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2021-es ICOMOS Közgyűlés  -  két fázisban…. 
 

A COVID-19 pandémiás helyzet okán életben lévő rendelkezések miatt az ICOMOS Magyar Nemzeti 

Bizottság Egyesület idei, egyben tisztújító közgyűlését nem lehetett a rendeletileg előírt határidőig 
személyes részvéttel megrendezni, ezért, a rendkívüli helyzet adta felhatalmazás szerint a közgyűlésen 
a tagsági szavazással elfogadandó beszámolókat, valamint a 2020-as közhasznúsági beszámolót a 
vezetőség az arra való rendkívüli felhatalmazás értelmében, az ellenőrző bizottsággal való konzultáció, 
és annak az elfogadásra való javaslata után elfogadta, és azokat Egyesület az előírt határidőre 
benyújtotta az illetékes szervekhez.  
A Közgyűlés tisztújítási részét, valamint a közgyűléseinken eddig szereplő 
programpontokat és eseményeket, így a 2020-as Möller Díj átadását és a 2021-es 
Műemlékvédelmi Panteon új tagjainak kihirdetését is, egy későbbi, a terveink szerint egy 
idén őszi időpontban fogjuk megszervezni a tagság részvételével. 
 
 
A 2020-as elnöki és az egyszerűsített pénzügyi beszámolókat az alábbiakban tesszük közzé: 
 

 
 
 

AZ ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület  
Közhasznúsági beszámolója a 2020. évi tevékenységéről 

 
 
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága rendkívüli éve volt 2020. Nem voltunk ezzel egyedül, minden 
szervezet és minden egyes ember a koronavírus okozta rendkívüli helyzetnek vált az áldozatává. A 2020-
as év arról szólt, hogy a kényszerű bezártság és elzártság ellenére hogyan őrizhetjük meg jelenlétünket, 
aktivitásunkat, hogyan tudunk vállalt feladatainknak megfelelni. A teljes év munkájára rányomta 
bélyegét a járvány okozta helyzet, az alapvetően megváltozott működési feltételek, a bezártsággal 
együtt járó elzárkózás mellett is meg kellett találni a működésünkhöz szükséges feltételeket.  
 
 
 Szervezeti élet 

Hagyományos értelemben nem lehetett 2020-ban a megszokott szervezeti életről beszélni, hiszen a 
korlátozások miatt a szervezet élete is alapvetően átrendeződött. A szervezeten belüli kapcsolattartás 
és kifelé való együttműködés új módjaira volt szükség. A kapcsolatok építése is más módot kívánt, új 
módszereket kellett megtanulnunk eredeti céljaink szolgálatára. Megnőtt a számítástechnikai háttér 
jelentősége, a sokak számára akkor még ismeretlen zoom kapcsolat vált az együttműködés, a kérdések 
megvitatásának általános fórumává. 2020-ban öt vezetőségi ülést tartottunk. 
238-an fizették a rendes tagdíjat, 9 ifjúsági és 19 jogi tagunk van. Tagságunk létszáma állandónak 

nevezhető. Lemorzsolódó tagjaink számá felvételt nyert új tagjaink száma kiegyenlíti. 
 
A tagsággal való kapcsolattartás leginkább az emailra korlátozódott, a Híradó változatlanul a másik 
fontos tájékoztatási lehetőség. Rendezvényeinkről az internet segítségével lehetett teljes körűen 
tájékozódni, 2020-ban három jelentős programmal jelentünk meg a világhálón. 
 
 
 Az iroda 
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága programjainak szervezése és életének biztosítása nem 
képzelhető el az iroda nélkül. 2020-ban alapvetően megváltozott az iroda élete. Pakulár Ibolya 
örvendetes okokból egy időre kivált a mindennapi munkából. Köszönettel tartozunk azért, hogy 
munkáját és a feladatokat pontosan átadta, a munkáját átvevő új kollégáinkat folyamatosan segítette, 
hogy az iroda működéséhez szükséges kötelezettségeket megismerhessék, és azokat megoldhassák. 
Szabó Laura és Piros László tagtársaink vállalták, hogy a szervezési és a pénzügyi munkában, valamint 
a napi teendők ellátásában segítik szervezetünket. Ahhoz, hogy az iroda változatlanul meg tudjon felelni 
szervezetünk feladatának és elvárásának, az természetesen nem csak jószándék kérdése volt. Meg 
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kellett tanulni az eljárásrendet, a követelményeket, valamint partnereinkkel kialakult kapcsolatnak 
megfelelő együttműködés módját. Ez gazdasági, pénzügyi és belső ügyrendi követelményeknek való 
megfelelést is jelent, amit szakismereti alapokkal felvértezve meg kellett ismerni annak érdekében, hogy 
a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lehessen a változatlan működési feltételeket biztosítani. 
Szabó Laura a nyilvántartásban, a pályázatok kezelésében, a szervezésben, Piros László a gazdasági 

ügyek, a pályázatok írásával és a szervezési munkákkal kapcsolatos feladatokat vette át. Pakulár Ibolya 
segítségének és kettejük munkájának és együttműködésüknek eredménye, hogy a váltás viszonylag 
zökkenőmentes volt. Új kollégáink a pályázatok elszámolásában, az új pályázatokon való részvételben, 
a különféle szervezetekkel való kapcsolattartásban is hamar megtalálták a helyüket, az iroda technikai 
fenntartásában, megújulásában a rendszerek kezelésében is komoly munkát végeztek. 
 
Reméljük, hogy ebből a nem kis szervező munkát jelentő átállásból a tagság igen keveset észlelhetett. 

Az ICOMOS Híradót a tagság tájékoztatására megszokott rendünknek megfelelően Keller Annamária 
szerkesztésével jelentettük meg, 2020-ban pontosan 100 oldal terjedelemben. 
 
Az ismert átrendeződés miatt a honlap kezelése, az internet kapcsolat fenntartása és megszokott 
rendben való működtetése jelentette a legnagyobb technikai problémát, de ebben Pakulár Ibolya, 
Dobosy Kristóf segítette munkánkat. A helyzetet nehezítette, hogy a NÖF által biztosított 
internetkapcsolat a rendszerhez való kötődés, illetve nem kötődés miatt korlátozott lehetőségeket 
nyújtott, ami a napi kapcsolattartásban is nehézséget jelentett, különösen ebben a rendkívüli 
helyzetben. 
 
A járvány okozta korlátozások miatt az iroda működési rendjét is a biztonsági követelményeknek 
megfelelően kellett megszervezni. A járvány kitörését követően a helyi munkát minimalizáltuk, szinte 
csak ügyeletet szerveztünk. Irodai dolgozóink felváltva voltak a munkahelyen, hogy a megkereséseket 
fogadják, ugyanis az otthoni munkavégzésre kellett teljesen átállnunk. Ősszel már úgy szerveztük az 
irodai munkát, hogy biztosított legyen az állandó ügyelet, de úgy, hogy a különféle feladatot ellátó 
kollégák irodai jelenléte ne fedje át egymást. 
 
Irodánkhoz szorosan kötődik a Román András Archívum és a könyvtárunk helyzete. Fejérdy Tamásnak 
és Klaniczay Péternek köszönhető, hogy igen komoly munkával lassan újra áttekinthetővé vált és 
kutatókat is fogadott. 
 
Irodánkat továbbra is a NÖF-nek, a NÖF-el való együttműködésünknek köszönjük. 
 
 
 Pénzügyi helyzet 
2020-ban az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság gazdasági helyzete biztosnak volt tekinthető. Nonprofit 
szervezetként nem az eredményesség volt gazdálkodásunk célja, hanem az, hogy feladatunkhoz, 
működésünkhöz és programjainkhoz biztosítani tudjuk a megfelelő, stabil pénzügyi hátteret. 
Szervezetünk az elmúlt évben is pozitív eredménnyel zárt. Pályázatok segítségével tudjuk a nemzetközi 
központba átutalandó kötelező tagsági díjat kompenzálni és így azt működésre fordítani. A működéshez 

szükséges további fedezetet - az irodai dolgozók bérköltséget, illetve az ahhoz tartozó járulék költséget 
- működési támogatásból, illetve pályázatban vállalt feladatokhoz kötődő irodai költségekből tudjuk 
biztosítani. A Miniszterelnökség programtámogatásai és az NKA pályázatai adtak lehetőséget arra, hogy 
a 2020-ra tervezett programjainknak is meglegyen a szükséges fedezete. Az NKA pályázati kiírásának 
időszakában lépett fel a COVID-19 járvány első hulláma, így pályázatainkat is módosítani kellett. 
Összességében megállapítható, hogy a korlátozások miatt módosuló programjainkhoz, illetve az éves 
feladatok ellátásához szükséges fedezet rendelkezésünkre állt. 

 
 
 Szakmai tevékenység – programok 
Szakmai programjainkat kellett a legkomolyabban átgondolni a kialakult járványügyi veszélyhelyzet 
miatt. A hagyományos találkozások, konferenciák teljesen ellehetetlenültek. Új módszereket kellett 
találnunk. Szerencsénkre a programjainkat támogató szervezeteknek is elsődleges volt a szakmai 
programok fenntartása, illetve a körülményekhez alkalmazkodva a pályázati támogatást nyert 
programok valami más módon való teljesítése. Így az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság is olyan új 
módszereket kellett keressen, amivel a kényszerű körülmények ellenére fenn tudja tartani a szakmai 
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aktivitást és az eredeti célt megvalósító módosított programok segítségével a megszokott rendezvények 
folytonossága sem szenved csorbát. Minden módosult programunkat támogatóinkkal jóváhagyattuk, 
ahol szükséges volt, ott módosított szerződésben állapodtunk meg az eltérő felhasználás lehetőségében. 
Nem volt korábban hasonló év, amikor a szervezés alatt álló, jól előkészített programjainkat kellett az 
időközben kialakuló új helyzethez alkalmazkodva átszervezni. 

 
Elsőként a Műemléki Világnap programját kellett újra gondolni. 2020-ban is számos pályázat érkezett 
díjainkra, a Díjbizottság még a járványhelyzet kialakulása előtt meghozta döntését. Az a döntés született, 
hogy a díjazott helyszíneket bemutatjuk, de a díjakat csak később, alkalmas időpontban fogjuk átadni, 
amikor azt már a biztonsági előírások is lehetővé teszik. A Műemléki Világnapon, április 18-án előre 
meghirdetett időpontól lehetett látni a világnapi programot. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 
honlapjáról elérhető program a tagság és az érdeklődők számára is szokatlan volt. Sajnos a személyes 

jelenlétet teljesen ki kellett zárnunk. A hivatalos köszöntést követően a díjazottak bemutatása a 
megszokott rendben történt. A szakmai programot a felkért előadók által megküldött előadásokból 
állítottuk össze Az internet lehetővé tette, hogy nem csak a szakmabeliek, hanem minden érdeklődő 
kapcsolódhasson az előadásokhoz. Nyilván nem lehet azonos módon megítélni a személyes jelenléttel 
megtartott konferenciát és az interneten elérhető program nézettségét, de váratlanul kedvező 
meglepetésként fogadtuk a kapcsolatot keresők meglepően nagy számát. Természetesen az első héten 
volt a legnagyobb a látogatottság, de később is sokan érdeklődtek a program iránt. Az első heti több 
százas érdeklődés később is fennmaradt, nyilván a program aktualitását nem, de frissességét vesztve 
idővel lelassult, de így is hamar ezer fölé lépett a látogatók száma, ma már a másfél ezer felé tart ez a 
szám. 
 
Megszokott május végi közgyűlésünket sem tarthattuk meg. A mérleg beszámolójának elfogadásáról a 
rendeletekben meghatározott módon döntöttünk, a kapcsolódó szakmai rendezvény elmaradt. A 
támogató NKA Építőművészeti Kollégium hozzájárulásával őszi konferenciát kívántunk szervezni, amit 
az elmaradt díjátadásra is fel kívántunk használni. Helyszínnek közgyűlésünk tervezett helyszínét 
választottuk - új megállapodásunk szerint a Kertészeti Egyetem adott volna otthont ez alkalommal is a 
rendezvénynek, azonban a járvány újabb hulláma ezt az elképzelést is megakadályozta. 
 
 
Az 50. Román András Nyári Egyetemet sem tudtuk megtartani. 2020-ban az ötvenedik alkalom ünnepi 
rendezvényére fokozottan készültünk, mégsem lehetett azt a hagyományos módon megszervezni. A 
pályázati támogatást egy online programra, eszközbeszerzésre, valamint az ötven év szakmai 
jelentőségét bemutató kötetre fordíthattuk. Elsősorban szervezési szempontból jelentett 2020-as 
feladatot ez a program, mert a vállalt új, összetettebb feladatok egyes részeinek megvalósulása 
jellegükből adódóan áthúzódik a 2021-es esztendőre is. 
 
A Békési Népi Építészeti Konferencia erőteljesen kötődik a helyszínhez. Vegyes online és offline 
programba rendeztük össze a programot. Egyrészt helyszíni köszöntők, másrészt előre megküldött 
előadások alkották a programot. Tematikáját tekintve – ha szűkebb lehetőségek mellett is – a 
hagyományos rendre emlékeztetett a program, de a kapcsolódó szakmai tanulmányutat későbbi 

időpontra kellett halasztani. Kihirdetésre került a „Múltját őrző ház” díj nyertese is. Minden békési 
konferenciára elkészül az előző alkalom konferenciakötete. Dobosyné Antal Annának tartozunk 
köszönettel, hogy ezévben is a korábbiakhoz hasonló igényességgel és szakmai tartalommal elkészült a 
2018-as kötet. A pályázati támogatások átrendeződésének köszönhetően a 2020-as konferencia 
anyagának kötetbe rendezése is elkezdődhetett, ennek a kiadványnak 2021-ben kell megjelennie. 
 
A Közgyűlés kétszer elmaradt konferenciájának kiváltására megemlékeztünk az ICOMOS alapításának 

55. évfordulójáról. Ezt az alkalmat használtuk fel arra, hogy a Möller-díj átadására és a Panteon új 
tagjainak a kihirdetésére is lehetőséget találjunk, hiszen mindkettő közgyűléseink állandó fontos 
programja, amit a járványhelyzet miatt nem lehetett megfelelő módom kezelni. Ezt a programot is 
interneten lehetett követni. A Panteon új tagjainak a bemutatása alkalom volt arra is, hogy bemutassuk 
a teret, ahol a Panteon teljes arcképcsarnokát meg lehet tekinteni. 
 
Sajnos el kellett halasztanunk a novemberre tervezett ifjúsági konferenciát. Veöreös András és Nagy 
Gergely Domonkos szervezésében többnapos rendezvény előkészületei kezdődtek el, hogy az országban 
építészettel, a műemlékvédelemmel foglalkozó felsőfokú oktatási intézmények hallgatói megismerjék 
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egymás kutatási területét, és az elszigetelt oktatási műhelyek hallgatói között egységesebb szemléletű 
műemlékvédelmi követelmények szerint formálódjon közös munka. A beküldött előadásokból 
színvonalas konferencia kötet jelent meg. A rendezvény előkészített konferencia programja későbbi 
időpontban kerülhet megrendezésre. 
 

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy kifejtsük szakmai véleményünket, amikor úgy véljük, hogy egy 
tervezett, műemlékvédelmi szempontból vitatható program még jó irányba fordítható. Az ICOMOS 
szakmai civil szervezetként továbbra is kötelességének érzi, hogy a döntéshozók és az érdeklődő 
közvélemény is megismerhesse szakmai álláspontját, véleményét. Annak reményében teszi azt 
közkinccsé, hogy a döntéshozóknak is lehetőségük legyen a programot műemlékvédelmi szempontból 
a legmegalapozottabban felépíteni. 
 

Nyilatkozatban foglaltunk állást a budai vári Áramelosztó épületének bontása ellen, a tatai 
szállodaépítést pedig az Öreg-tó értékeinek, a tatai településkép védelme érdekében elleneztük. Ez 
utóbbi kapcsán a helyszíni szakmai vitában vettünk részt, a város polgármesterének meghívására 
személyesen is ismertethettük álláspontunkat. Az Agrárminisztérium tervezett részleges elbontásával 
kapcsolatban is közvetlen levélben fejtettük ki véleményünket. 
 
A Karták Könyvének második kiadásának szerkesztése 10 évvel ezelőtt zárult le. Az elmúlt időszak 
igazolta, hogy a fontos dokumentumokat tartalmazó kötet ismerete nélkül a műemlékvédelem egyetlen 
szakterülete sem képviselhető felelősséggel. 2011 óta olyan jelentős dokumentumok jelentek meg, 
amelyek a hazai szakma előtt is vagy ismeretlenek, vagy csak idegen nyelven érhetők el. Jelentős munka 
a kiegészítő kötet szerkesztése, összeállítása. 2021-ben jelenik meg a kötet, a szerkesztési munkát 
Fejérdy Tamás vállalta. Hasonlóan fontos munka kezdődött meg a. 2021-es Műemléki Világnapon 
esedékes a harmadik díjkötet szerkesztésével, ami a 2017-2021 között ICOMOS-díjban részesült 
helyreállításokat mutatja be. Arnóth Ádám a legutolsó év kivételével összerendezte a díjkötet anyagát, 
a nyomdai előkészítés megkezdődött. 
 
Szakmai szempontból külön ki kell emelni egy, a Híradónkban megjelent nagyon fontos tanulmányt. „A 
műemlékek megőrzési állapotával kapcsolatos műemléki beavatkozások fogalomtára” címmel Fejérdy 
Tamás írását tette közzé az ICOMOS Híradó 1. száma. Forrásértékű mű megjelenését segítettük, ugyanis 
az írás olyan alapfogalmakat határoz meg, amelyekkel sajnos a szakmagyakorlók sincsenek tisztában. 
A HÍRADÓ 5-6. számában megjelent Arnóth Ádám írása ugyanilyen meghatározó dokumentum a 
rekonstrukció elméleti kérdésének taglalásakor.     
 
A járványhelyzet igen megnehezítette szakmai munkánkat. A kötöttségek és a korlátozások révén új 
szemlélet kellett ahhoz, hogy munkánkat elvégezzük. A bizonytalanság miatt sokszor dupla munkával 
párhuzamosan kellett szerveznünk a programokat, mert nem lehetett tudni, hogy a két-három hónap 
múlva adódó kötöttségek hogyan határozzák meg lehetőségeinket. Kötöttségeink új perspektívát is 
nyitottak. A jövőben érdemes megfontolni a hagyományos, eddig megszokott rendezvények és az online 
és offline konferenciák nyújtotta lehetőségek egészséges ötvözését. 
 

 
 Szakbizottságok 
A járvány sújtotta évben a szakbizottságoknak is nehezebbé vált a munkája. Talán ezen a területen 
tapasztalható a legnagyobb visszaesés. A kapcsolattartás nehézsége jelentősen korlátozta a 
szakbizottságok lehetőségét. Nem is annyira a kevéssé látszó szakbizottságokat kell említeni ebben az 
évben, hanem azokat, amelyek a korlátozások ellenére is tudtak programot szervezni. Az ez évi békési 
konferencia a Népi Építészeti Szakbizottság elismerésre méltó programja volt. Egy kiadott és egy 

előkészített kiadványa komoly szervezés és együttműködés eredménye.  
 
A Történeti Kertek Szakbizottsága továbbra is eredményes partnere a Kertészeti Egyetemnek, számos 
közös programot szerveztek. Az Örökzöld Klub csak korlátozott keretek között működhetett. 
 
A Falkép Bizottság jellegéből adódóan hazai magvú, félig nemzetközi szervezet. Az Európai Falkép 
konferencia megszervezését 2020-ról 2021-re kellett halasztania. 
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 Kapcsolatainkról 
Kapcsolatainkra is rányomta bélyegét az elmúlt évben a kijárási tilalom, az otthoni munkavégzés, a 
személyes kapcsolatok minimalizálása. A meghatározó szakmai szervezetekkel továbbra is kiválónak 
tekinthető a kapcsolatunk.  
 
A civil szakmai szervezetekkel természetes az együttműködésünk. A Magyar Építőművészek 
Szövetségével közösen léptünk fel a tatai szállodaépítés ügyében és a vári Áramelosztó bontásának 
elkerülése érdekében. Díjbizottságunkba tagot delegálnak. A Magyar Urbanisztikai Társasággal továbbra 
is közösen hirdetjük meg a Köztérmegújítási Nívódíjat. A MUT szintén képviselteti magát 
Díjbizottságunkban. A Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete szintén tagot delegál zsűrinkbe.  
A Város és Faluvédő Országos Egyesületben több tagtársunk is komoly munkát végez. 
A hivatalos műemlékvédelemmel kapcsolatos szakmai intézményekkel is rendszeres kapcsolatot tartunk. 
A Miniszterelnökség Minisztériummal, a Lechner Központtal a műemlékvédelem fontos rendezvényeit 
szervezzük. A Műemléki Világnap, a KÖN napok országos jelentőségű alkalmak – egyik fontos céljuk, 
hogy épített értékeinkre és a szakszerű műemlékvédelem kiemelkedő fontosságára hívják fel a 
figyelmet. 
 
 
 Nemzetközi kapcsolataink 
Az ICOMOS nemzetközi szervezete is korlátozta működését, így nemzetközi kapcsolataink is korlátok 
közé kerültek. A párizsi irodával is nehezebb volt a kapcsolatot fenntartani, mert ott is átrendezték a 
munkarendet, otthon dolgoztak, csak email kapcsolatra korlátozódott a forgalom. Megszokott évi 
rendszeres nemzetközi rendezvényeink is elmaradtak, helyette online konferenciákat szerveztek. Az 

Európai Elnökök tanácskozása, az Advisory Committee és a tisztújító közgyűlés is online esemény volt. 
Hasonlóan ülésezett a CIVVIH nemzetközi szervezetének vezetősége, ülései is interneten szervezett 
online események voltak. Az Elméleti Szakbizottság firenzei ülését 2020-ban kétszer kellett elhalasztani. 
 
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 2020-as munkáját tekintve megállapítható, hogy nehezebb 
körülmények között kellett dolgoznia, mint bármikor. Szakmai szempontból mégsem volt 
eredménytelennek tekinthető az elmúlt esztendő. Az elért eredményekért a vezetőségnek, Veöreös 

András főtitkárnak, Arnóth Ádám, Dobosyné Antal Anna, Klaniczay Péter alelnököknek is köszönettel 
tartozom. Fejérdy Tamás tiszteletbeli elnökünk továbbra is meghatározó egyénisége szervezetünknek. 
Visy Zsolt folyamatosan segítette döntéseinket. A Tanácsadó Testület elnökeként Szikra Éva, az 
Ellenőrző Bizottság elnökeként Kacskovics Fruzsina segítette rendszeresen a vezetőség munkáját. 
Köszönettel tartozunk tagjainknak, akik aktivitásukkal, gondolataikkal, javaslataikkal, tevékeny 
részvételükkel hozzájárultak eredményeinkhez. 
 
Remélem, hogy a következő évben a körülményeink is megengedik, hogy még eredményesebben 
szolgáljuk a magyar műemlékvédelem érdekét. 
 
2021. május 10. 
 

Nagy Gergely 
elnök 
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MÚLT ÉS JÖVŐ 
 

51. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem 
 

Noszvaj, 2021. június 24-30. 
 

 
Múlt és jövő között vergődünk, a cím szerint is idén pontosan félúton vagyunk 1971 és 2071 között. 
 

Mögöttünk ötven év, a magyar intézményes műemlékvédelem történetének a harmada. Hogy mennyi 
van még előttünk azt persze nem tudjuk. Szerencse, hogy mindig félúton vagyunk, vagyis mindig van 
előttünk valami és valami cél. Most, az 51. nyári egyetemet szervezhettük, az első alkalomra pontosan 
ötven évvel ezelőtt került sor. 
 
A műemlékvédelemnek adott a célja, azt ismerjük. A valamit kell pontosabban meghatározni, ez az, ami 
mindig változik, ezért vagyunk minden évben itt. A társadalmi, kulturális körülmények, a szemlélet, a 

társadalmi viszonyok, az elvárások, a természeti környezet, a felmelegedés, a gazdasági körülmények, 
… mind-mind  befolyással vannak az ismert célra. 
 
Az idei nyári egyetem a műemlékvédelem megváltozott szerepét, új elvárásait kívánta meghatározni.  
Önmagában nagy lehetőség, hogy ha korlátok között is, de a vírushelyzet megengedte a személyes 
jelenlétet, és az elmúlt hónapokban megtanult kapcsolattartási gyakorlatát is bevetve a külföldi 
előadókról sem kellett lemondanunk. 
 

  
(fotók: Klaniczay Péter) 

 

Nyitóest és konferencia 

 
Nem sok rendezvény nyitóelőadásának lehet a címe: 50 év! Fejérdy Tamásnál senki sem ismerheti 
jobban a magyar műemlékvédelem és a nyári egyetem szorosan összefonódó történetét-történelmét. 
Dinu Bumbaru Kanadából csatlakozott a programhoz. A műemlékvédelem új kihívásairól és a 
megváltozott követelményekről beszélt.  A meghatározó egyedi szimbolikus épület,  a sziluett védelme 
nagyobb környezetre vetíti a védelem értelmezését. A műemlékvédelem minden más társadalmi 
változásnál toleránsabb, a folytonosságot, a folyamatosságot képviseli. A modernnek nevezett kor 
értékei kerültek a legnagyobb veszélybe napjainkban. A területi adottságok mellett (hely, helyszín, táj, 
építészet művészete) a társadalom (érték és használhatóság) az idő változásának és az emlékezés 
követelményére hívta fel a figyelmet.  
 

Boguslaw Szmygin a műemlékvédelemben egyre jelentősebb szerephez jutó mértékadó 
dokumentumokról és azok viszonylagosságáról beszélt. A karták, az irányelvek, a dokumentumok helyi, 
regionális, vagy világérvényű jelentőségűek lehetnek. A különféle dokumentumok követelményei 
sincsenek meghatározva. Rendszerezésük, érvényességi területük lehatárolására lenne szükség. A 
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nemzeti követelményeket tartotta a legfontosabbnak, amelyek lehetővé teszik a nemzetközi elvek  
régióra, vagy a nemzetre való aktualizálását. 
A dokumentumok szóhasználatának a változásai pontosan követik a műemlékvédelem megváltozott 
feladatait, követelményeit. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a műemlékvédelem összetett világú 
szakterülete a jövő érdekében találja meg a módját a visszajelzésnek, a kritikának. 
 

A helyzetismertetés után a fenntarthatóság, a hatások és ellenhatások vezettek a jelen kihívásainak 
elemzéséhez. Balázs Mihály a világ lélekszámának az alakulásától, a tendenciák felgyorsulásától kezdte 
előadását. A tipológia (hely), a technológia-technika és a tektonika (összerendezés) és az építési 
tevékenység környezetre ártalmas jellegétől indulva az építészetre, mint morális kérdésre tekintett. A 
kultúraváltás, a népességnövekedés és a technológiai forradalom a térhasználattal, az élettérrel 
kapcsolatban követel új szemléletet. A meglévő, az újra felhasználható, vagyis az érték felismerése 

mellett minden helyzetben alapkövetelmény a műemlékvédelem által képviselt szemlélet, ami az élet 
minden területén mintaként, alapkövetelményként kellene szolgáljon. 
 

Ongjerth Richárd a történeti városokról és főutcáinak inspiratív szerepéről beszélt. Bamberg és 
Pannonhalma példáján mutatta be a helyszín megújulásának lehetőségeit, a megújulás szemléletét, a 
helyiek fontos partnerségét. Bár a példák esetében kétségtelenül kedvezőbb Pannonhalma helyzete, 
ahol komoly kulturális és morális alappal rendelkező egy tulajdonos keresi a felelős választ kérdéseire. 
Rácz Miklós a kutatás szerepéről és annak jelentőségéről beszélt. A legtöbb tudást, eredményt feltáró 
szakterület leginkább csak dokumentumokban rendezetten vesz részt a megújulásban. A teljes folyamat 
részeként lényegesen eredményesebben szolgálhatja az értékmegőrzést, a koncepcionális 
műemlékvédelmi elvekkel összhangban lévő értékalapú megújulást, konzerválást. 
 

Zdeněk Vácha a műemlék hitelességével kapcsolatos bonyolult, sokszor nehezen értelmezhető 
kérdéséről tartott előadást. A történeti érték az eredetivel van közvetlen kapcsolatban, állítja Alois 
Riegllel. Sok érdekes példa és példázat után az eredeti ésszerű mennyiségének a tovább élésében látja 
a hitelesség jelenlétét. 
 

Ehhez kapcsolódik Arnóth Ádám fenntarthatóság és funkció címmel tartott előadása, ahol az ICOMOS-
díjas alkotásokkal színvonalas műemlékhelyreállítási körképet adott, de előadásának második részében  
műemlékvédelmi szempontból érthetetlen, sajnos meghatározó, negatív  példa értékű jelenségek 
bemutatásával ébresztett a való helyzet sokrétűségére.  
 

Wierdl Zsuzsa restaurátor művész a kutató felelősségére, a kutatás szakszerűségének szükségére hívta 
fel a figyelmet. A történeti érték megmentése a restaurátor (és minden más résztvevő) megbízó közös 
felelőssége. Láthattuk, hogy a műemlékvédelmi követelményeket sok olyan külső hatás befolyásolja, 
illetve relativizálja - ami felveti a tágabb kulturális környezettel kapcsolatos kérdések kezelését is. 
 

Az elvek és gyakorlatok mellett tanulságos volt a híres egri tömbrekonstrukciós helyszíneket 
meglátogatni. A megváltozott társadalmi környezet, a használat, a tulajdon, a városi élet átalakulása 
látványos következményekkel járt. Egy hajdan nagyszerű városépítészeti megoldás újragondolásába 
kaptunk betekintést az egri séta során. Hasonlóan a vár fejlesztési programjához, itt is ötven éves 
helyreállításokat értékelhettünk mai szemmel, megismerve a mai terveket, követelményeket. A 
műemlékvédelem szemléletének átalakulásáról ma mi sem szólhat beszédesebben, mint egy régen 
szakszerűen helyreállított romterület megújulása az azóta megismert újabb eredmények alapján. 
 

A hallgatói fórum idén is a legváltozatosabb eseménye volt a rendezvényenek. Sylvester Edina „Mit 
akarhat a táj” címmel a tatai helyszín és az ijesztő tatai szállodaépítési elképzelés ellentmondásait 
mutatta be a táji adottságok és összefüggéseinek ismertetésével. Wilfried Lindberg a rekonstrukcióhoz 
szükséges szakmai és műszaki felkészültségre, a kutatás igényességének a szükségére hívta fel a 

figyelmet, ellentmondásoktól sem mentes példák bemutatása segítségével. Mezei Hanna az épített 
örökség és emlékezet címmel megtartott előadásában a közösségét vesztett és közösségét újra 
megtaláló két zsinagóga helyreállítását elemezte. 
Zámbó Lilla a magyar szecessziós építészet kárpátmedencei világát és az európai szecesszió - Jugendstil 
– Art Nouveau vonulatának viszonyát elemző munkáját mutatta be. Börcsök Gizella egy bolognai 
közösségi tervezési modell eredményeit és módszertanát mutatta be. Ennek budapesti párhuzamára 
figyelt fel és állította példának a lehetőséget. Nagy Attila a szilágysági kusalyi harangláb helyreállításának 

elvi és gyakorlati kérdéseit ismertette meg a hallgatókkal. 
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Sedlmayer Judit az ószövetségi városok világát mutatta be a bibliában előforduló említések, 
hivatkozások segítségével. 
 

Bölcs döntés volt, hogy a hagyományoknak megfelelően végül a kirándulás is része volt a programnak. 
Cserépfalva-Cserépváralja-Szomolya-Tard útvonala a legközelebbi környéket mutatta be. Egy ember 

szükséges mindenhol, aki kellő elkötelezettséggel védi az értéket és teszi közkincsé azt a következő 
generációk számára is. Templomépítőkkel, falumentő pinceépítő borosgazdával, barlanglakást építő 
vendéglátós családdal találkozhattunk. A helyben nem érthető helyi értékre felfigyelve állítják a 
településmegújulás középpontjába a helyre jellemző, a közösség életével egybeforró történeti értéket. 
 

 
 

 

 

  
(fotók: Börcsök Gizella) 

Tardi tájház és népviselet 
 
 
 

 

   
(fotók: Börcsök Gizella) 

Szomolyai barlanglakások 

 
Brenner János Németországból jelentkezve mutatta be az ott most megújuló-rekonstruált-helyreállított, 
sok vitát kiváltó épületeket. A Frauenkirchen, a Reichstag, a Humboldt Forum megújulásának három 
teljesen más elveket követő útját ismertette a rekonstrukciótól a replikaépítésig. 
Dévényi Tamás a Táncsics Mihály utca 9. környezetében gyanított Magna Curia Regis utáni kutatás 
eredményeit mutatta be történeti kontextusba helyezve, hangsúlyozva a kutatói szubjektivitás, előítélet 
és a beidegződés történelemformáló lehetőségét. 
Ringer István két példa segítségével láttatta két, feledés homályába veszett történelmi helyszín 
megújulásával kapcsolatos társadalmi elvárásokat, megnyilvánulásokat. Nemes András a soproni Szent 
Mihály templom kutatásának eredményeit mutatta be. A helyreállítás helyreállításának a kérdése Storno 
kapcsán vetődött fel. A Fácán helyreállítási programjának bemutatása egy hosszadalmas folyamatban 
az alakuló érték alapú érzékenység változása miatt vált aktuálissá. 
Adrian Linters a civil szervezetek meghatározó szerepvállalásának történetét és munkájuk eredményét 
mutatta be Barcelonában. 
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A jövőt az ifjúság, a követő generációk képzettsége és szerepvállalása jelenti. A győri Hild 
Szakközépiskola programjának sokszínűsége a műemlékvédelem elméleti és gyakorlati feladatkörének 
változatosságát követi. A Józsa Tamás igazgató úr vezette közösség, a hely megismerését, az emberi 
kapcsolatok építését is szervesen illeszti a műemlékvédelem oktatásának tanrendjébe. Az Ybl Egyetem 

a tudományos diákköri hagyományokat követve az ipari építészet értékeinek megőrzésére szervezett 
felmérőtábort Csontos Györgyi vezetésével. Lényegesen túllépett minden tanulmányi követelményt a 
csapat eredménye, a legmagasabb építészeti színvonalon, kiváló érzékenységgel dolgoznak ki 
programokat a megújulásra, vagy annak a bemutatására ami volt, de már nincs. (Ózd kémények Kulcsár 
Dávid, Nyárai Fruzsina). 
 

Szakács Béla Zsolt és tanítványai a Pázmány Péter Egyetem műemlékvédelem oktatását mutatta be, 
majd a 6 egyetem részvételével szervezett szászbogácsi programot ismertette, ahol a 
művészettörténész, restaurátor, építész hallgatókból álló vegyes csapatok ismerhették meg a közös 
munka lehetőségét, és jelentőségét a műemlékvédelem szolgálatának érdekében egy páratlan 
helyszínen. 
 

Mit hozott az ötvenedik évforduló, az ötvenegyedik alkalom? Egyre tisztább kép alakul a bevezetőben 
említett VALAMI-ről - az összefogás szükségéről, a társadalom felelősségéről, az együttműködés 
szükségéről. A műemlékvédelem példa. Érzékenysége, értékszempontú szemlélete minden terület 
számára példamutató. A műemlékvédőknek ezért a szemléletváltásért (is) kell dolgozniuk, amihez a 
jövőt nem a profit, hanem egyedül a morális alapokon álló kulturális és közösségi értékszemlélet 
biztosíthatja. 
Ezt visszük magunkkal a 2021-es Nyári Egyetemről. A programot ezévben is Kovács Erzsébet állította 
össze, a TIT Bugát Pál Egyesülete a szervezésben volt társunk. 
 

  
(fotók: Börcsök Gizella) 

Záróest    -      Oklevélátadás 

 
 
Ezúton is köszönettel tartozunk minden előadónak, szervezőnek és résztvevőnek, hogy a rendkívüli 
körülmények ellenére hagyományainknak megfelelő eredménnyel zárhattuk a rendezvényt. Reméljük, 
hogy a felvett igen tartalmas és továbbgondolásra érdemes előadásokat mielőbb közkinccsé tehetjük a 
honlapunkon. 

 
Nagy Gergely 
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Átadtuk  

az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság  
2020-as és 2021-es Díjait 

 

 
(fotó: NÖF) 

 
2021. július 1-jén, Bajnán, a Sándor-Metternich kastélyban került sor a tavalyi és idei Műemléki 
Világnapokon, a pandémiás helyzet miatt személyes részvétel nélkül on-line megtartott 
rendezvényeinken kihirdetett Díjak, valamint a Múltját Őrző Ház Díj ünnepélyes és személyesen 
átadására.  
 
Az érvényben lévő korlátozások figyelembevételével csak szűkkörű meghívottakkal lezajló 
rendezvénynek a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. által a Nemzeti Kastélyprogram 
keretében felújított, - még átadás előtt álló -, idén ICOMOS díjjal elismert bajnai Sándor-Metternich-
kastély adott otthont. A díjátadó résztvevőit Dr. Virág Zsolt a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti 
Várprogram miniszteri biztosa, valamint Glázer Tamás, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte házigazdaként. 
 

  
 (fotók: NÖF) 
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Az esemény moderátora Dr. Fejérdy Tamás, az ICOMOS Magyar Nemzeti 
Bizottságának tiszteletbeli elnöke volt.  
 
 

 
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága – mint a műemlékvédelem 
legnagyobb nemzetközi civil szervezetének magyar tagja – a nemzetközi 
célkitűzésekkel összhangban folyamatosan azon fáradozik, hogy a 
társadalom minden tagjának és szervezetének figyelmét felhívja az 
építészeti és kulturális örökség valamennyi elemének folyamatos és 
szakszerű gondozására megőrzésük és tovább örökítésük érdekében: 

  
 
 

ICOMOS-díjjal tünteti ki az általa legjobbnak ítélt műemlék helyreállításokat. 
 

Műemlékvédelmi Citrom-díjjal kívánja felhívni a figyelmet azokra a káros jelenségekre, 
amelyek műemlékeinket és műemlékvédelmünket leginkább veszélyeztetik. 

 
Példaadó műemlékgondozásért díjjal kívánja elismerni azokat a legkiválóbb módszereket, 
amelyek a legjobban segítik a helyi örökségi értékek fennmaradását és megőrzését. Olyan 
oktatási, nevelési programokat díjaz továbbá, amelyek hosszútávon is segíthetik a társadalom 
fogékonyságát a szakszerű műemlékvédelem iránt. 

 
 
 

Múltját Őrző ház díjat az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Népi Építészeti Szakbizottsága 
kétévente adományoz olyan céllal, hogy a hiteles népi építészeti értékek továbbélését segítse 
azon hagyományos népi építészeti emlékek példaként széleskörű ismertté tételével, ahol a 
jelenkori használat, a hasznosítás és a népi építészeti értékek megőrzése kiemelkedő módon 
valósul meg.  

 
 
Beszédet mondott és az elismeréseket Dr. Nagy Gergely, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának 
elnöke átadta át, A laudációkat Arnóth Ádám az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának alelnöke, az 
ICOMOS Díjbizottság elnöke ismertette. Azon díjazottaknak akik nem tudtak az eseményen résztvenni, 
egy későbbi alkalommal kerülnek átadásra az elismerés. 
 
 

  
(fotók: NÖF) 

 
 
 
 
 



 16 

 
 

2020. évi díjazottak 
 

ICOMOS díj 2020 
 
 
 

Gödöllő, Szabadság út 2, Várkapitányi lak  
 

a kiemelkedő és példamutató módon 

megvalósított szakszerű,  
gondos külső és belső felújításnak, 

restaurálásának, az épülethez illő közösségi 
hasznosításnak elismerésére. 

 

  
 
 
 

 
Budapest, 

Rumbach Sebestyén utcai Zsinagóga 
 

a kiemelkedő és példamutató módon 
megvalósított restaurálásának,  

a nemzetközi hírű épület helyreállításának,  
a centrális tér kulturális hasznosítását is 

lehetővé tévő megoldásának elismerésére. 

 
 (fotó: Klaniczay Péter) 

 
 

 

Budapest,  

Stefánia úti Ligeti-műterem-villa 

 
a kiemelkedő és példamutató módon 

megvalósított helyreállításának és 
hasznosításának, az új elemek és a történeti 

adottságok érzékenyen kialakított 
összhangjának elismerésére. 

 

 
 (fotó: NÖF) 
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Példaadó műemlékgondozásért díj 2020 
 

A Budapest 100 építészeti-kulturális 

fesztivál 
 

amely nemcsak a nagyközönség számára teszi 
láthatóvá és közkinccsé a körülöttünk lévő 

rejtett értékeket, hanem a tulajdonosokat is 
bevonja, tudatosítva a saját környezetük 

értékeit. 

 

 

  
 

Dabasi Fiatal Műemlékvédők Egyesülete 

 

a helyi értékes épületek állapotának 
ellenőrzéséért, a tanácsadásért, koordinálásért, 
és a dabasi kúriák történetének bemutatásáért, 

kimentett értékeik megőrzéséért. 
 

 

  
 
 

Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete 
(RÉKE) 

az előadásainak, konferenciáinak, kiadványainak 
köszönhetően a szakma tovább-fejlődésének, a 

korszerű módszerek alkalmazásának 
elősegítéséért. 

 
 (fotó: Klaniczay Péter) 

 
 
 

Műemlékvédelmi Citrom díj 2020 
 

 

 

Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2. 

 

a helyi védelmet élvező épület magastetőjének 
átépítéséért, a tetőidom egy évtizede 

folyamatosan zajló torzításáért. 
 

 
 (fotó: NÖF) 
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Múltját Őrző Ház díj 2020 
 

 
 
 

 
 

Vejti, Petőfi Sándor u. 5. 
 

Dr. Hánzs Éva tulajdonos részére a Vejti,  
Petőfi Sándor u. 5. szám alatti ormánsági 

parasztporta példaértékű felújításáért. 

 

 
 (fotó: Klaniczay Péter) 

 
 
 
 
 

2021. évi díjazottak 
 
 

ICOMOS díj 2021 
 

 
Bajna, 

Sándor-Metternich-kastély 
 

a kiemelkedő és példamutató módon 
megvalósított szakszerű és gondos felújításnak, 

képzőművészeti értékei restaurálásának, az 
épülethez illő közösségi hasznosításának 

elismerésére. 

 
 

(fotó: Klaniczay Péter) 
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Máriapócs, 

Szeplőtelen Szűz Mária római katolikus 
templom 

 

a kiemelkedő és példamutató módon 
megvalósított felújításának, a templom 
műemléki értékeivel összhangban lévő 
beavatkozás gondosságának, a kutatók, 
tervezők, restaurátorok, kivitelezők és az 

építtető érzékeny, folyamatos 
együttműködésének elismerésére. 

  
 (fotó: Klaniczay Péter) 

 
 
 
 

Sümeg, 

Ramassetter-ház 

 

a kiemelkedő és példamutató módon 

megvalósított helyreállításának és 

hasznosításának, a helyi szakemberek, 

vállalkozók, döntéshozók példás munkájának és 

összefogásának elismerésére. 

 

  
 
 
 
 

Szögliget, 
Szádvár romjainak 

 
a kiemelkedő és példamutató módon 

megvalósított konzerválásának és 
bemutatásának elismerésére. 

 
 (fotó: Klaniczay Péter) 
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Példaadó műemlékgondozásért díj 2021 

 
 
 

Déri Péter plébános 
 

a több évtizedes, kitartó, szakszerű 
műemlékvédő tevékenységéért, a rábízott 
templomok gondozásáért, a szakszerű és 
alapos helyreállítások megszervezéséért 

 
 

(fotó: Klaniczay Péter) 

 

 
 

Nemzeti Örökség Intézete 

 
a Salgótarjáni utcai zsidó temető gondozásáért, 
a páratlan értékű síremlékek karbantartásáért 

és helyreállításáért, a teljes terület méltó 
állapotban tartásáért és a közönségnek való 

bemutatásáért 

 
 (fotó: NÖF) 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                         (fotó: NÖF) 
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Podmaniczky Díjat kapott az  

ICOMOS Magyar Nemzeti 
Bizottság 

 

Laudáció 

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság az 
UNESCO nemzetközi civil szakmai 
szervezetének magyar tagjaiból alakult 1972-
ben. Célja, hogy minden lehetséges módon 
előmozdítsa, segítse a műemlékek és 
műemlékhelyszínek megőrzését, bemutatását, 
méltó használatát. Tagjai a magyar 
műemlékvédelem meghatározó szakemberei. 
Rendezvényeik, a Műemléki Világnap, az 
Országos Műemléki Konferencia, a Békési Népi 
Építészeti Tanácskozás, vagy az idén 50. 
alkalommal megrendezésre kerülő Román 
András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem és a 
szakbizottságokhoz kötődő konferenciák, 
kiállítások, előadás-sorozatok az örökség-
védelemmel, településvédelemmel foglalkozó 
szakemberek és a város- és faluvédő 
egyesületek tagjai számára egyaránt 
kiemelkedő értékű szakmai események. 
 

Kiadványai nélkülözhetetlenek az 
örökségvédelmi munkában. A Bizottsági állásfoglalások korrekt szakmai útmutatást jelentenek a 
szakmagyakorlók, civilek, beruházók, kormányzati szervek számára hazai műemlékvédelmi 
kérdésekben. Az ICOMOS Híradó az egyesület tevékenységéről nyújt folyamatos tájékoztatást. 
 

Az általuk alapított díjak az állami elismerésekkel azonosan megbecsült kitüntetések. 
 

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága Város- és Faluvédők Szövetségének legfőbb szakmai 
támasza, tagjai a Szövetség munkájában is aktív szerepet vállalnak. 
 

E négy évtizedes együttműködést, a nemzeti épített és természeti örökség megőrzéséért végzett 
munkát a VFSZ Országos Választmánya Podmaniczky-díjjal köszöni meg. 
 
 
 

A Díjat Nagy Gergely, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke vette át. 

  
 (fotók: Tihanyi Károly) 
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Beharangozó:  
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TANÁCSOK ÉS AZ EURÓPA TANÁCS AJÁNLÁSAI A SZERVEZÉSHEZ: 

 

o Mindenekelőtt: az a jó, ha a látogatók vendégnek érzik magukat Önöknél! 

o A helyszín látogatását ingyenesen kell biztosítani, önkéntes adományok ugyanakkor elfogadhatók. 

o Érdemes a helyszínt mindkét nap, lehetőleg egész nap nyitva tartani, így az érdeklődők rugalmasabban 
tervezhetik meg látogatásukat. A csak egy-két órára kinyitó épületek kevesebb látogatót vonzanak. 

o Jelentősen növelheti a vendégek számát, ha egy-egy körzetben, egymáshoz közel több épület is 
látogatható. A szomszédos vagy testvér településekkel összefogva akár útvonal ajánlatok is 
készíthetők. 

o A nyitva tartás tervezésénél érdemes figyelembe venni, hogy az érdeklődők nagy többsége nem szeret 
korán kelni a hétvégén, így – főként a távolabbi helyszíneken – nem érdemes 10 óra előtt programot 
kezdeni. 

o A bejáratot érdemes a rendezvény logóját megjelenítő zászlóval megjelölni, ez már messziről vezeti 
a látogatót. A zászlót az új helyszíneknek az országos koordinátorok biztosítják, melyet a következő 
években is használhatnak. 

o A bejáratnál és az épület környékén érdemes plakátokat elhelyezni, amelyek tájékoztatnak a nyitva 
tartás és a vezetések pontos időpontjáról, a saját programokról. Az egységes megjelenés érdekében a 
KÖN honlapjáról a plakát letölthető. 

o A KÖN logóját (a honlapról letölthető) valamennyi nyomtatott illetve vizuális anyagon fel kell 
tüntetni. 

o Hosszú évek tapasztalata, hogy a látogatók a szakmai vezetéssel történő épületbemutatásokat 
keresik. Különösen izgalmasak az olyan vezetések, amelyeket hiteles tanúk (pl. egy már nem működő 
gyár egykori munkásai) tartanak. Így életre kelthetik a már kiüresedett falakat. Izgalmas lehet az is, ha 
egy-egy ismert ember mutatja be kedvenc épületét, környékét. A személyes élmények mindig segítik 
a látogatót abban, hogy kötődjön a látottakhoz. 

o Az épületvezetés különösen fontos az egyébként is nyitva tartó épületek (múzeumok, művelődési 
házak, közintézmények stb.) esetében! Ilyenkor az épület bemutatásával adhatunk plusz élményt a 
látogatóknak. Mutasson be olyan részeket is, amelyek egyébként a nagyközönség elől zárva vannak 
(padlás, raktár stb.). 

o A fiatalok, főleg az iskolás gyerekek érdeklődésének felkeltésére és aktív részvételére érdemes külön 
figyelmet fordítani. 

o Igen hasznos, ha a látogatók – akár a legegyszerűbb eszközökkel elkészített – írásos, rajz- vagy 
fotóillusztrációval ellátott információs anyagot kapnak. Emellett a helyszín kiadványai is árusíthatók. 

o A tematikus útvonalak és/vagy vezetett séták sok érdeklődőt vonzanak, és szintén növelhetik az 
összekapcsolt helyszínek látogatottságát. 

o Célszerű a látogatható épületek, helyszínek listáját – hetekkel az örökségi hétvége előtt – a helyi 
nyomtatott/elektronikus sajtóban megjelentetni, ezzel is felhívni a figyelmet az eseményre. 

Készítsen rövid összefoglalót az eseményről, feltüntetve a látogatók számát is, esetleg fénykép(ek)kel 
illusztrálva, és ezt – a KÖN-nel kapcsolatos információs anyagokkal együtt – 2021. október 25-ig juttassa el az 
országos koordinátorhoz! Tapasztalatai segítenek bennünket a KÖN következő éveinek sikeres 
megszervezésében. 

 
Ha kérdése van, szívesen állunk rendelkezésére: 

a szerkesztoseg@oroksegnapok.gov.hu e-mail címen 
vagy a +36 1 279-2640/258-as telefonon. 

 
 

 

 

mailto:oroksegnapok@forsterkozpont.hu
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Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, 

a Széchenyi István Egyetem Építészettörténeti és Városépítési Tanszéke,  
az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

és a Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara  
és  

tisztelettel meghívja Önt a 

 

Fiatal Műemlékvédők Fóruma 
című konferenciára és szakmai kirándulásra. 

 
 

A rendezvény célja a műemlékvédelemmel foglalkozó, vagy foglalkozni kívánó fiatalok 
számára a bemutatkozás lehetőségének megteremtése, és a tapasztaltabb 

szakemberekkel való kapcsolat felvétele, hosszabb távon közös munkákon keresztül a 
tapasztalatok átadása. 

A megszólított fiatalok a műemlékvédelem bármely szakterületéről érkezhetnek: lehetnek 
építészek, szakmérnökök, művészettörténészek, restaurátorok, sőt társadalomkutatók 

egyaránt. 
A konferenciát szakmai kirándulás teszi teljessé, melynek során ICOMOS-díjjal kitüntetett 

műemlék-helyreállítások meglátogatására kerül sor. 
 
 
 

A konferencia időpontja: 2021. augusztus 26. csütörtök 
A szakmai kirándulás időpontja: 2021. augusztus 27. péntek 

 
A konferencia helyszíne: 

Czuczor Gergely Bencés Gimnázium díszterme 
Győr, Széchenyi tér 8. 

 

 
A konferencia rész letes programjáról ,  részvétel i  fel tételekről  és a jelentkezési  lapról 
az ICOMOS Magyar Nemzeti  Bizottság Titkárságán lehet bővebb információt kapni  
i l letve felvi lágosítást kérni  a secretariat@icomos.hu e-mai l  címen .  
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Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság egyéni és jogi 
tagságával járó előnyök: 
- informáltság a műemlékvédelem hazai és nemzetközi 

híreiről, eseményeiről, pályázatairól, ösztöndíjairól, stb. 
az ICOMOS elektronikus körlevelek, az ICOMOS honlap 
(www.icomos.hu), az ICOMOS Híradó és az ICOMOS 
News/Nouvelles ICOMOS révén 
- ingyenes vagy kedvezményes belépésre jogosító 

tagsági kártya a világ számos múzeumába, 
műemlékébe, romterületére 
- az UNESCO/ICOMOS Dokumentációs Központjának 
szabad használata 
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