOS Egyesület gördülékeny működése a titkárság főállású, valamint nyugdíj melletti dolgozói
munkabérének kifizetésével biztosítható, ezért erre és az Egyesület működéséhez közvetlenül
kapcsolódó szolgáltatások finanszírozására fordítottuk a támogatást. Utófinanszírozás miatt 2012. évi
kiadások is elszámolásra kerültek.
◊◊◊◊

A
közhasznúsági
jelentés
elfogadása utána a közgyűlés az
ICOMOS
Magyar
Nemzeti
Bizottság Egyesületnek a 2011ben módosított Civil Törvény
rendelkezéseinek
megfelelően
módosított,
átdolgozott
alapszabályát fogadta el.



Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság szakbizottságainak tevékenységéről az ICOMOS elnökének
beszámolójában már történt röviden említés, a szakbizottságok 2013-as évi beszámolóit itt adjuk
közre:

TÖRTÉNETI VÁROSOK SZAKBIZOTTSÁG 2013 évi beszámolója
A Történeti Városok szakbizottságának újjászervezése szükséges, ami várhatóan 2014-ben fog
megvalósulni.
Fejérdy Tamás
szakbizottsági elnök
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ÉPÍTÉSZETI ÉS RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGEK DOKUMENTÁLÁSA SZAKBIZOTTSÁG
2013. évi beszámolója
Szakbizottságunk saját szakmai alapú változatlan örökségvédelmi koncepciói:
 Kultúra alapú társadalomfejlesztés: értékek bemutatása, ismertetése, közvetítés a szakma és
szélesebb közönség számára. (3D Interaktív Integrált Virtuális megjelenítés, egyetemi oktatás,
publikációk, kiállítások)
 Kulturális javak megőrzésének kísérlete műemléki dokumentációkkal hazai és külföldi kutatási
programok keretén belül elsősorban gyakorlatorientált tevékenységgel. Hazai és külföldi
építészeti fotogrammetriai felmérések készítése fontos az „időben dokumentálni a műemléket,
régészeti jelenséget a jövő számára” koncepcióban – az állami szerepvállalás és az
örökségvédelmi szervezetek megszűnése és átalakulása okán.
 Társszervezeti kapcsolatok: a műemléki kutatás interdiszciplináris tevékenység, műveléséhez
fontos a szakterületenkénti kapcsolattartás, kapcsolatépítés, személyi és technológiai
ismeretbővítés.
Kutatás – szakértői feladatok:
 Magyar Állami Operaház Székely Bertalan terem építészeti fotogrammetriai dokumentáció (fa
szobrászat, freskók, parkettaosztás)
 Szépművészeti Múzeum Román Csarnok freskórészleteinek fotogrammetriai dokumentációja
 Esztergom Várkápolna restaurálási és IMS építészeti fotogrammetriai dokumentáció
3D (IVW) Interaktív Integrált Virtuális séták, on-line és off-line megjelenítések kiemelt
örökségeinkről:
 Magyar Állami Operaház Székely Bertalan terem http://visit360.net/clients/operahaz/
 Esztergom Keresztény Múzeum „A Mi Hitünk” időszaki kiállítás (a Múzeum honlapján elérhető)
 Iparművészeti Múzeum „A szecesszió Mesterei” kiállítás (a múzeum honlapján elérhető)
 Gyűjtemény Pákh Imre tulajdonában lévő Munkácsy képekből
 forráshiány miatt „dobozba zárva” Magyar Nemzeti Múzeum „Vonzások és változások” időszaki
kiállítás
 forráshiány miatt „dobozba zárva” Magyar Nemzeti Múzeum „Robert CAPA” időszaki kiállítás
 Sátoraljaújhely „Egy eltűnt vár nyomában” állandó kiállítás - off-line megjelenítés
Oktatás, előadói tevékenység:
Egyetemi oktatás:
Kolozsvár Bólyai Egyetem Műemlékvédelmi Szakmérnök képzés – „Műemlékek
beavatkozás előtti állapot dokumentálása” tantárgy oktatása
Előadás:
ICOMOS közgyűlés, Örökségünk dokumentálása
TIT Kossuth klub, Laosz-Myanmar-Kambodzsa 3D Virtuális prezentáció
Adatszolgáltatás:
UNESCO 2013 június 17-21 Közgyűléshez (Balang, Damrei, Prasat Thom )
Könyv, kiadvány:
Budapest Belvárosi Templom monográfiához a Templom komplex felmérési
dokumentációja, .pdf formátumban.
Szakkiállítás, konferencia:
 18th Conference of Cultural Heritage and New Technologies, 2013. november 11-13. Bécs
 Fiatal középkoros régészek V. konferenciája 2013. november 21-23.
 ARCH EXPO, MNM Mátyás Király Múzeum
 Történeti kőszerkezetek rekonstrukciós és restaurálási kérdései Visegrád, MNM Mátyás Király
Múzeum
 A régészet legújabb hazai eredményei, Új technológiák a kutatásban és a prezentációban,
Ozora Pipó-Várkastély
Publikáció:
Múzeumcafé 39. szám: Győrfi-Legány-Vajda: Múzeumlátogatás, kiállításnézés a fotelből egy 3D-s
programmal
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Vajda József
Szakbizottsági elnök

NÉPI ÉPÍTÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG
2013. évi beszámolója
A Ki van itthon? címmel sikeresen megrendezett 2012. évi XVIII. Békési Népi Építészeti Tanácskozás
utómunkálatai 2013 elején zárultak le. Ezt követően – hagyományos módon – az elhangzott előadások
tanulmánykötetben való megjelentetésének előkészítése is megindult: Dobosyné Antal Anna és
Szilágyi Mária szerkesztésében, Balassa M. Iván lektorálásával készül a kiadvány.
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság által kiadott, Hollókő öröksége címmel megjelent,
tanulmányokat, interjúkat, dokumentumokat tartalmazó gyűjteménykötet megvalósulásában
szakbizottságunk számos tagja közreműködött. Szerkesztőként Dobosyné Antal Anna és Kovács Dezső,
szerzőként Fehér Judit, Kovács Dezső és Zsanda Zsolt. A kötet bemutatására 2013 júniusában a
FUGA-ban került sor, ahol a hollókőiek színes műsorral, vendéglátással kedveskedtek a szakmai
közönségnek. A kiadványról számos publikáció született, Balassa M. Iván tollából a
Műemlékvédelemben jelent meg recenzió.
A Műemléki Világnapon és a Közgyűlésen elhangzott előadásokból A műemlékvédelem és a
társadalom lehetőségei válság idején címmel született ICOMOS kiadvány, mely 2013 decemberében
jelent meg. Ebben – Nagy Gergely elnök úr mellett – Dobosyné Antal Anna társszerkesztőként,
továbbá szerzőként is közreműködött.
2013 szeptemberében Balassa M. Iván, szakbizottságunk elnökének lemondását követően új
tisztviselők választására került sor: Dobosyné Antal Annát elnöknek, Kerner Gábort pedig titkárnak
választották a tagok. Mindketten elvállalták és megköszönték a tagok bizalmát, hozzátéve, hogy
jelenleg a műemlékvédelemben, és ezen belül különösen a népi műemlékek területén nehéz
eredményeket felmutatni. A népi műemlékek helyzete arra indította Szakbizottságunkat, hogy
állásfoglalást fogalmazzunk meg. A tagok által elfogadott dokumentumot eljuttattuk az ICOMOS
vezetősége felé.
Az Artifex – HAP Galéria – ICOMOS konzorcium által szervezett Örökség a jövőnek – Jövő az
örökségnek nyitókonferenciáján, illetve a rendezvénysorozaton szakbizottsági tagjaink aktív
résztvevők. Emellett a legelső kis-konferenciát bizottságunk témájában Népi építészeti emlékeink
kérdései és lehetőségei címmel tartottuk 2013. december 4-én Szegeden. Az előadók szakbizottságunk
tagjai voltak – Dobosyné Antal Anna, Kerner Gábor, Kovács Ferenc és Dobos Albert – gondolataikat,
felvetéseiket a főképp építészek alkotta közönséggel való eszmecsere követte.
2013 végén megindult a XIX. Békési Tanácskozás szervezése, melyet HolT art Ma? a népi
műemlékvédelem címmel tervezünk 2014. október 2–4. között.

Dobosyné Antal Anna
Szakbizottsági elnök
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TÖRTÉNETI KERTEK SZAKBIZOTTSÁGÁNAK
2013. évi beszámolója
A 2013. évet már az újonnan választott vezetőség (elnök: Szikra Éva; titkár: Hajdú Nagy Gergely)
programjával kezdtük, amely munkába bevontuk legaktívabb tagtársainkat is.
Március végén az NKA által kiírt pályázaton a Budapesti Corvinus Egyetemmel közösen nyújtottuk be
pályázati anyagunkat egy őszi „A történeti Városi Közparkjaink” című tudományos konferencia
rendezésére, amelyet sikeresen meg is nyertünk.
Április 2-án részt vettünk az Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság által
meghirdetett Történeti városközpontok rehabilitációja c. pályázat bíráló bizottságában.
A 2013-as év első jelentős programja egy workshop volt április 5-én, amelyen a szakmánkat
érintő legfontosabb kérdéseket vitattuk meg. Az előkészítésben a Szakbizottság legaktívabb tagjai is részt
vettek. A nagy érdeklődést bizonyítja, hogy még vidékről is feljöttek kollégák. A résztvevőket a szakterület
minden jelentős területéről meghívtuk. Az utólagos visszajelzések nagyon hasznosnak, gyümölcsözőnek
ítélték meg az összejövetelt. Sikerült felvenni a kapcsolatot a MÉK, valamint a Magyar Tájépítész
Szövetséggel is.
A Construma szakmai napján április 12-én, alkalmunk volt a Szakbizottság terveit ismertetni, nyilatkozni
a FUGA Rádiónak.
Részt vettünk a „Tájépítészet hónapja” keretein belül rendezett egynapos szakmai programon, április
26-án, amelynek műemlékes szekciójában több előadással képviseltette magát szakbizottságunk.
Május 24-én az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXIII. Közgyűlésén előadást tartottam a történeti
kertek védelmének jelenlegi helyzetéről. /Az előadás anyaga megjelent a Közgyűlés és a 30. Jubileumi
Műemléki Világnap anyagaival/.
Május 29-én több éves szünet után ismét elindítottuk az Örök-Zöld-Klubot, amelyet korábban a 2000es évek közepén szerveztünk az akkori ÁMRK keretei között. A klub átlag másfél- két havonta jelentkezik
meghívott előadókkal. A tudományos igényű nyitó előadások a szakterület izgalmas kérdéseivel, feladataival
foglakoznak. A kertrégészettől kezdve, szakmai visszaemlékezéseken keresztül, az 1960-as- '70-es évek
kertépítészetét bemutató előadásokig. Az előadásokat oldott hangvételű beszélgetések követik. Ősszel még
további két klub rendezvényünk volt./összejöveteleinket 2014 januárjától már a FUGÁ-ban tartjuk/.
Julius elején a szakterület képviseletében előadást tartottam az Egri Nyári Egyetemen.
November 12-én többen részt vettünk a Forster Központ által szervezett egész napos Történeti táj
Konferencián.
November 14-én indult az Örökség a jövőnek… című program sorozat, amelyben mi is kaptunk
feladatot. / 2014. július 22. Kecskemét/
November 15-én az MTA-ban, a Tudomány hónapja nevű esemény sorozat keretében, és délután a
FUGA-ban egész napos program szólt a Történeti értékű városi közparkjainkról. A szakbizottság tagjai
előadásokkal, valamint megvalósult munkáikat bemutató poszterekkel vettek részt. A rendkívül sikeres
eseményt elsősorban a 200 éves Városliget tiszteletére, védelméért szerveztünk. A szakmát szinte teljes
egészében megmozgató rendezvény szervezése hónapokon keresztül folyt, amelybe tevékeny részt
vállaltunk.
NKA pályázat keretében nyert dr. Örsi Károly a hazai történeti kertek védelmének bemutatását feltáró
könyv megírására.
A Corvinus Egyetem előadói, szakbizottságunk tagjai az év folyamán több külföldi helyszínen képviselték
a magyar kertvédelmet. Róma- Le Notre Landscape Forum; Németország- Friesing-i Egyetem. Erdélyi
kastélykert felméréseikért Europa Nostra díjban részesültek. Itt jegyezhetjük meg, hogy több
ICOMOS tagunk erdélyi egyetemeken oktat, többek között a történeti kertek ügyét is szolgálva.
Szaktársaink közül többen folyamatosan tartanak tudományos és népszerűsítő előadásokat, jelentetnek
meg cikkeket, tanulmányokat. A fontosabb eseményekről hírt adunk az Örökség lapban. Dr. Örsi Károly
vándorkiállítással népszerűsíti a történeti kertvédelmet.
Célul tűztük ki, és idén sikerült is folyamatosan tartani a kapcsolatot a korábbi műemlékes kollégákkal,
területi felügyelőkkel (Lechner Központ, NÖK, Foster Központ, BM); a Corvinus Egyetem Tájépítészeti
Karával, az MTA Tájépítészeti Albizottságával; az Építész Kamarával, valamint egyéb szakmai
szervezeteinkkel (Tájépítész Szövetség). Nagyobb horderejű szakmai kérdésekben csak közösen léphetünk
fel!

Általánosságban elmondhatjuk, hogy az örökségvédelem megváltozott keretei között fokozott felelősséget
kell vállalnunk a műemlékvédelem több évtizedes hagyományait képviselő értékeink védelmében! Hallatni
kell hangunkat, és minden lehetséges fórumon meg kell kísérelni érvényt szerezni szakmai nézeteinknek!
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Szikra Éva
Szakbizottsági elnök

IPARI ÖRÖKSÉG SZAKBIZOTTSÁG
2013. évi beszámolója
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület keretei között, mint Ipari Örökség Szakbizottság
működik továbbra is a TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial
Heritage) Magyar Nemzeti Bizottsága. Szervezeti működésünk nemzetközi viszonylatban
változatlanul kivételes, s követésre méltó példát ad a két nemzetközi szakmai szervezet országon
belüli harmonikus együttműködésére.
A Szakbizottság tagjai 2013. április 3-án közös kiránduláson vettek részt a Szakbizottság 2012ben, a tisztújítás alkalmával megújított tevékenysége részeként. Ennek során a volt Hazai Fésűsfonó
és Szövőgyár gyártelepére látogattak, hogy megismerkedjenek az egykor kiemelkedő jelentőségű
üzem fennmaradt épületegyütteseivel és az azokat részben hasznosító Bakelit Multi Art Center
működésével. A látogatás egyben a Szakbizottság Ipari Örökség – Kultúra – Gazdaság címmel
novemberben a helyszínen megtartandó konferenciájának az előkészítését is szolgálta.
A konferencia tervezett időpontja azonban előre nem látható módon ütközött több meghívott
előadó egyéb elfoglaltságával, ezért a rendezvényre csak 2014. február 27-én került sor. Az NKA
Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma támogatásával megrendezett konferencia helyszíne az
új időpont miatt szintén változott, a Bakelit Multi Art Center helyett a Magyar Műszaki és Közlekedési
Múzeum Elektrotechnikai Múzeuma lett. Mivel a novemberre tervezett rendezvény technikai okok miatt
csúszott át 2014 elejére, ezért tervezése, szakmai előkészítése okán a 2013-as beszámolóban kerül
említésre.
A Szakbizottság hosszú távú célkitűzéseinek megfelelően a tudományos előadások a
magyarországi ipari örökség helyzetét kelet-közép-európai kontextusba helyezve, interdiszciplináris
módon tárták fel. Három szekcióban összesen nyolc előadás hangzott el a konferencia témakörében a
történettudomány, az építészettudomány és a műemlékvédelem elméleti szempontjainak
érvényesítésével az egyes szakterületek vezető kutatóinak az előadásában.
Noha a konferencia az ipari örökség kutatása és megőrzése általános hazai problémáinak a
feltárására koncentrált, különös figyelmet kapott Budapest. Az előadásokat követő kerekasztalbeszélgetés során a meghívott hat résztvevő a kormányzat, a kerületi önkormányzatok, szakmai
intézmények, fejlesztői csoportok és társadalmi szervezetek képviseletében kifejezetten budapesti,
egykori ipari helyszínek sorsáról, kulturális és gazdasági újrahasznosításuk lehetőségeiről folytatott
eszmecserét egymással és a hallgatósággal.
A konferencia széles szakmai és civil közönséget mozgatott meg. Az előadók és a hallgatóság
nemcsak különböző tudományokat és szakmákat, hanem számos intézményt is reprezentáltak az MTA
tudományos kutatóintézeteitől kezdve, budapesti és vidéki egyetemeken, minisztériumokon,
önkormányzatokon át, civil egyesületekig és kulturális alapítványokig. A rendezvény pozitív
tapasztalataira alapozva a Szakbizottság a jövőben éves rendszerességgel megrendezésre kerülő
konferenciák és egyéb rendezvények sorával kívánja a munkáját folytatni, hogy az egész magyar
társadalomban tudatosítsa, az ipari örökség nemcsak a jelen civilizációt megalapozó indusztrializáció
történetét dokumentáló kultúrkincs, hanem sokrétű újrahasznosíthatósága révén a fenntartható
fejlődést elősegítő erőforrás is.
A TICCIH 2013 novemberében Mexikóban megtartott regionális nemzetközi konferenciáján
szakbizottságunk egy tagja vett részt az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai
ajánlásával a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatás segítségével. Németh Györgyi mint az
Industrial Heritage Tourism szekció főelőadója Challenges in Industrial Heritage Tourism in Central
and Eastern Europe címmel tartott igen sikeresnek bizonyuló előadást.
Németh Györgyi
Szakbizottsági elnök
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A közgyűlésen ünnepélyes keretek között adtuk át a 2013-as Möller István emlékérmet, és sor került
az öt évenként adományozható nemzetközi Möller István emlékérem átadására is. Laudációt a Möller
Bizottság részéről Fejérdy Tamás és Winkler Gábor tartott.
A Möller emlékbizottság döntése alapján az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága
H. Vladár Ágnes
építészt
kiemelkedő jelentőségű, a magyar
műemléki örökség méltó megőrzését
és
bemutatását,
a
következő
generációkat szolgáló továbbörökítését
hivatásának tekintő szakmai közösség
számára példaadó, egyben az egész
művelt magyar társadalom számára
értékteremtő
műemlékhelyreállító
munkássága elismeréseként
Möller István Emlékéremmel
tüntette ki.

Harsányiné Vladár Ágnes építész, a műemlékhelyreállítások tervezésének kiemelkedő egyénisége.
1956-ban érettségizett a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban, a Budapesti Műszaki Egyetem
Építészmérnöki Karán 1961-ben védte meg diplomáját. A kor gyakorlatának megfelelően előbb
kivitelezőként helyezkedett el, majd a BUVÁTI Műemléki Szakosztályának tervezője lett. 1964-től
nyugdíjazásáig az Országos Műemléki Felügyelőség és annak jogutódja, az Állami Műemlékvédelmi és
Restaurálási Központ Tervezési Osztályán dolgozott. Elkészült munkái sokszor iskolát teremtettek, a
tervei szerint bemutatott műemlékek szemléletükkel és eszköztárukkal számos követőre találtak.
Elévülhetetlen érdemeket szerzett a római kori építészeti maradványok közkinccsé tételében.
Hajnóczi Gyula professzorral elkészítettet az Aquincum polgárváros romterületének rendezési terve,
majd Gorsium és Intercisa (Dunaújváros) első programját és a Szombathely-Savaria JárdányiPaulovics Romkert rendezési tervét és több épületének bemutatását is tervezte. A városléptékű
koncepción túl egyes romemlékek helyreállítása is kivívta a szakma elismerését. Az aquincumi Húspiac,
a polgárvárosi amfiteátrum, a leányfalui római erőd, Intercisa Principia helyreállítása, az Iseum római
útjának bemutatása, Sopron-Scarbantia Városház utcai romkert, Fertőrákos Mithraeum, DunakömlődLussonium a tervei alapján vált érthetővé és élvezhetővé.
Munkásságának másik jelentős fejezete várépítészetünkkel fonódik össze. Példa erre az
egykori váci vár erődítményének maradványa, mely a helyreállítási munkája révén lett ismét
felismerhető a városszerkezetben. Jelentős szerepet vállalt a sárospataki és az esztergomi vár
helyreállításában. A soproni városfal és a mai városszerkezetben való megjelenítését nemzetközi
szinten is a kor egyik kimagasló megoldásaként tartják számon.
Elmélyült szakmai tudás alapjain álló, mértéktartó, mégis koncepciózus műemlékhelyreállításai
nyomán nyerte vissza több jelentős középkori templomunk a keletkezési korát hitelesen megjelenítő
állapotát. Zalaszentmihályfa, Rakacaszend, Zubogy templomainak helyreállítását tervezőként a
kutatástól az átadásig aktívan követte. Kimagasló helyreállítása a Boldvai templom bemutatása.
Fentieken túl még számos műemlékünk megújulása fűződik nevéhez. Kihívást jelentett a
teljesen rommá vált Epreskerti Kálvária bemutatása, Jelentős látványossággá vált Pásztón a bencésciszterci apátság és műhelyépületei, a hatszögű kápolna, a gótikus oskolamesteri ház is.
Munkásságát több kitüntetéssel ismerték el. 1988-ban Ybl-díjat kapott, 1996-ban megkapta a
Műemlékvédelemért díjat. Sopron megyei jogú város 2000-ben Wälder József díjjal jutalmazta
munkásságát. 2007-ben a Műemléki Világnapon vehette át a Schönvisner István-emlékérmet.
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A Möller emlékbizottság döntése alapján az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága
Dr. Wilfried Lipp
osztrák művészettörténészt
a műemlékvédelem, a műemlékek megőrzésének
kiemelkedő teoretikus tudósát, s a gyakorlati
megvalósításának
nemzeti
és
nemzetközi
vonatkozásban egyaránt elismert, fáradhatatlan,
megalkuvást
nem
ismerő
elkötelezett
szakemberét
Nemzetközi Möller István Emlékéremmel
tüntette ki.

Dr. Wilfried Lipp műemlékvédő, művészettörténész, egyetemi tanár, nemzetközi jelentőségű
építészettörténeti és műemlékvédelmi tudományos publikációk szerzője. 1945. március 1-jén az
ausztriai Bad Ischl-ben született, 1963-tól Grazban és Salzburgban tanult építészetet és
művészettörténetet. Minden életrajzában megemlíti, hogy a magyar származású, szarvkői születésű
neves tudós, Hans Sedlmayr tanítványa volt. Sikeres habilitációjának témája a „Természet –
történelem - műemlék. A műemléki tudat keletkezése a polgári társadalomban” volt („Natur –
Geschichte - Denkmal. Zur Entstehung des Denkmalbewusstseins der bürgerlichen Gesellschaft”).
1992-től 2010-es nyugdíjazásáig az Osztrák Szövetségi Műemléki Hivatal munkatársa, Felső-Ausztria
tartományi konzervátora.
Wilfried Lipp az ICOMOS Osztrák Nemzeti Bizottság alelnöke, 2008-tól négy évig a párizsi székhelyű
nemzetközi ICOMOS szervezet „európai” alelnöke. Az ICOMOS több szakbizottságában is aktívan részt
vesz. 1985-ben a konzerválás filozófiájának kialakulását feldolgozó munkájával habilitált, 1980 óta
számos ausztriai egyetem professzora vagy tiszteletbeli professzora, számos írása jelent meg
különböző szakmai kiadványokban, illetve saját könyveiben. A rekonstrukció és az építészeti hitelesség
témakörét tárgyaló új sorozat közreadója, egyáltalán nem véletlen tehát, hogy az utóbbi években a
Konzerválás elméleti és gyakorlati kérdései vel foglalkozó ICOMOS nemzetközi tudományos
szakbizottságának (ICOMOS Theory Committee) a legaktívabb tagjaként rendkívüli mértékben
hozzájárult a napjaink sokféle kihívása nyomán, a műemlékvédelem területén tapasztalható
elbizonytalanodás okai és hatásai feltárásához és a kibontakozáshoz vezető utak feltárásához.
Szervezője és megvalósítója a közép-európai régió ICOMOS Nemzeti Bizottságainak az egyes országok
műemlékvédelemmel kapcsolatos jogi szabályozási környezete és az intézményi háttér területeit érintő
tapasztalatok megismerését elősegítő együttműködésének. Munkája során megkülönböztetett
figyelemmel követi az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság munkáját. Pályázatok, viták eldöntésére már
korábban is szívesen ült vonatra, hogy egy-egy jelentős kérdésről itt nálunk, a helyszínen győződjön
meg, adjon tanácsot vagy segítsen a döntésben. A hazai rendezvények gyakori résztvevője,
konferenciák előadója. Magyar műemlékvédőinket gyakran hívja Ausztriába. Számukra
tanulmányutakat szervez, nemzetközi rendezvények keretében előadási és vitalehetőséget biztosít.
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Wilfried Lipp német laudációját Winkler Gábor olvasta fel, a kitüntetett rövid beszédben angolul
köszönte meg az elismerést:
Herr Professor Dr. Wilfried Lipp ist ein
österreichischer
Denkmalpfleger,
Kunsthistoriker,
Universitätsprofessor
und Autor mehrerer Publikationen zur
Denkmalpflege und Kunstgeschichte. Er
wurde am 1. März 1945 in Bad Ischl
(Oberösterreich) geboren.
Ab 1963 studierte er Architektur und
Kunstgeschichte in Graz und Salzburg.
Er erwähnte oft und gerne, dass er
auch bei Professor Hans Sedlmayr –
geboren im damaligen Ungarn, in
Hornstein, Szarvkő – studiert hat. Im
Jahre 1986 hat er mit der Schrift „Natur
–
Geschichte
–
Denkmal.
Zur
Entstehung des Denkmalbewusstseins
der bürgerlichen Gesellschaft“ seine Habilitation an der Universität Salzburg gemeistert.
Zwischen 1992 und 2010 war er im Bundesdenkmalamt Österreich als Landeskonservator für
Oberösterreich tätig. Im November 2010 trat er als Landeskonservator für Oberösterreich seine
Pension an. Bis heute ist er ein aktives Mitglied des Österreichischen Nationalkomitees von ICOMOS.
Im Jahr 2002 wurde Prof. Dr. Lipp zum Präsidenten des ICOMOS Österreich ernannt – ab 2008 wirkte
er vier Jahre lang auch als „Europäischer Vize-Präsident” von ICOMOS (Paris). Er ist in mehreren
Komitees von ICOMOS tätig. Seit 2005 ist er Honorarprofessor am Institut für Kunstwissenschaft und
Philosophie der Katholisch-Theologischen Privatuniversität Linz; weitere Lehrtätigkeiten hatte er an
der Kunstuniversität Linz und der Universität Salzburg inne. Er publiziert regelmäßig Bücher und
wissenschaftliche Schriften und veröffentlichte eine ganze Reihe von Publikationen über die Themen
von Glaubhaftigkeit in der Rekonstruktion von Denkmälern. So braucht man sich also nicht zu
wundern, dass er einer der aktivsten Mitglieder des ICOMOS Komitees für „Theoretische und
praktische Fragen der Konservation” – Theory Committee – ist. Auf diesem Gebiet herrscht heute eine
gewisse Unsicherheit: Er tut alles um die Gründe dieser Erscheinung zu klären und den richtigen Weg
zur Lösung des Problems zu finden. Die Arbeiten Lipps beschäftigen sich auch mit Denkmaltheorie und
Denkmalforschung sowie mit dem Komplex des Welterbes. Seit den 1990er Jahren stehen Fragen
nach der Relevanz von Denkmalpflege für unsere Gesellschaft und der Aktualisierung tradierter
Denkmalwerte in seinem wissenschaftlichen Fokus. Er organisiert auch die Zusammenarbeit und den
Erfahrungsaustausch zwischen den ICOMOS National-Komitees der mitteleuropäischen Regionen um
die rechtlichen Fragen auf diesem Gebiet zu klären und eine effektive Regulierung auszuarbeiten.
Seit Jahrzehnten ist er auch ein Freund und Helfer der Mitglieder des ungarischen National-Komitees
in Ungarn. Er reist gerne nach Ungarn um bei der Lösung von kritischen sachlichen Fragen behilflich
zu sein, aktuelle Probleme zu klären oder eben die eingereichten Projekte eines ArchitekturWettbewerbs zu beurteilen. Er besucht auch regelmäßig die Veranstaltungen in Ungarn, hält oft
Vorlesungen und ist aktiv in Diskussionen von heiklen Fragen des Denkmalschutzes in Ungarn. Er
organisiert auch Studienreisen für ungarische Kollegen und bietet unseren Fachexperten Möglichkeiten
an, Vorlesungen auf internationalen Kongressen zu halten. Er ist ein freundlicher Mensch, immer
bereit zu helfen.
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Dear Representatives of ICOMOS Hungary,
dear Colleagues and Friends,
while I was going through my emails
several weeks ago, I came across your kind
invitation to the General Assembly. To my
surprise I was nominated for the
International Möller Prize. May I thank you
for this honor and I know that this is an
extraordinary distinction and I do not take
it for granted – thank you very much, it is
a special honor.
According to the information stated in your
message, the prize is awarded and
dedicated to outstanding merits for
conservation and preservation in Hungary. Firstly, I wondered that I was chosen for this award.
Thinking about the motivation for the decision I understand the nomination as an acknowledgement
for my lifelong dedication and commitment to cultural heritage in theory and practice. Moreover it
merits the daily work I deal with, as well, as the institutional tasks such as ICOMOS.
A number of publications, contributions, essays and speeches, which I presented in the last two
decades focused on the core question of the limits of change of monuments and sites in an
increasingly changing world with clear tendencies to global unification. This became more and more of
a European problem thinking of the phenomenon of verticalization in urban developments or of the
phenomenon of the suburbanization of cultural and urban landscapes.
I think in this regard I could help to open the eyes a bit so that Budapest should not become Frankfurt
or Las Vegas, etc. – what some people maybe would like - and that Hungary is more than only a land
of tourism or a magnet that provides growth for the economy.
Normally conservationists and preservationists play a role of the outsiders in society swimming against
the main stream, positioned at the periphery of common interests. But however we are convinced that
cultural heritage worldwide – material and immaterial – has to be saved, maintained, preserved not
only for society and future generations but – paradoxically - also against a blind and primarily
economically driven society.
This conviction is the ribbon, which binds us together. The Hungarian and Austrian connection in
cultural heritage efforts has – as everybody knows here, a long and fruitful tradition rooted in the kk.
Central Commission founded in 1852. The reports of the commission show us what best practice has
been, long before this turn became a motto.
My personal experiences with the Hungarian way of conservation, reaches back to the 1970s when I
participated in the Eger Summer School. Later I had the honor to become friends with a number of
Hungarian colleagues, first to know the unforgettable Andras Roman and not to neglect people like
Gabor Winkler, Tamas Fejerdy, Gergely Nagy, Adam Arnoth, Zsolt Visy and so many others. It is a
pleasure to have such highest qualified colleagues who are good friends too.
Coming to the end of my short speech to thank you, I would like to note the proverb of a German
poet of the romantic period – Friedrich Hölderlin. It says: Wherever danger is, saving ideas are

growing too (Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch)

We must not give up our hopes, especially in times of economic pressure and disaster, decreasing
knowledge and low interest. In such periods the extraordinary responsibility we carry increases. We –
conservationists and preservationists are and must be and must maintain the independent lawyers of
the cultural past. Commemorating this past Austria and Hungary represent – so to say – the cultural
heart of Central Europe. Let us revitalize its power within the sometimes a bit weak european body.
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ICOMOS PANTEON
A magyar műemlékvédelem már eltávozott nagy alakjainak emléket állító ICOMOS Műemlékvédelmi
Panteon 2014-ben három újabb jeles taggal bővült.
Takáts Ferenc, Fieber Henrik és Dr. Arató Miklós Orbán
O.Cist. munkásságáról és életútjáról Janotti Judit tartott
megemlékezést. A megjelent családtagoknak illetve
egyházi intézmények képviselőinek Nagy Gergely elnök
adta át az ICOMOS Műemlékvédelmi Panteon
Emléklapot.

Takáts Ferenc emléklapját
unokája, Takáts Ferenc vette át a család nevében.

Fieber Henrik emléklapját
az
Esztergom-Budapesti
főegyházmegye
képviseletében,
az
Országos
Katolikus
Gyűjteményi Központ igazgatója, az Országos
Katolikus Egyházművészeti és Műemléki Tanács
titkára, Dr. Varga Lajos segédpüspök úr vette át.

Dr. Arató Miklós Orbán emléklapját
az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ és az Országos Katolikus Egyházművészeti és Műemléki
Tanács részéről Dr. Varga Lajos segédpüspök úr, a Ciszterci rend részérés a Zirci Ciszterci Apátság
részéről Dékány Sixtus apát úr, a család részéről pedig Arató László és Arató Csaba vette át.
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TAKÁTS FERENC (1910-2007)
Díszítőfestőként mindig törekedett az előző korok alkotta ornamentális
díszítések megmentésére, vagy ha nem volt más lehetőség, akkor azok
lehető legpontosabb rekonstrukciójára – saját megfogalmazása szerint
akkor is, ha gyakran meg kellett küzdenie a politikával, mert sok
műemléket akartak a megrendelők átváltoztatni, megcsonkítani –
tevékenységével nagyban hozzájárulva a hazai díszítő-ornamentális
örökség fontos darabjainak megőrzéséhez, továbbörökítéséhez.
Budapesten született 1910-ben. Hét testvére volt. Édesapja, aki szobafestőmázolóként kezdte, később díszítőfestőként is elismert szakember lett, és
bár nem végzett művészeti iskolát, azaz autodidaktaként szerezte meg
tudását, az 1910-es Párizsi Világkiállítás magyar pavilonjának díszítéseit
festette meg. Takáts Ferenc minden nyáron az említett apai műhelyben
gyakorolta a szakmát. A polgári iskola után elvégezte az Iparrajz Iskolát,
majd a szobafestő-mázoló szakképesítés megszerzése után felvették a
főiskolára, de ahogy visszaemlékezésében mondja: „Szüleim szegény emberek, nem tudták a tanításomat
fedezni.” A díszítőfestést választotta hát élethivatásaként, bár egy darabig foglalkozott az operaéneklés
gondolatával is. Az iskolák elvégzése után édesapja beajánlotta egyik mestertársához, idősebb Beszédes
Lászlóhoz, aki ekkor Szegeden a Fogadalmi templom díszítésén dolgozott. Tudását az egyes munkákon szerzett
tapasztalatokkal tökéletesítve, Takáts Ferenc később – még fiatal festőként – részvett a Budaörsi és a Rózsák
terei görög katolikus templom festésében is.
A világháború során hadifogságba került. Először szénbányában dolgozott, de hamar megtalálta az utat a
szakmához a hadifogság körülményei között is. Néhány társával kifestették a parancsnokság szobáit,
festményeket másoltak, portrékat festettek. Három és fél év múlva tért vissza.
1948-ban kezdődött meg az Országház kupolájában és főlépcsőházában a háborús károk helyreállítása, amely
munkálatokban, feltehetően a Beszédes cég alkalmazásában, Takáts Ferenc is közreműködött. Amikor a
felújításban részvevő cégeket államosították, őt bízták meg a majdani Országos Szakipari Vállalat (akkor
Épületfestő és Mázoló Nemzeti Vállalat) díszítő festő részlegének megszervezésével. Díszítő festés, aranyozás,
üvegfestészet, mozaikok készítése és restaurálása, rekonstrukciója volt a vállalat feladata. Az általa létrehozott
„műhely” építésvezetőjeként, 1971-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig, az Ő irányításával készült többek között a
Szépművészeti Múzeum, a Nemzeti Múzeum, a Tudományos Akadémia, a Mátyás-templom ornamentális
festészeti díszítéseinek rekonstrukciója. Legkedvesebb munkái az Operaház és az Országház voltak.
Tervezett is, középületek díszítő-kifestését. Többek között Hódmezővásárhelyen a Városháza leégett
dísztermének mennyezeti festését és Martfűn a római katolikus templom új kifestését. 1963-ban vették fel a
Képzőművészeti Alap tagjai közé. Folyamatosan kapott megbízást falképek, sgraffitók és ornamentális festések
restaurálására. Kollégáival az Operaház, a Kodály-köröndi MÁV-ház és az Egyetemi Könyvtár restaurálási
feladatain is dolgozott. Hosszú éveken át szakmai tanácsadója volt a Pécsi püspökségnek, tevékenyen részvett a
székesegyház restaurálási feladataiban is. Nyugdíjazása után négy évig tanította esténként az ORSZAK házi
tanfolyamán az arra érdemes fiatalokat a díszítőfestés szakmai fogásaira.
Mindenre kiterjedő szakmai tudására alapozva az ornamentális díszítések megmentését tekintette elsődlegesnek,
és az eredeti díszítő-kifestések ismeretében inkább azok pótlását, mint új alkotásokkal való helyettesítését
tekintette követendő megoldásnak – nemritkán a megrendelői elgondolások, törekvések ellenében is. Szinte élete
utolsó pillanatáig dolgozott. Amikor már nem tudott felmenni az állványra, akkor sem tette le az ecsetet. Otthon
festett táblaképeket.
Munkája lényegét, díszítő-festői ars poétikáját a Mátyás-templom restaurálásának befejezésekor ő maga így írta
le: „Reméljük, hogy a jövő generáció, akik ezt a műemléket öröklik, és akiknek feladata lesz újra restaurálni,
éppen olyan szeretettel és szaktudással nyúlnak ehhez a műhöz, mint ahogy mi igyekeztünk ezt tenni, mert amit
minél későbbi nemzedékek számára meg tudunk menteni annál értékesebbé fog az válni a jövő nemzedéknek.”
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Műemlékvédelmi Pantheonja nagy tisztelettel és szeretettel kíván
emléket állítani Takáts Ferencnek, példaként állítva őt általa említett jövő szakember-nemzedékek elé.
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FIEBER HENRIK (1873-1920)
Felszentelt katolikus papként a vallási és a műemléki értékek, örökség
megőrzése és gyarapítása terén alkotott maradandót, arra törekedve,
hogy az egyházi épületeket művészi értékű alkotások ékesítsék. 1910ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, művészeti ügyek
osztályára kérték fel egyházművészeti előadónak, ahol 1911-ben kezdi
szervezni az „Országos Katholikus Egyházművészeti Tanács”-ot,
elsősorban annak keretében fejtette ki tevékenységét.
Budapesten született. Középiskoláit Budapesten, Esztergomban és
Nagyszombaton végezte, majd a nagyszombati érseki szeminárium
hallgatójaként a bécsi Pazmaneumba került. Az itt megkezdett
művészeti tanulmányait Budapesten és Rómában folytatta. Pappá
szentelését követően 1896-tól Zselizen látja el a kápláni teendőket.
1902-ben kinevezik a budapesti Szent Imre kollégium prefektusává.
Ekkor kezdi meg írói tevékenységét és rendezi meg Budapesten az első
hazai egyházművészeti kiállítást. Látogatta Európa jelentősebb múzeumait és a képző- és iparművészet elismert
szakértőjévé vált.
Igyekezett művészetre nevelni az embereket és az ifjú papságot, a művészet pártolására ösztönözni a tehetősebb
főpapokat. Tanári állást vállalt az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskolában. Az egyházművészeti
szakosztály vezetőjeként oktatta a fiatal művésznövendékeket az egyházművészeti kérdésekre. Az 1913-1914-es
tanévben, az ő programja alapján készült Kőrösfői-Kriesch Aladár terveket követve festették ki az iskola
növendékei a zebegényi templomot. Népszerű előadásokat tartott a Szabad Lyceumban.
Az Országos Katholikus Egyházművészeti Tanácsbeli beosztásának köszönhetően számos rangos művész
kaphatott egyházművészeti megbízást. Neki köszönhetően készülhettek el többek között a temesvári Püspöki
Szeminárium falfestményei (Kőrösfői-Kriesch Aladár) és Lipótmezőn a Magyar Királyi Állami Elme- és
Ideggyógyintézet kápolnájának ablakai (Nagy Sándor).
Számos írásában foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, amelyek közül néhány közvetlenül is a műemlékekhez
kapcsolódik, így a Katolikus szemlében megjelent „Ókori keresztény középponti elrendezésű műemlékek I. és
II.”, valamint „A műemlék-restaurálás pszichológiája. I.-II.”, ami a Magyar Iparművészetben jelent meg.
Hasonlóan alapos és sok tekintetben ma is iránymutató írásokban foglalkozott kortárs művészeti, elsősorban
festészeti, díszítőfestészeti kérdésekkel.
Egyik méltatója, Elek Artúr, egy 1920-ban megjelent írásában kiválóan jellemzi Fieber Henrik szellemiségét és
törekvéseit:
„Hangosan fájt neki az a barbár mód, ahogyan vidéki plébánosaink nagy része a gondozására bízott
templomokkal bánt; ahogyan kegyetlenül lehordatott megrongálódott, de leromlott állapotukban is
művészi hatású oltárokat, és vadonatúj, idegen oltárokat építtetett a helyükbe; vagy ahogyan a
környezet egységes hatását megzavaró módon gyári munkával készült, ízléstelen színes szobrokat
állított a megviselt fölületű régiek helyébe. Arról álmodozott, hogy olyan ifjú papságot neveljen,
amely önálló ítélettel és mélyen gyökerező ízléssel szeresse a művészetet és tisztelje templomában a
műtárgyat. Írásai is mind a nevelés célját szolgálták.”
A műemlékvédelem, a műemlék-restaurálás szakembereinek és elkötelezett támogatóinak közössége nem
feledkezhet meg Fieber Henrikről, aki nagy tudásával, az általa fontosnak tartott ismeretek és szemlélet
határozott, mégis tapintatos terjesztésével szolgálta az egyházi műemlékek, műalkotások vonatkozásában az
értékmegőrzés és az értékteremtés minden korban kihívásként jelentkező, egymást erősítő-kiegészítő
összehangolását.
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Dr. Arató Miklós Orbán O. Cist. (1923 – 2003)
Arató Miklós Orbán az Országos Egyházművészeti és Műemléki
Tanács (OEMT) keretében, egy nehéz történelmi korszakban,
kiemelkedően sokat tett a magyarországi egyházi műemlékekért;
összehangolva az egyházművészet igényeit és lehetőségeit a
legszínvonalasabb alkotások kortárs alkotások létrehozása és a múlt
szellemi, tárgyi értékeinek ápolása, őrzése érdekében.
Papi hivatása a második világháborúban a francia hadifogság
kegyetlen körülményei között ébredt föl benne. Kitüntetéssel
végezte el Pécsett a Jogi Kart (1947). Ezt követően felvételt nyert
Zircre, a Ciszterci rendbe. Amikor a cserkészet illegálissá vált, a
Gondviselésnek köszönhetően kerülte el a letartóztatást. A ciszterci
rend feloszlatása után végezte el a Budapesti Központi Papi
Szemináriumot (1951). Felszentelése után Nagytétényben és
Törökbálinton káplán, majd huszonhét évig plébános egy Budapest
környéki kertváros-munkáskerületben, a budatétényi Baross Gábor
telepen. Budapest belvárosából egyetemisták, értelmiségi fiatalok
jártak a hittanóráira. Egyházművészettel foglalkozva lett a Magyar
Püspöki Kar Országos Egyházművészeti Tanácsának vezetője és a Liturgikus lexikon társszerzője. A
rendszerváltás után a Pécsi Ciszterci Rendház főnökeként a rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziuma támogatására
alapítványt hoz létre, élete egyik főműve a gimnázium egyházi iskolaként való újraindítása volt. 2003-ban
távozott az örök hazába.
Az Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács a püspöki kart művészeti kérdésekben támogató tanácsadó
testület. 1930-44: már működött az Országos Egyházművészeti Tanács az egyházi tulajdonban lévő műemlékek
szakszerű gondozására.
A II. Vatikáni Zsinat után a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1967 márciusában háromtagú papi bizottságot hozott
létre, az Országos Műemléki Felügyelőséggel való együttműködés céljából.
Dr. Cserháti József, akkori pécsi püspök javaslatára sorra alakultak az egyházmegyei egyházművészeti és
műemléki bizottságok. Ezek összefogására hívta létre a Magyar Katolikus Püspöki Kar az Országos
Egyházművészeti és Műemléki Tanácsot, amely segített az újonnan épülő templomok tervezésében,
berendezésében, fölkérésre részt vett műemléki egyeztetéseken és műtárgyak, művészeti alkotások elbírálásában;
a műemléki szemléletet éves konferenciáin terjesztette. Az OEMT elnöke a mindenkori kalocsai érsek; a
bizottsági munka szervezését és lebonyolítását 1985-től az alelnöki, illetve titkári pozícióban Arató Miklós
végezte, amíg 1992-ben át nem adta utódjának. dr. Farkas Attilának.
A műemlékvédelem az 1960-70-es években sok középkori templomot állított helyre, gyakran a végső
pusztulástól mentve meg azokat. Ekkor valósultak meg olyan nagyszerű helyreállítások is, mint a nagybörzsönyi
gótikus bányász-templom, ugyanott a Szent István protomártírnak szentelt román stílusú templom,
Mátraverebély gótikus ”katedrálisa”, vagy a felsőőrsi prépostsági templom, a cserkúti románkori templom
Baranyában, hogy csak néhányat említsünk. Ezekben a templomokban sok új érték is megjelent és sok
értéktelen, torzító hozzátételt sikerült eltávolítani, ami akár heves indulatokat, vitákat is kiváltott az érdekelt
felek között. Arató Miklós kiegyensúlyozott személyiségével, a hitbeli és a műemléki kérdésekben egyaránt
meggyőző tudásával és jogi tájékozottságával jelentősen segítette a műemléki helyreállítások körüli viták
kölcsönösen elfogadható megoldását, lezárását, a művészi igényesség mindenkori szem előtt tartásával –
bevonva ezekbe a folyamatokba az Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanácsot.
Méltó és igazságos tehát emléket állítani Arató Miklósnak, mint olyan személynek, aki papi hivatásának
teljesítése mellett példamutatóan szolgálta az általa fontosnak tartott műemlékvédelem ügyét is. Nem azért
végezte ezt, az adott korszakban egyáltalán nem könnyű, sokakban bizony gyanakvást is kiváltó közvetítői
feladatot, mert bármilyen előnyre, elismerésre számított, vagy számíthatott volna, hanem azért, mert belső
meggyőződése alapján vállalt szolgálatot teljesített egyháza és nemzete érdekében.
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Műemléki Világnap
2014
2014. április 16-án, a Budapesti Corvinus
Egyetemen „Ybl Miklós üzente a XXI.

századnak” „Ybl Miklós épületei a XXI-ik
században
műemlékek
napi
használatban” címmel rendezett ünnepi
ülés keretében emlékeztünk meg az idei
Műemléki Világnapról.

A világnapi ünnepségre és az azt követő
tudományos ülésre érkezett több mint 150
vendégeket a Corvinus Egyetem rektora, Dr. Rostoványi Zsolt, majd Szmodits Júlia, az Ybl Egyesület
elnöke köszöntötte.
Az ünnepi megemlékezésre és előadásokra kormányzati és egyéb intézményektől érkezett vezetőket,
meghívottakat, a rendezvény valamennyi vendégét Nagy Gergely, az ICOMOS Magyar Nemzeti
Bizottság elnöke köszöntötte és mondott beszédet:
Amikor az ICOMOS kezdeményezésre az UNESCO április 18-át Műemlékvédelmi Világnappá
nyilvánította az volt a célja, hogy felhívja a világ figyelmét a kulturális örökségre, mint értékre, a
hiteles értékőrzés fontosságára. Az ICOMOS Nemzeti Bizottságai ennek megfelelően szervezik az
ünnepi megemlékezést szerte a világban. Mi itthon nagypéntekre való tekintettel a
Műemlékvédelmi Világnapot idén két nappal korábban ünnepeljük. Az Ybl bicentenáriumi év
programjához kötődve tartjuk ünnepünket. Mint minden évben a Világnap megemlékezés,
számadás, és jövőtervezés. Ez ma Magyarországon különös értelmet kap, mindenki érzi, hogy
elég furcsa helyzetben érezhetjük magunkat.
2013-ban a Világnapot a nagy átrendeződés után minden érintett felelős és partner igen
bizonytalan, de kiindulási pontnak tekinthette, a helyzet tisztulásában reménykedtünk. „A
Műemlékvédelem és a társadalom lehetőségei válság idején” címmel megjelent kiadványunkban
közkinccsé tettük az ott elhangzottakat, amit állapotrögzítő kortörténeti dokumentumnak
tekinthetünk.
Most egy évvel később itt-ott megint újjáalakítandó rendről és szervezetről hallani. Az állandó
átszervezések a bizonytalanság érzetét tartják fenn azok között is, akiknek a munkájától
leginkább függ a műemlékvédelem eredményessége.
Az elmúlt év ismét a tanulásról szólt. Azoknak is, akik belecseppentek a szakterületbe és
azoknak is, akik benne voltak, de elvesztették tájékozódó képességüket. A jogi szabályozás, a
szervezeti átrendeződés, sőt még a szakértelem hivatalos képviseletének súlypontjai is
vándorolnak, így mindenki számára igen nehéz az eligazodás. Átrendeződött a műemlékvédelem
világa, egységes rendjének kialakulására utaló jelek nem tudtak még megjelenni. Nehezen
összekapcsolódó elemei vannak, a részek dolgoznak, de valahogy nem tartozik össze, ami
összetartozik. A műemlékvédelemhez közvetve kapcsolódó építéshatósági feladatok
szabályozásában kimerülve – amit az illetékesek is egymástól eltérő módon értelmeznek és
működtetnek - mintha kiürült volna a fogalom. A műemlékvédelem olyan fontos területeinek mint a nevelés, oktatás, a felügyelet, a finanszírozás, a szakképzés, támogatási rendszer és még
sorolni lehetne a területeket - igazán máig nincs gazdája.
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Vagyis, mintha megfordult volna a rendszer. Az eredményes műemlékvédelmet messziről követő
jogszabályok vélt megértése lényegesen elsőbb feladattá vált, mint amiért az egész
intézményrendszert megformálták. Önmagában csak a jogszabályok követése majd megértése
is komoly időt rabló tevékenység. Az nem idevaló kérdés, hogy a jogalkotásban nem mindig
tükröződik a szakmai eredményességre való törekvés, ami azt a látszatot kelti, mintha háttérbe
szorult volna a cél vezérelte ok – okozati összefüggés.
A jogalkotás szeretne elemekre bontva mindent szabályozni abban a hitben, hogy a Ford
módszerhez hasonló, lépésenként kiadott szabvány szerint ellenőrizhető rendszer vezethető be
a műemlékvédelembe. Mivel minden történeti érték más környezetben, más tulajdonviszonyok
között más módon tárható fel és más módon hangolható össze a mai elvárásokkal és
funkcionális igényekkel, a jól szervezhető és szabályozható szalagrendszer itt nem alkalmazható.
A szalagrendszer részek előregyártása nélkül nem működik, a kulturális örökségvédelemben az
előregyártás ugyanolyan értelmezhetetlen tevékenység, mint az elemekre bontott szabályozás.
A műemlékvédelem interdiszciplinaritásának megfelelő szakmai sokoldalúság képviseletének
nincs meg a feltétele, a teljes egész szorul háttérbe. Van ugyan egy teljes folyamatot pontosan
és szakszerűen szabályozó jogi passzusunk is, de megvalósításának nincsenek meg és ebben a
szervezeti rendben nem is lesznek meg a személyi feltételei, a tulajdonostól pedig soha nem
volt szemléletet és felkészültséget vár el.
A helyzetet szemlélteti, hogy az eredetileg még valamennyire átgondoltan szétosztott területek
azon intézményi felsőbb felelősei, akik csak többletfeladatként fogadták a feladatbővülést –
tisztelet a kivételnek – a legtöbbször nem értik kapcsolatukat a műemlékvédelemmel. Kaptam
olyan visszajelzést nagy magasságból, hogy nem érzik fontosnak és nem is értik, hogy miért
keressük velük a kapcsolatot, ők ezt a feladatot nem érzik hozzájuk tartozónak. Azokat csak
hozzájuk rendelték. Máshol meg nagy vehemenciával helyben hozzáfogtak a műemlékek
helyreállításához, hogy megmutassák, hogyan kell ezt csinálni, de abba már senki ne szóljon
bele. Arra ami történik persze azt is lehet mondani, hogy ma ennyit érdemlünk, ma ez a
társadalmi igény.
Természetesen a Műemlékvédelmi Világnapon nem a szabályozás ellen szólok, mert annak
vitathatatlan a szerepe. Hanem annak szemléletére. A jog önmagában nem alkalmas semmire.
Hozzáértés, társadalmi háttér nélkül, társadalmi kontroll nélkül nem lehet örökségvédelemmel
foglalkozni. A helyi civil szervezetek szerepének erősítésével, azoknak nyújtott időben történő
hatékony szakmai segítséggel lehet biztonságban tudni örökségünket. Meg kellene hogy nőjön a
felkészült szakemberekbe vetett bizalom.
Vagyis visszatértünk ahhoz, hogy társadalmi együttműködés és segítő műemlék-felügyelet
nélkül soha nem lesz eredményes műemlékvédelmünk. Műemlék-felügyelet nincs mögöttes
kutatás, kapcsolódó szakértőhálózat, adattárak nélkül. Ennek sürgősen meg kell találni a helyét
valahol. És az építészeti múzeum jelentőségéről nem is beszéltünk.
Örülhetünk kiemelt, jeles értékeink napjainkban történő helyreállításának. Bár azt is meg kell
hallani, hogy amiket most helyreállítunk azoknak nem csak az az üzenete, hogy ma milyen
gondosak vagyunk, hanem az is, hogy hogyan alakulhatott ki az a helyzet, ami mostanáig
hagyta pusztulni legkiválóbb értékeinket! És ez példa annak megítélésére is, hogy egy ország
műemlékvédelmének nem csak kiemelt értékeinek védelméről kell szólnia, hanem azokról a
talán nem is olyan látványos, de kultúrtörténeti értéket hordozó országos, vagy helyi
jelentőségű értékek védelméről. Természetesen függetlenül attól, hogy azok szerepelnek-e az
országos jogi listán, mégis értékeik védendők. Nincs olyan fejlesztés, aminél hanyagolni lehetne
az örökségvédelem szempontját. Emlékezzünk akárcsak a budapesti szennyvíztisztítóhoz
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kapcsolódó építkezésekre, a vasútfejlesztés során országszerte eljellegtelenedő szürke
állomásokra.
Érdemes belegondolni egy napjaink helyzetét is szemléltető esetbe. A várkert Bazárral egy
időben megújult Semmelweis szülőháza is. Örömteli esemény, büszkék is vagyunk rá. A kutatás
megállapította az épület homlokzatának eredeti monochrom színét, a hitelesség által megkívánt
módon, nagyon helyesen, ezt állították helyre a Modakril vörös homlokzat helyett. Van egy
barokk városunk, ahol ugyanez a magatartás elítélendő, a kutatás által megállapított hiteles szín
nem állítható vissza, mert a barokk várost a Modakril színsor szerint szokták meg az ott lakók. A
barokk városban pedig nem a barokk értékeket követelik meg helyreállítani, hanem az 1970-es 80-as évek helyreállítási szemléletén akkor kívül eső aktuális, de mára már megszokott hajdan
volt divatjelenségeket, vagyis a maiak berögződését. Ott a Modakrilt szokták meg barokknak és
nem azt, ami barokk. Az új rend szerinti új szereposztással, azok váltak a helyi örökségvédelem
meghatározó szereplőivé, akik ezt a nézetet várják el. Nem azt védjük, ami érték, amivel a
társtudományok tevékeny közreműködésével helyreállításkor gazdagíthatjuk kulturális
örökségünket és azzal kapcsolatos ismereteinket, hanem megrögzöttségünket és vágyainkat
építjük újjá műemlék helyreállítás címen. Ma felbecsülhetetlen, hogy ez a szemlélet hogyan
torzítja követő generációink világát.
Ahol ez történt volt az egyik helyszín, amelyik a leghangosabban képviselte és kezdeményezte a
műemlékvédelem szakmaiságának olyan átrendezését, ami szétzilálásának irányába indította el
a folyamatokat. Ez a hang erősebb tudott lenni mint a szakmánk érdekképviselete. Mindenki
elhitte, hogy a műemlékvédelem a fejlődés, a fejlesztés akadálya, senkiben nem merült fel,
hogy megfelelő partnerkapcsolat esetén sokkal inkább a fejlődés motorja! A példából látszik a
műemlékvédelem minden résztvevőjének és helyreállítójának is a felelőssége.
A Világörökségi területekkel kapcsolatos UNESCO által előírt szakmai követelményeket a magyar
állam elfogadta. Ezek nem mások, mint az értékek megőrzésével, fenntartható megőrzésével
kapcsolatos szakmai szempontok. Ezek az elvek nem csak a világörökségi helyszínekre, hanem
minden értékre érvényesek, nem lehet kettős rendszert alkalmazni.
Minden személyfüggő, minden azon múlik, hogy akinek a feladata, annak megvan-e magában,
vagy munkatársaiban az a szakértelem, ami felhatalmazza a megbízatásra. A szakértelem ma
azon múlik, hogy a furcsa szakértői papírral rendelkezik-e valaki. A most bevezetett új rendszer
szerint a kategóriák között műemlék restaurálás nem szerepel, illetve szerepel, de a fogalom
csak a hagyományos restaurálási feladatot jelenti egy bizonyos elemnél, szerkezetnél. Az pedig
a műemléknek csak egy részével, egy átfogó koncepció alapján meghatározott szempont szerint
dolgozik. Tehát csak részekhez követelmény a szakértőség, teljes műemléket lehet restaurálni
olyan gyakorlat nélküli végzettséggel, ahol nem is kellett műemlékvédelmet tanulni.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a műemlékvédelmet lehet tanítani és tanulni is az
iskolában, de megtanulni, elsajátítani azt csak a helyszínen, a gyakorlatban, a megszerzett
ismeretekre alapozva lehet. Ehhez a legfontosabb, hogy a generációk egymásnak adják tovább
ismereteiket, a módszereket, a szellemiséget, amit az újabbak majd úgy is továbbfejlesztenek,
vagy újragondolnak. De ezt akkor már megfelelő jártasság és ismeret birtokában teszik.
A kialakult helyzetben azt mondhatjuk, hogy teljes intézményrendszerünkkel erre vagyunk
képesek. Helyreállításaink is nevelnek, a jók jól, a rosszak rosszul. És nevelnek az elmaradt
helyreállítások is. Ma mit tekinthetünk egy akármilyen településen követelménynek? Útmutatás
van, de a gyakorlatban az a kérdés, hogy a hitelesség, vagy a mindent felülíró helyi akarat
legyen-e követendő? A cél az lenne, hogy ez ne legyen vagylagos kérdés. A közhiedelemmel

47

ellentétben nem fekete vagy fehér a világ. Tudjuk annak nincs hírértéke, amikor megfelelően
előkészített program esetén legtöbbször a megoldást is megtalálják.
Ma a műemlékvédelemnek nincs meg az az érdekérvényesítő képessége, amelyik hangját ha
hallatja, azt meg is hallják ott, ahol kell. Úgy tűnik, hogy úgy átrendeződött környezetünk
világa, hogy az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága hirtelen a műemlékvédelem génbankjának
érezheti magát. A mezőgazdaságban már rájöttek, hogy érdemes tudatosan törekedni az
eredeti értékek megbecsülésére.
Ma este 18 órától ismét Budapesten lesz látható - az Örökség a jövőnek – Jövő az örökségnek
programsorozat keretében - az elmúlt 10 év NKA támogatással megvalósuló helyreállításokat
bemutató kiállítás. A tavaly novemberben Rákoskeresztúron megkezdődött Artifex – ICOMOS HAP Galéria program végén szakmafejlesztési javaslat kidolgozására kaptunk felkérést. Itt is
jelzem, hogy várjuk mindenki meglátását, véleményét, hogy az októberben esedékes programot
a legszélesebb szakmai háttér segítségével állíthassuk össze.
Ma a Műemlékvédelem Világnapján Ybl Miklóst ünnepeljük. A délutáni konferencia azt is
bemutatja, hogy bár ő még nem tudhatta, de a fenntartható fejlődést szolgálta és nem is
akárhogyan. Ma a fenntartható fejlődést szolgáljuk, de azt már látjuk, hogy nem lehet
akárhogyan. Műemlékvédelem és annak művészettörténészek, építészek, politikusok,
tulajdonosok, közösségi tagok vérébe szívódott szemlélete nélkül pláne nem.
Az idei Világnapon az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága nevében köszöntöm a résztvevőket
annak a reményében, hogy örökségünk valóban kulturális legyen.

A köszöntők, ünnepi megemlékezések sorát a Belügyminisztérium részéről Fekete J. Csaba
osztályvezető (Örökséggazdálkodási Főosztály, Műemlékvédelmi Osztály), a Lechner Lajos
Tudásközpont részéről Barkóczi Zsolt, ügyvezető, az EMMI képviseletében és a Forster Központ
részéről Cselovszki Zoltán, a Forster Központ elnöke, valamint Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium részéről Virág Rudolf miniszteri biztos előadásai zárták.

Ezt követően, és a
délutáni
tudományos ülést megelőzően került
sor
az
idei
ICOMOS-díjak,
Műemlékvédelmi Citrom-díjak, és a
Példaadó Műemlékgondozásért–díjak
átadására.
A díjakat Nagy Gergely, az ICOMOS
Magyar Nemzeti Bizottság elnöke
adta át, a laudációkat Arnóth Ádám,
a bíráló bizottság tagja olvasta fel.

2014-ben a Díjbizottság javaslatára három ICOMOS-díjat, három Műemlékvédelmi Citrom-díjat és két
Példaadó Műemlékgondozásért-díjat ítélt oda az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság.
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Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága, a Díjbizottság javaslatára
a

Fertődi Esterházy-kastély együttesének
egykori Marionett-színházát

a sajátos értékű épület hasznosításának és helyreállításának elismerésére

ICOMOS Díjban részesíti
A fertődi kastélyegyüttes szerves részét képező melléképület-csoport első ütemeként került sor a Marionettszínház és a Narancsház helyreállítására, illetve a közöttük álló víztorony rekonstrukciójára, - második
ütemben a Tiszttartói ház felújítása következik.
Az Esterházy Fényes Miklós idejében európai különlegességnek számító marionett-színházban közel
életnagyságú bábok szereplésével adták elő többek közt Joseph Haydn Philemon és Baucisz című
bábjátékát. Fényes Miklós halála után, még a XVIII. század végén, magtárrá alakították az épületet, a
Narancsházzal együtt. A gazdag, stukkóval díszített belső tér helyére fafödémek kerültek, új tetőszerkezet
épült, a nagyméretű homlokzati nyílásokat apró magtár-ablakok váltották fel.
Az épületegyüttes építészettörténeti kutatása 2004-ben alakhű felméréssel kezdődött, melyet a BME
Építészettörténeti és Műemléki Tanszéke készített. A magtár-födémek elbontása után az épületek
belsejében az elmúlt tíz évben folyamatosan zajlottak a MNM által végzett régészeti feltárások.
A felújítás eredményeként a használaton kívüli épületben rendezvény- és hangversenytermet alakítottak ki.
Mérnöki szerkezetek alkalmazásával hitelesen rekonstruálták az eredeti manzárdtető formáját, és
visszaállították a homlokzati nyílásrendet. A feltárás során előkerült zenekari árok alapfalai megmaradtak, a
belső válaszfalak helyei bemutatásra kerültek. A belső térben a meglevő, dísztelen, helyenként
vakolatmaradványokat tartalmazó nyerstégla falak dominálnak, szándékos befejezetlenséggel. Ez nemcsak
esztétikai előnyökkel jár, de megfelel a helyreállítások etikájának, hiszen nem állítja helyre azt, ami biztosan
nem tudható, de egyúttal nem lehetetleníti el a marionettszínház talán valamikor sorra kerülő
rekonstruálását.
A Narancsház külsejét szintén az eredeti formájában állították vissza, a belső térosztás is követi a barokk
korit. A víztorony rekonstrukciója korabeli ábrázolásokon alapul, funkciója maradt az eredetihez közel álló: a
gépészeti terek kaptak helyet az emeletén.
A helyreállítást végigkísérte az alapos kutatómunka, és ennek eredményeit felhasználva készültek az
építészeti tervek egy olyan épületen, ahol az eredeti szerkezetekből materiálisan nagyon kevés volt
megőrizhető.
A kastélyegyüttes eddigi, sok szakmai vitát kiváltó helyreállítási munkája után a marionettszínház megfelel a
műemléki elveknek. Az építészeti terveket az M Építésziroda (Molnár Csaba DLA, Szentkuti Viktor, Halmai
Dénes) készítette, műemlék-felügyelő: Veöreös András
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Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága, a Díjbizottság javaslatára
a

Perőcsényi Tájház

kiemelkedő és példamutató helyreállítását

ICOMOS Díjban részesíti
Perőcsény a Börzsöny északnyugati oldalán, egy völgykatlanban fekvő kis település. Ez az alig
négyszáz lelket számláló falu több ezer óra társadalmi munkával, – melybe budapesti diákokat és egy
szlovákiai magyar falu asszonyait is bevonták – egy üresen álló népi lakóházból gyönyörűen és
hitelesen berendezett tájházat varázsolt a hozzá tartozó melléképületekkel.
A XIX. századi, egytraktusos, háromosztatú, sárba rakott kőfallal és pórfödémmel épült
lakóházat, a vele egy tető alatt lévő kamrát és istállót 2004-ben műemlékké nyilvánították. A felújítás
a rossz állapotú épületszerkezetek helyreállításával kezdődött, majd visszaépítették a szabadkémény
aljából nyíló külső kemencét, a nyílászárókat javították, pótolták. Az ereszalját, a padkát újra
tapasztották, szegélyét helyi kövekből rakták ki. Helyreállították a terméskő lépcsőket, a kutat, a
kerítést, újjáépítették az udvar végét lezáró összedőlt gabonáskamrát, melynek oromfala az eredeti
mintájára, vesszőfonatból készült. A tájegységre jellemző anyagokat és építési technológiát használtak
minden esetben, a bontott cserépből készült tető kúpcserepeit is disznószőrös kikenéssel rögzítették.
Megtartották a döngölt földpadlókat, a falakat kézzel tapasztották majd meszelték, lábazatát venyigefeketére festették. A telek nagyobbik, a házzal átellenes gazdasági udvarán lehetőség nyílt, a faluban
egykor használt hidasól, méhes, kukoricagóré felállítására is. A további terveikben szerepel egy
kocsiszín, és a domboldalban kis nézőtér kialakítása a hagyományőrző és kulturális programokhoz.
A perőcsényi tájház jelképe annak, hogy néhány tettre kész ember, jó cél érdekében, milyen
sokaságot képes a megvalósításához megnyerni. A helyreállítás egy elkötelezett irányító által vezetett
igazi összefogás jelképe lehet, ugyanakkor a műemlék-helyreállítás szakmai szempontból is
példaértékű. A sikeres helyreállítás résztvevői: építtető: Perőcsényért Alapítvány, tervező: Kátai Éva,
felújítási munkákat irányította: Dr. Buglya Sándor, műemléki felügyelők: Zsanda Zsolt és Fehér Judit
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Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága, a Díjbizottság javaslatára
a

Szekszárdi Megyeháza

kiemelkedő és példamutató hasznosítása, helyreállítása és revitalizációja
elismeréseként, ezen belül az épület klasszicista értékeinek és a 11. századi
alapítású bencés kolostortemplom és a gótikus középkori templom falainak
megőrzéséért, bemutatásáért valamint az épület környezetének rendezéséért,
benne az új szabadtéri színpad létesítéséért

ICOMOS Díjban részesíti

Alig több mint egy év alatt, 2010. december és 2011. december között újult meg, korszerűsödött az
Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódóan „Szekszárd Megyei Jogú Város Kulturális
életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával" címmel Európai Uniós projekt keretében
Szekszárd legjelentősebb műemléki épülete, a Béla király téren álló Pollack Mihály tervezte, 1828 és
1833 között épült klasszicista Vármegyeháza.
A megyeháza udvarán lévő, I. Béla király által alapított apátsági templom feltárása 1972-ben
fejeződött be. Az újabb kutatás során a padlószint alatt megtalálták az épület északi falához
csatlakozó gótikus kápolna maradványait, amely a jelenlegi felújítás során a leglátványosabb építészeti
elemként - az udvari romkertből a belső térbe „átfolyó” térrészként - bemutatásra került.
A felújítást megelőzően az épület helyreállítására-rehabilitációjára, funkcionális kialakítására
tervpályázat zajlott le. A nyertes pályázat javaslatait felhasználva, de a tervezési programot részben
átdolgozva került sor a tervek kidolgozására.
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A projekt keretében a korábban alaprajzilag és funkcionálisan felszabdalt földszintet egyrészt a
régmúlt építészet-történeti emlékeinek a bemutatása, másrészt a fesztiválközpont funkció kialakítása
határozza meg.
Az emelet legnagyobb részét a Levéltár, valamint a múzeum kiállítótermei foglalják el. Az emeleti
szinten a konferenciák, bálok, tanácskozások megtartására is alkalmas díszterem és annak közvetlen
környezetében lévő helyiségcsoport, valamint az ahhoz tartozó földszinti előcsarnok és lépcsőház
került megújításra.
A műemléki Vármegyeháza beüvegezett árkádjainak részbeni kibontásával, az eredeti állapot
visszaidézésével elkészült a belső udvar rehabilitációja.
A romkertben színpad került kialakításra, ahol a város főtéri rendezvényeihez kapcsolódóan koncertek,
szabadtéri rendezvények tarthatók a jövőben. Különleges attrakciója a belső udvarnak a színpad
ponyvás, lebegő lefedése.
A tetőszerkezet megújításával új tetőfedés került a teljes épületre. A nyílászárók cseréjével együtt
felújításra kerültek a külső és belső udvari homlokzatok. A komplex gépészeti korszerűsítéssel a 21.
századnak megfelelő infrastruktúrát kapott a régi épület. A rangos műemlék nem csak külsőleg nyerte
vissza eredeti fényét és szépségét, hanem új, mai funkciókkal is gazdagodott. Új múzeumi terek
születtek, így az ódon falak között a Wosinsky Mór Megyei Múzeum kiállításai kaptak helyet: a Tájak Települések - Emberek című, 19. századi tudástár és történelmi játszóház, a szekszárdi megyeháza
története, Szekszárd középkori bencés apátsága, a Szarkofágterem és az időszaki kiállító-terem. A
földszint bejárattal szemközti részén, ahol az építéskor kápolna volt, az eredeti alaprajzot visszaállítva,
igényes belsőépítészeti megfogalmazásban kávéház került kialakításra, melynek a külső kertre nyíló
teraszáról szép kilátás nyílik a város központi részére. A helyreállítást követően a bejárati kapualjból
megközelíthető turisztikai információs iroda segíti majd a látogatókat, az épületben és a városban való
időtöltés megszervezésében.
Az épület felújításával a város történelmi múltú főterén a Béla király tér leghangsúlyosabb térfala
rangjához illő megjelenést kapott, a belső terek pedig vonzó közösségi térré alakultak.
Szekszárd életében meghatározó, arculatától elválaszthatatlan épületté vált a régi vármegyeháza
épülete.
Tervező: MŰTEREM'90 Építész Iroda Bt., felelős tervező-építész: Lajtai Zoltán, építész munkatárs:
Práger Mária, belsőépítész tervező: Máté János, statikus tervező: Maros József, gépész tervező:
Béndek Ferenc, elektromos tervező: Petre Zoltán, gyengeáramú tervező: Árki László, közmű tervező:
Czeider Károly,akusztikus: Wittner Kálmán, geodézia: Szente Károly
kivitelező:
FEJÉRDUNA-ÉP Építőipari Kft.(Dunaújváros, Béke tér 3.) és PSN Építőipari Kft.
(Szekszárd, Flórián u.3.) konzorcium, régész felügyelő: Kohári Gabriella, műemlék-felügyelő: Szigetvári
Krisztián
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Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága, a Díjbizottság javaslata alapján

Műemlékvédelmi Citrom-díjat adott
a Budapest V. kerület, Múzeum krt. 7. – Magyar u. 8-10.
(Unger-ház) részére

a legeredményesebb műemlék-elhanyagolás,
a karbantartás elmulasztása miatt.

Tipikus példája annak, hogy eltűnődjünk azon: az államosítás vagy az átgondolatlan privatizáció
okozhat nagyobb kárt az egykoron tehetős és igényes építtetők által ránk hagyott építészeti
örökségben. A kérdés aktualitását Ybl Miklós születésének 200. évfordulója is kiemeli, amikor Ybl
Miklós építészeti örökségének megbecsüléséről beszélünk.
Unger Henrik - a város legtöbb adót fizető 10 polgárának egyike - bízta meg Ybl Miklóst bérház
tervezésével a kétutcás telekre, akinek ez volt első pesti műve. Az 1852-ben épült kétemeletes
átjáróház középső udvaros elrendezésű - homlokzatait rendkívül egységes formavilág jellemzi. Az
udvari és a Magyar utcai homlokzat egyszerűbb, a Múzeum körúti homlokzat szinte a kőfaragás
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remekműve. A félköríves nyílásokat gazdag ornamentika övezi, a nyílások közötti féloszlopokat
fejezetek és tagozatok díszítik. Az újdonságként jelentkező első emeleti erkélyeket páros griffmadarak
tartják, pártázatos attika díszíti a főpárkányt.
Az udvar szabályos nyílásrendje lenyűgöző és ehhez párosul a burkolatok igényessége az udvarban és
a kapualjakban - a fakockával készült részeket gondosan illesztett kőbordák választják el a többi
kőelemes burkolattól.
Mintegy 100 évig lényeges változtatás, felújítás nélkül szolgált az épület, mígnem 1949-ben
államosították. Korabeli helyreállításokat végeztek a Múzeum körút emeleti részein 1951-ben, a
Magyar utcai homlokzaton 1962-63-ban, míg a Múzeum körúti homlokzat földszinti részén és a
kapualjban 1966-ban.
A további tulajdonosváltások (1992-ben vagyonátadással önkormányzati tulajdonba került az épület állagmegóvás nem történt - majd fokozatosan eladták a lakásokat) nem segítették az egyre
szükségesebbé váló felújításokat - az épület homlokzatain alig javítottak, de a Magyar utcai oldalon
engedély nélkül több íves záródású nyílászárót cseréltek forma- és anyagidegen műanyag ablakokra. A
Magyar utcai oldal földszinti térrendszerét galériákkal bontották meg a diszkont üzletek miatt. A
főlépcsőházat dúcok tartják, a kapualjakban hiányos a vakolat és mállik, az udvari burkolatot sok
helyen betonnal pótolták. A főhomlokzat kőelemei nagymértékben károsodtak, a korábban pótolt
elemek közül is több hiányzik. Természetesen a Múzeum körúti földszintet sem kerülte el a "portálkorszerűsítés", és a reklámtáblák erdeje egyre csak növekszik fordított arányban belvárosi fáink
pusztulásával.
A társasházi tulajdonforma minden negatívuma látszik ma a jobb sorsra érdemes épületen. A
kőfaragványok és gipszdíszek állapota végveszélybe került, sürgős beavatkozást igényel.
A Citrom-díj adományozásával kívánjuk felhívni a hazai közvélemény figyelmét arra a szomorú tényre,
hogy épített örökségünk remekművei, védett műemlékeink is pusztulnak. A gazdasági fejlődés nem
képzelhető el meglévő értékeink védelme nélkül. Ybl Miklós bicentenáriuma és az építészet évében
átadott Citrom-díj fel kívánja hívni a figyelmet arra is, hogy megfelelő támogatási rendszer és szakmai
segítség nélkül a magukra hagyott tulajdonosok önmagukban nem tudnak megfelelő módon
gondoskodni a társadalom számára is fontos épített örökségünk védelméről.
A legeredményesebb műemlék-elhanyagolás, a karbantartás elmulasztása miatt az
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság az Unger-ház épületet (Budapest V. kerület Múzeum
krt. 7. – Magyar u. 8-10.) Citrom-díjban részesíti.
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Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága, a Díjbizottság javaslata alapján

Műemlékvédelmi Citrom-díjat adott
a Budaörsi repülőtér részére

az értékes épület elhanyagolásáért
Az Ipari Minisztérium 1936. február 12-én hirdette meg azt a nyilvános tervpályázatot, melynek
témája a Budaörs határában létesítendő közforgalmi repülőtér épületeinek általános elhelyezése és a
felvételi épület volt. A harmincöt pályázó közül az első díjat Czakó Lászlónak ítélte a zsűri, de a
pályázat eredményeként végül a második helyezett Králik László és a dicséretben részesített Borbíró
Virgil kaptak megbízást egyéni terveik összehangolására. Az építkezés megkezdése előtt tizennyolc
helyszínt vizsgáltak meg légiközlekedési szempontból - talajminőség, éghajlati viszonyok, beépítettség,
topográfiai jellemzők - és a szakértők meghallgatása után a Magyar Királyi Légügyi Hivatal 1935-ben a
budaörsi helyszínt tartotta a legalkalmasabbnak az építkezésre.
Az épület külső tömegét a repülőtér felőli oldalon a homlokzat íves teraszokkal kiépített
lépcsős elrendezése, és az acélból és üvegből épült parancsnoki torony tette jellegzetessé. A forgalmi
épületen körbefutó teraszokat - a kifutópálya felől - kilátóként és pihenőhelyként használták a
repülőtérre kilátogató vendégek, illetve hivatalos ünnepségeken dísztribünként funkcionáltak.
A repülőtér sorsa akkor került a figyelem középpontjába, amikor 1999 legvégén
privatizációjának megakadályozása céljából műemléki védelemre javasolták. Ennek eredményeként
2005-ben sikerült műemléki védelem alá helyezni az egész létesítményt, beleértve a kifutópályát is.
A Bauhaus-elvek alapján alkotott, a vonatkozó nemzetközi szakirodalomban is számon tartott
épület helyreállítására 2003-ban készültek helyreállítási, rehabilitációs tervek, de végül ezek nem
valósult meg, bár Vári Gyula vadászpilóta próbált pénzt szerezni a kivitelezésükre. Ma az egész
együttes erősen pusztulófélben van, sorsa reménytelennek tűnik. Az eredeti állapot visszaállítható
lenne, ugyanakkor a repülőteret működtető Magyar Repülő Szövetség hiába áll az előremutató
innovációk és fejlesztések mellé, erre saját forrásból nincs lehetősége. A tulajdonos Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. láthatóan semmit nem tesz a birtokában lévő, európai jelentőségű műemlék és
légifelvételekből álló fotómontázs állagmegóvása, a becses építészeti emlék helyreállítása ügyében.
A Citrom-díj „adományozásával” fel kívánjuk hívni a hazai közvélemény figyelmét az értékek
pusztulására, egyúttal ösztönözni kívánjuk a tulajdonost, hogy legalább az állagmegóvási munkákat
végezze el.

A kiemelkedő értékű 20-ik századi műemlék felháborító elhanyagolásért, a hasznosítás és
helyreállítás hiányáért az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság a budaörsi repülőtér
épületét Citrom-díjban részesíti.
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Műemlékvédelmi Citrom-díjat adott
a Győr, Dunakapu tér, közösségi- és rendezvénytér, valamint mélygarázs
és föld alatti illemhely kialakítása részére

a tér alatt fekvő Duna-bástya földtömegét tartó cölöpfalazat egy részének
megsemmisítéséért
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A Dunakapu tér megújítása során a Város nem kellő gondossággal járt el, mert nem vette figyelembe
a történeti térképek és az egykori városfal és bástya részbeni bontásáról rendelkezésre álló
dokumentumokat, amikor e helyen - a tér nagyon is üdvözlendő megújítása során - előzetes kutatás
és részletes feltárás nélkül döntött a mélygarázs és térszín alatti illemhely létesítéséről, s dolgoztatta ki
annak terveit.
A leletek napvilágra kerülése után a tér egy része alá három szintben került elhelyezésre a parkolókapacitás, ennek érdekében a leletek egy fontos része megsemmisítésre került – a szakmai és
társadalmi szervek figyelemfelhívásai ellenére.
A történelmi belváros forgalomcsillapított területének peremén szokásos és általában jó, üdvözlendő
megoldás parkolók (felszínen, parkoló-lemezen és -házban vagy mélygarázsban) létesítése, de ezen
a helyen a város rendezési terveiben és az ezekhez készített örökségvédelmi hatástanulmányban nem
szerepelt mélygarázs létesítése, sőt ezek a dokumentumok egyértelműen a tér megőrzését és az
alatta fekvő egykori bástya lehetőség szerinti minél teljesebb bemutatását, részleges visszaépítését
tartalmazzák.
A napvilágra került leletek alapján örökségvédelmi szempontból az egyetlen jó megoldás a mélygarázs
megépítésnek elvetése, máshol történő megvalósítása lett volna.
A kutatásnak – nagyrészt - ezért szükséges függetlennek lenni egy konkrét beruházástól, és lehetőleg
a rendezési tervek, parkolási rendszer fejlesztési terveinek kidolgozása előtt célszerű azokat elvégezni.
A beruházások során ugyanis kényszerpályára kerül a régészeti feltárás és a megtartás, bemutatás
lehetősége, vagy éppen ellehetetlenülése is, a beruházási keret felhasználásának kötelme rossz, vagy
félmegoldásokat eredményez.
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága a győri bástyarendszerhez tartozó értékes és
pótolhatatlan cölöpfalazat és a kapcsolódó leletek elbontásáért e beruházást Citromdíjban részesíti.
A díj odaítélésével fel kívánja hívni az önkormányzatok figyelmét a régészeti és az épített
örökség kutatásának beruházásoktól független végzésére, mert azok eredményeinek
felhasználásával mind a rendezési, mind a konkrét építészeti-műszaki tervek
megalapozottabbak, időtállóak és az európai elveknek megfelelőbbek lesznek, lehetnek.
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Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, a Díjbizottság
javaslatára,

Példaadó Műemlékgondozásért Díjban
részesíti
a
budapesti Deák téri Evangélikus Gimnáziumot
a műemléképület immár 150 éve tartó gondozásáért, jó karban
tartásáért, méltó használatáért és értékeinek megőrzéséért

Az iskola jelenlegi épületét 1864 szeptemberében - idén 150 éve - adták át, a gyülekezeti épületben
1788 óta működő korábbi iskola utódaként.
II. József türelmi rendelete után a pesti evangélikusok 1787-ben szervezték meg egyházukat.
Templomukat a városfalakon kívül, a Szénpiacon, a mai Deák téren építhették fel 1799 és 1808 közt
Pollack Mihály tervei szerint. A Pest városától kapott telek másik részén épülhetett fel a parókia és az
iskolaépület. A tanintézmény lassan kinőtte falait, így vált szükségessé a gimnázium építése, amely az
Invalidus-palota sütőháza helyére kerülhetett Gerster Károly tervei szerint. Reprezentatív
„Márványtermét” nemcsak az iskola használta, hanem a pesti polgárság is.
Az iskolát 1948-ban államosították, de folyamatos karbantartása az államosítás idején sem szűnt meg.
Az épületet több ízben felújították, a Márványterem műemléki helyreállítását Schall József tervezte
1985-ben.
Amióta visszakapta az egyház az épületet, állami segítséggel felújította, és azóta is folyamatosan
végeztet műemléki állagmegóvási munkákat a díszteremben (mázolás, csillár megerősítése, intarziás
parketta lakkozása) és másutt (kupola felújítása).
A kapubejáratban elhelyezett márványtábla 60 híres ember emlékét örökíti meg, akik ebben az
épületben, vagy elődeiben, a Pesti Evangélikusok iskoláiban tanultak a Deák téren és környékén.
(Petőfi, Ignotus, Örkény István, Podmaniczky Frigyes, Gundel Károly és Robert Capa, vagy az
építészek közül Pecz Samu, Schulek Frigyes).

A Díjat Gáncs Péter, a Magyarországi
Evangélikus Egyház elnök-püspöke, és
Gadóné Kézdy Edit igazgatóasszony
vette át.
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Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, a Díjbizottság javaslatára,

Példaadó Műemlékgondozásért Díjban
részesíti
a
BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékét
a felsőfokú műemlékvédelmi oktatási tevékenységért, különös tekintettel
a posztgraduális műemlékvédelmi szakmérnök képzésért, ami jelentős
mértékben hozzájárult a magyar műemlékvédelem egységes szemléletű
szakembergárdájának kialakulásához.
A teljesen átalakult műemlékvédelem legnagyobb kihívása, hogy a széttagolt rendszerben azonos
elvek szerint, azonos szemlélettel rendelkező, kellő felkészültségű, megfelelő jártassággal rendelkező
szakemberek képviseljék a szakterületet. A tapasztalatok szerint a megfelelő jártasságot csak
többéves szakmai gyakorlat során lehet megszerezni, amit viszont olyan alapokra kell építeni, amely
ma csak posztgraduális egyetemi képzésben szerezhető meg.
A Budapest Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék által
szervezett műemlékvédelmi szakmérnöki posztgraduális képzés az egyedüli, ahol annak a sokrétű
szakterületnek az oktatásával folyik a szakemberképzés, ami megfelel a műemlékvédelem
interdiszciplináris jellegének. A magyar nyelvterület legkiválóbb szakemberei több évtizede itt
sajátíthatják el a műemlékvédelem tudományát. Az itt folyó oktatás teszi lehetővé a műemlékvédelemben jártas szakembergárda felnevelését.
A díj odaítélésével az Építészettörténeti és Műemlékvédelmi Tanszék ez irányú, nemzetközi színvonalú
oktatási tevékenységét ismeri el és állítja példának az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság.
Ugyanakkor fel kívánja hívni a figyelmet a szakemberképzés, az építészet felsőfokú oktatásán belül
pedig a műemlékvédelmi szakemberképzés fontosságára annak érdekében, hogy a szakképzés és a
szakterületi alkalmazottak szemléletének és
felkészültségének egymástól egyre erőteljesebb
távolodása megszűnjön.

A Díjat Krähling János tanszékvezető
- BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék –
vette át.
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A világnapi program délután tudományos üléssel folytatódott. Az „Ybl Miklós hagyatéka - Ybl Miklós
bicentenáriuma és az építészet éve” alkalmából rendezett konferencia levezető elnöke Brenner János
várostervező volt Számos rövid, de igen érdekes előadás hangzott el: Ybl évszázadai a 19-től a 21-ik
századig (Bor Ferenc), Budapest Bazilikája (Farkas Attila), Fehérvárcsurgó és Ybl Miklós (Károlyi
György), Palota a Belvárosban Budapest IX. kerület, Erkel utca 15 - Ráday utca 18. Gróf Károly György
palotabérháza (Gönczi Ambrus), Operajátszás ma (Ókovács Szilveszter), Palota vagy egyetem?
(Mártonffy Marcell).
A 2014-es Műemléki Világnap utolsó eseménye délután 6 órakor az Örökség a jövőnek - Jövő az
örökségnek vándorkiállítás budapesti bemutatkozása volt, a FUGA-ban megrendezett kiállítást Nagy
Gergely az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke és Winkler Barnabás kurátor nyitották meg.



Búcsúzunk:
Szomorúan értesültünk és adjuk hírül, hogy
Cleve Rudolf okl. építészmérnök
2014. február 26-án,
életének 84. esztendejében

Dr. Bereczkyné Dr. Horváth Alice Dr.habil.
építészmérnök, építészettörténész
2014. április 5-én,
életének 72. évében
elhunyt.

Emléküket megőrizzük!
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Programajánló, előzetes:
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság és a TIT Bugát Pál Egyesület ebben az évben is meghirdeti a
Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet.
Az idén 44-ik alkalommal megrendezésre kerülő Műemlékvédelmi Nyári Egyetem
Témája:
Sokoldalú szakmai együttműködés a műemlékhelyreállítások és a
műemlékvédelem szolgálatában
Dátuma:
2014. június 26 – július 2
Helyszíne:
Hotel Nomád, Síkfőkút (Noszvaj)
Nyelve:
magyar és angol (szinkrontolmácsolás a rendezvény teljes időtartamára)
A nyári egyetem a Magyar Építész Kamara, a Budapesti Műszaki Egyetem és a Leuveni Katolikus
Egyetem Raymond Lemaire Intézetének szabadon választható akkreditált képzése. (A nyári
egyetemnek a MÉK akkreditációs bizottsága 2013-ban 7,5 pontot ítélt).
Részvételi díj:
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság az NKA támogatásának köszönhetően a részvételt jelentős
kedvezménnyel megállapított díjak mellett biztosítja. Az egyéb hozzájárulásként befizetendő alábbi
díjak magukban foglalják az előadásokon és a két szakmai tanulmányúton való részvétel, valamint a
szállás és az ellátás (napi háromszori étkezés) költségeit, ezen felül pártolói tagságot biztosítanak
2014-re az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesületbe. A díj nem tartalmazza viszont a nyári
egyetem helyszínére történő oda- és visszautazás költségeit.
Elhelyezés - befizetendő díj:
2014. május 30-ig történő átutalással:
4 személyes faházban:
42.000 Ft/fő
vagy 140 Euro/fő
2 vagy 3 ágyas szállodai szobákban:
46.000 Ft/ fő vagy 160 Euro/fő
2014. május 30-tól június 23-ig történő átutalással:
4 személyes faházban:
50.000 Ft/fő
vagy 170 Euro/fő
2 vagy 3 ágyas szállodai szobákban:
55.000 Ft/ fő vagy 190 Euro/fő
Átutalás:
A részvételi díjat az

ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület
OTP Bank NyRt-nél (H-1052 Budapest, Deák F. u. 7-9.) vezetett
1170 5008 2009 5785 0000 0000 számú bankszámlájára kérjük átutalni
Nemzetközi utalás esetén kérjük megadni:
IBAN: HU66 1170 5008 2009 5785 0000 0000 BIC (SWIFT) kód: OTPVHUHB
Az átutalás közlemény rovatában kérjük a „nyári egyetem egyéb hozzájárulás” szöveget feltüntetni!
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság ebben az évben is pályázatot hirdet a Hallgatók Fórumán
elhangzó kiselőadások tartására, melyre a nyári egyetem témájához kapcsolódó 8-10 perces
kiselőadásokkal lehet pályázni. A beérkezett pályázatokat az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság
elnöksége bírálja el és választja ki, figyelembe véve a beérkezés sorrendet is.
A 44. „Román András” Műemlékvédelmi Nyári egyetem Jelentkezési lapja letölthető:
http://www.icomos.hu/dhg/hun/310/downloads/ramnye_2014_jelentkezesi_lap_applic
ation_form_2.doc
Az előzetes program letölthető:
http://www.icomos.hu/dhg/hun/310/downloads/ramnye_2014__angol_es_magyar_programterv
ezet_aprilis.pdf

Kérjük a megjelölt határidők figyelembevételével a hozzájárulás összegének átutalását, és a
jelentkezési lap visszaküldését az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Titkárságra email-ben:
secretariat@icomos.hu és/vagy faxon: +36.1.2254966.
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Ágostházi László DLA:

EMLÉKEZZÜNK RÁ, HOGY. . .



Május
május 1.

125 éve (1889) kezdték el építeni a
Budapest V. ker. Alkotmány utcai unitárius
templomot és bérházat (Pecz Samu)

május 5.

265 éve (1749) helyezték el Egerben a Megyeháza épületének (építő: F. M. Gerl)
alapkövét

120 éve (1894) tartották az Országháza (Steindl Imre) bokréta ünnepségét
május 6.

185 éve (1829) született Rozsnyón Máltás Hugó építész, tanár, a magyar
romantikus építészet egyik jelentős alkotója, sok, egyebek között a Budapest Fő-utca
3. és a József nádor tér 2. sz. épület alkotója

május 7.

105 éve (1909) kezdték el építeni Budapesten a Széchenyi-fürdő épületét (Czigler
Győző, Dvorzsák Ede)

május 9.

10 éve (2004) adták át rendeltetésének a helyreállított barokk mádi zsinagóga
épületét (Wirth Péter és Benkő Ágnes munkája), mely azóta Europa Nostra Díjat
kapott

május 10.

120 éve (1894) nyitották meg ünnepélyesen az Aquincumi Múzeum épületét

május 16.

395 éve (1629) helyezték el Nagyszombatban az Egyetemi (jezsuita) templom
alapkövét

május 18.

110 éve (1904) helyezte el a budapesti Örökimádás templom épületének (Aigner
Sándor alapkövét I. Ferenc József császár

május 20.

45 éve (1969) nyitották meg ünnepélyesen a budapesti Öntödei Múzeumot (Pfannl
Egon)

május 22.

15 éve (1999) szentelte újra Gyulai Endre püspök a helyreállított óföldeáki római
katolikus templomot

május 24.

105 éve (1909) született dr. Gerő László építészmérnök, kétszeres Ybl-díjas, Herder, Állami-, Pro Urbe díjas egyetemi tanár, a magyar műemlékvédelem nemzetközi
jelentőségű kiemelkedő egyénisége, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tiszteletbeli
tagja, szakíró, számtalan jelentős műemlék helyreállítója

Június
június 1.

230 éve (1784) helyezték el Győrben az evangélikus Öregtemplom alapkövét

június 10.

100 éve (1914) halt meg Lechner Ödön építészmérnök, a századforduló nemzetközi
jelentőségű alkotó építésze, a magyar építőművészet egyik kimagasló alkotója,
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szecessziós építészetünk egyedi mestere,
templomok alkotója

példamutató köz- és lakóépületek,

70 éve (1944) halt meg Walder Gyula építészmérnök, műegyetemi tanár, a magyar
historizáló építészet egyik legnagyobb alkotója, nagyon sok középület, templom
tervezője, egyik legismertebb alkotása a budapesti a Kiskörúton a sugárutat indító
Madách-téri épületegyüttes
június 11.

75 éve (1939) szentelte fel Ravasz László püspök Budapest Pasaréten a Torockó-téri
református templom épületét (Szabó László és Szabó Márton)
15 éve (1999) adták át felújítása után Nagytétényben a Száraz-Rudnyánszky kastély
épületét

június 12.

120 éve (1894) helyezték el Kőbányán a Szent László templom épületének (Lechner
Ödön) alapkövét

június 13.

100 éve (1914) adták át ünnepélyesen Budapest Óbudán a Gázgyár épületét (Reichl
Kálmán és Almási Balogh Lóránt)

június 15.

180 éve (1834) halt meg Hild Vencel Sopronban élő építőmester, aki a városban és
környékén nagyon sok köz- és lakóépületet alkotott

június 17.

150 éve (1864) született Neuschloss-Knüsli Kornél építészmérnök, a

művészettörténetek doktora, akinek sok alkotása közül a legismertebb a budapesti

Állatkert főkapuja és Elefántháza.
június 21.

115 éve (1899) született Kiss Tibor dr. építészmérnök, egyetemi tanár, lakó- és
középületek tervezője, szakíró, a népi építészet kutatója

június 25.

120 éve (1894) kezdték el a Budapest i Központi Vásárcsarnok épületének (Pecz
Samu) földmunkáit

június 26.

160 éve (1854) szentelte fel Bartalovics érsek Istenmezején (Heves m.) a római
katolikus templom épületét (Dudás József egri céhmester)

június 29.

190 éve (1824) szentelték fel Békéscsabán az evangélikus Nagytemplom épületét
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