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ICOMOS közgyűlés 2013 – Budapest

2013.  május  24-én  a  Nagytétényi 
Kastélymúzeumban  tartotta  meg  az 
ICOMOS  Magyar  Nemzeti  Bizottság 
XXIII. éves rendes közgyűlését Winkler 
Gábor levezető elnök vezetésével. 
A  közgyűlést  Siklós  Péter,  az 
Iparművészeti  Múzeum  főigazgató-
helyettese köszöntötte.

A tavalyi  tisztújító  közgyűlést  követően 
az új elnökség és vezetőség munkájáról 
kaptunk áttekintést az elnöki és alelnöki 
beszámolókban, pénzügyi helyzetünkről az ellenőrző bizottság elnöke. Piros László adott tájékoztatást. 
Az  elnöki  és  alelnöki  beszámolókat,  valamint  a  2012.  évi  beszámolót  és  közhasznú  jelentést  a 
közgyűlés  egyhangúlag  elfogadta.  A  beszámolókat,  valamint  a  szakbizottsági  elnökök  éves 
beszámolóját az alábbiakban adjuk közre:

Nagy Gergely: Elnöki Beszámoló
az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 2012-es tevékenységéről

2012 tisztújítás éve volt, ennek megfelelően két időszakra osztható az elmúlt év. A régi vezetőség 
jelentősen  átalakult,  mindhárom  alelnök  személye  megváltozott.  Szerencsére  korábban  tevékeny 
alelnökeink továbbra is aktív tagjai a vezetőségnek. Szervezetünk 389 egyéni - amelyből 26 fő “fiatal 
szakember” és 2 fő tiszteletbeli tag - valamint 14 jogi tagot számlált. Mindenkit nyilvántartunk, de 
sajnos jelentősen visszaesett a tagdíjbefizetést is vállaló tagjaink száma.

Az  elmúlt  évben  hat  elnökségi  és  négy  vezetőségi  ülést  tartottunk.  Az  új  vezetőség  ugyanolyan 
munkamegosztással működik, mint ahogy az a korábbi elnökségnél kialakult. A vezetőség munkájában 
annyi változás történt, hogy valamennyi tagja vállalt – illetve kapott - feladatot alapfeladatainknak 
megfelelően, de be kell vallani, hogy nem mindenki hangolódott rá egyforma mértékben a munkára. 
Azt azonban örömmel állapíthatjuk meg, hogy ha nem is olyan mértékben, mint ahogy szeretnénk, de 
egyre  többen  vállalnak  érdemi  feladatot  szervezetünkben.  Az  ICOMOS Magyar  Nemzeti  Bizottság 
továbbra is őrzi azt a komplexitást, amit a műemlékvédelem intézményrendszere megkíván. Ennek a 
szemléletnek  a  fenntartása,  a  szakemberek  minden  szinten  való  megbecsülése,  a  szakmai 
helyzetértékelés nem tartozik alapfeladataink közé, de elkötelezettségünk miatt jelenleg bizony ez is 
fontos kötelességünkké lett.
A magyar műemlékvédelem életében sorsfordítónak mutatkozik a 2012-es év. A hatósági feladatok 
adminisztrációs és kapcsolódó jogi újraszabályozása - maga alá gyűrve a másfél évszázados elismert 
rendszert  -  lehetővé  tette,  hogy  az  eddigi  belső  indíttatású  szakmai  fejlődés  érdekében  létrejött 
változásokat  felváltsa  a  messzi  kívülről  jött  szabályozás.  Megszűnt  a  szakterület  tudományos 
hátterének  jellege,  partnerkapcsolataival  egyetemben.  A  megtartott  függetlensége  ellenére  az 
ICOMOS  Magyar  Nemzeti  Bizottság  függőségi  rendszere  meghatározó  módon  átrendeződött.  Az 
átrendeződés következtében a műemlékvédelem szakterületén belül jelentős vákuum keletkezett. Erre 
nem  csak  itthon,  hanem  külföldön  is  felfigyeltek.  Az  ICOMOS  Magyar  Nemzeti  Bizottságával 
kapcsolatban lényegesen megnőttek az elvárások,  ezáltal  megváltoztak a feladatok is.  Ugyanakkor 
műemlékeink,  helyi  értékeink  értékvédelme  ugyanazt  a  szemléletet  kívánja  mint  a  világörökségi 
helyszíneink, ahol a nemzetközi normák szerinti fenntartás a követelmény.
Nem megnyugtató tehát,  ha a beszámolót  azzal  kezdjük,  hogy feladataink  megszaporodtak,  mert 
emellett körülményeink és munkafeltételeink jelentősen romlottak.
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Jellemző, ahogy a Műemléki Világnapon kiáltványt voltunk kénytelenek kiadni annak érdekében, hogy 
szakmai szempontból is felhívjuk a világnap jelentőségére a figyelmet. A világnap furcsa tartalommal, 
még mintha gyanútlanul került volna megrendezésre a Parlamentben, bár már az érintetteken kívül itt 
már voltak, akik sokat tudtak arról, hogy hogyan rendeződik át a világ.
A  Műemléki  Világnap  részeként  átadásra  kerültek  az  ICOMOS-  és  a  Citrom-díjak.  A  díjbizottság 
munkájában a MÉSZ, a Porta Speciosa és a MUT képviselői is aktívan részt vettek.
Gödöllőn  szerveztük  közgyűlésünket.  „A  helyreállítás  és  ami  mögötte  van”  címmel  meghirdetett 
tudományos  konferencián  lehetőség  nyílt  nem csak  a  kutatás,  helyreállítás  oldaláról  bemutatni  a 
gödöllői helyszíneket, hanem a befektető, az üzemeltető szemléletét is megismerhettük.
Ismét megrendezésre került a Román András Nyári Műemlékvédelmi Egyetem, melynek a programja a 
történeti  szerkezetekről  szólt.  A  téma  lehetőséget  adott  regionális  kapcsolatok  erősítésére,  ezért 
egynapos tanulmányutat szerveztünk a Felvidékre. A síkfőkúti helyszín ideális környezetet teremt a 
nyári  egyetem számára,  Kovács  Erzsébet  áldozatos  munkájának  köszönhető  a  tartalmas  program 
kialakítása. A 2012-es évben a BMGTE Építészmérnöki Kara is komoly rangon jelent meg az előadók 
között. Egyre többeket tekinthetünk visszatérő résztvevőknek.
Másik egyre nagyobb elismertséghez jutó rendezvényünk a Békési Népi Építészeti konferencia. A "Ki 
van  itthon"  címmel  meghirdetett  programot  a  Népi  építészeti  szakbizottság  szervezi  változatlan 
kitartással,  az  iroda  segítségével.   Antal  Anna,  Balassa  Iván,  Széphegyi  László  és  Dobos  Albert 
munkájának köszönhető, hogy folytatódtak a hagyományok. A megváltozott környezet ellenére igen 
sok embert mozgattak meg rendezvényeink.

A  Magyar  Urbanisztikai  Társasággal  együttműködve  meghirdettük  és  átadtuk  a  Köztérmegújítási 
Nívódíjat.
Kormányrendeletben meghatározott módon az UNESCO két szakbizottságában van az ICOMOS-nak 
kiemelt feladata. Csatlakoztunk az Ybl egyesület kezdeményezésére szerveződő Ybl-év programjához.
Több  nemzetközi  konferencián  képviseltük  hazánkat.  Magyarország  adja  elnökét  egy  nemzetközi 
tudományos  szakbizottságnak,  és  egy  másik  jelentős  szakbizottságba  magyar  vezetőségi  tagot 
választottak. 

Igazán kedvezően fogadtuk a felkérést, hogy az örökségvédelemmel kapcsolatos lehetséges európai 
jogharmonizációról kezdődő egyeztetésekben vegyünk részt. Szigeti Balázs és Veöreös András tartott 
a csoporttal  a linzi  ülésen, ami később Brünnben folytatódott.  Annak ellenére, hogy a nemzetközi 
szervezeten belüli  kommunikációs problémák és félreértések miatt  nem örültek ennek a regionális 
együttműködésnek, kifejezetten pozitívan értékelhetjük, hogy elkezdődött körzetünkben egy ígéretes 
párbeszéd.
Az  ICOMOS  Magyar  Nemzeti  Bizottság  szakmai  munkája  elképzelhetetlen  a  szakbizottságok 
munkájának értékelése nélkül. A vezetőség és az elnökség nem képes és nem is feladata minden 
szakterületen jelen lenni. A szakmai munkát jellemzően a szakbizottságoknak kell képviselniük. 
A  2012-es  év  legnagyobb  eredményének  tartom,  hogy  az  őszi  elnökségi  ülés  határozata  alapján 
megújítottuk  a  szakbizottságok  vezetőségét.  Ezzel  nemcsak a vezetőségek újultak  meg,  hanem a 
szakbizottságok átgondolták lehetőségeiket és feladataikat is. Programjaikkal remélhetően az ICOMOS 
szakmai  munkájának  is  látványosabb  eredményei  lehetnek.  Így  megújult  a  Kulturális  turizmus,  a 
Régészeti,  a Történeti  kertek,  az Örökségdokumentációs,  a TICCIH, a Népi építészeti,  a Történeti 
szerkezetek, Konzerválási Szakbizottság, de él – elsősorban nemzetközi kapcsolataira összpontosítva a 
Falkép Bizottság és talán újra él a CIVVIH.  A hajdan szebb napokat megélt Oktatási bizottság sem 
megújulásával, sem munkásságával nem veteti észre magát. A szakbizottsági beszámolókból is látszik, 
hogy  különösen  örvendetes  a  Történeti  Kertek  és  a  Történeti  Szerkezetek  szakbizottságának 
újjáéledése.

A műemlékvédelem meghökkentő átrendezése és a szervezeti rendezetlenség miatt szeptemberben 
kénytelen volt  az  ICOMOS Magyar  Nemzeti  Bizottság kiadni  szeptemberi  állásfoglalását  a kialakult 
helyzettel  kapcsolatban.  A  KÖH  feloszlatása  után  három  ICOMOS  tag  értékelő  cikke  jelent  meg 
sorozatszerűen, ahol a nagyközönség is betekintést nyerhetett a megváltozott helyzetről. Az ezekben 
a megnyilvánulásokban előrevetített  sötét felhők meg is jelentek,  a feltett  kérdésekre válasz  nem 
született. Hasonló lehetőséghez jutott szervezetünk, amikor novemberben az Országgyűlés Kulturális 
és  Sajtó  Bizottságába kapott  meghívást,  ahol  talán  egyetlen valóban független megnyilvánulóként 
kifejthettük  a  kialakult  helyzettel  kapcsolatos  véleményünket.  Azon  túl,  hogy  megtiszteltetésnek 
tekinthetjük  az  ICOMOS  Magyar  Nemzeti  Bizottság  megszólítását,  a  kedvező  visszajelzést  kapott 
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megnyilvánulásnak  –  mint  ahogy  az  egészülésnek  –  a  szakterületünkre  vonatkozó  pozitív 
következménye  nem  mutatkozott.  Az  újjáalakult  UNESCO  Magyar  Nemzeti  Bizottság  két 
szakbizottságában is állandó tagként határozták meg az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságot.

2012.  november 16-án a Világörökségi  Egyezmény megszületésének 40.  évfordulója  alkalmából  a 
Budapesti  Kommunikációs  Főiskolával,  az  UNESCO  Magyar  Nemzeti  Bizottsággal  közösen  ünnepi 
konferenciát  szerveztünk.  A  szakmai  program  összeállításában  meghatározó  szerepet  az  ICOMOS 
Magyar Nemzeti Bizottság vállalt.

Nemzetközi kapcsolataink szempontjából fontos jelenlétünk az ICOMOS munkáját meghatározó éves 
rendezvényeken. Részt vettünk az európai elnökök ülésén és a tanácsadó testületi ülésen, aminek 
eseményeiről  részletesen  beszámoltunk  az  ICOMOS  Híradóban.  2012-ben  érte  a  megtisztelő 
megkeresés  Nemzeti  Bizottságunkat,  hogy  a  CIVVIH  megalakulásának  30.  évfordulója  alkalmából 
szervezendő ünnepi ülés megrendezésére Magyarországot kérik fel. Szerencsés lenne erőteljesebben 
jelen lennünk a nemzetközi szakbizottsági munkában. A szerény anyagi lehetőségeink ellenére egy 
szakbizottsági elnöki és egy vezetőségi tagi tisztséget tölt be magyar ICOMOS tag. Nem a Magyar 
Nemzeti  Bizottság  érdeme,  de  a  világörökségi  munkából  is  erőteljesebben  vehettük  ki  részünket 
közvetlen párizsi felkérés alapján.

Külön  kell  szólnunk  működésünk  legfontosabb  feltételéről,  az  irodáról.  Fenntartása  jelenti  a 
legnagyobb nehézséget. Iroda – pontosabban Keller Annamária és Pakulár Ibolya nélkül nem tudjuk 
programjainkat megszervezni, és ezekhez a pályázat útján elnyerhető pénzügyi forrásokat biztosítani. 
Az NCA-t felváltó NEA pályázaton sikeres pályázatunkat a 600. helyen helyezték várólistára. 2012-ben 
az EMMI 2,3 millió működési támogatásról  értesítette az Magyar Nemzeti Bizottságot, ami ígéretet 
később pénzügyi  elvonásra  való  hivatkozással  visszavontak.  Irodánk fenntartásához  évente  cca.  8 
millió  forint  szükséges,  ezévi  hiányunk  szintén  működési  költségeinek  fedezetlenségére  vezethető 
vissza. Megmaradt lehetőségünk a tagdíjpályázat volt, ennek segítségével is a fenntartás költségeihez 
találunk hozzájárulást.  A tagságtól  forintban folyik be a tagdíj,  emiatt  az euró/forint árfolyamának 
ingadozása tovább rontotta helyzetünket. Sajnos a pályázatokon megszerezhető pénzek csak pontos 
programok támogatására fordítható, a szervezők, az iroda bérezésére nem. 2012-ben 8 pályázaton 
vettünk részt eredményesen, négyen nem támogatták programjainkat. Ezen felül két további célzott 
támogatásnak örülhettünk.
Működésünk  biztosítására  kiegészítő  forrásokat  kell  sürgősen  találnunk.  Ehhez  kérem  jövőnk 
érdekében minden tag javaslatát és segítségét. 
Irodánknak köszönhető a tagság rendszeres tájékoztatása. Idén sem sikerült honlapunk angol nyelvű 
változatának  elkészítéséhez  és  a  szakbizottságoknak  is  lehetőséget  nyújtó  tárhely  kialakításához 
támogatót  találni.   A  honlap  frissítése  folyamatosan  történik,  sokak  számára  nyújt  hasznos 
információt. Az évente hat alkalommal megjelenő ICOMOS Híradó egyre tartalmasabban jelenik meg. 
Köszönöm azoknak, akik cikkeikkel segítették a tájékoztatást.

A korábbi  évek hagyományait  követve kiadványainkról  is  szót kell  ejteni.  Kedvezőtlen hír,  hogy a 
felállított  szerkesztő  bizottság  igazán  nem  segíti  Ágostházi  Lászlót  a  „Ki-Kicsoda  a 
műemlékvédelemben”  kéziratának  összeállításában.  Lényegesen  jobb  hír,  hogy  a  Hollókő  kötet 
összerendeződött,  nemsokára  nyomdába  kerül.  Ez  az  a  könyv,  ami  Antal  Anna  agilitása  nélkül 
értelmezhetetlen  papírkazalként  maradt  volna  fenn.  Most  egy  reprezentatív,  szinte 
forrásgyűjteményként kezelhető tartalmas könyvet várhatunk.

Nehéz,  ellentmondásos  évet  zártunk.  Vannak  látványos  eredményeink,  de  fenntartásunk,  irodai 
helyzetünk,  az  archívum  sorsa  továbbra  is  megoldatlan.  Hogy  ilyen  körülmények  között  is 
dolgozhattunk az azoknak az érdeme, akik nem sajnálták energiájukat programjaink megvalósításakor.

A vezetőség nevében köszönöm a tagság éves munkáját. Kérem, hogy a műemlékvédelem soha nem 
látott  nehéz  időszakában  is  segítsék  munkánkat,  ötleteikkel  gazdagítsák  lehetőségeinket,  és 
kasszánkat oly mértékben, hogy fenntarthassuk értékeinket.
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Visy Zsolt: Alelnöki beszámoló a 2012-es évről

Műemlékvédelmi stratégia, koncepcionális kérdések

- Részt vett az Örökségvédelmi Törvény és a Világörökségi Törvény véleményezésében, az 
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság határozatainak megfogalmazásaiban.

- Kondor Tamás egyetemi docenssel közösen megkezdte és irányította Énlaka műemléki 
felmérését, amelyen a Pécsi Tudományegyetem építész-, néprajz- és régészethallgatói vettek 
részt.

- Képviselte az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságot az ICAHM Cuzcóban rendezett 
közgyűlésén.

- A Világörökségi Bizottság Titkársága felkérésére elvégezte egy világörökségi nevezés helyszíni 
szemléjét (site visit), illetve a World Monuments Watch felkérésére 5 műemlék 
véleményezését (external review).



Klaniczay Péter: Alelnöki beszámoló a 2012-es évről

Tisztelt Közgyűlés,

Tavalyi  megválasztásomkor  még  nem  gondolhattam,  hogy  a  műemlékvédelem  ügye  forradalmi 
változásokon megy keresztül nem egész egy év alatt.
Noha azt hittük, hogy végre eljöhetne egy nyugodtabb időszak, amikor már az eddig megszerzett 
tudás és tapasztalat birtokában a szakmai minőségre, az örökségvédelemmel kapcsolatos tudományok 
interdiszciplináris  kapcsolatára,  szervezetünk  felkészült  tagjainak  és  a  hivatásos  örökségvédelmi 
kormányzati  szervek  gyümölcsöző  együttműködésére  gondoltunk,  sajnos  az  idő  kerekének 
visszaforgásával  ismét  a  megmaradás  kérdése,  a  szakemberek  elismertsége,  egyéni  és  szervezeti 
egzisztenciális gondok lebegnek szemünk előtt.

Tavaly  azt  a szerepkört  kaptam, hogy próbáljam meg a kapcsolatokat megtartani  az intézményes 
műemlékvédelem szétzilált egységeivel és vegyek részt az egyes jogszabályok előkészítésében.

Természetesen mindezt megpróbáltam, de nem rajtam múlott, hogy a siker meglehetősen szerény 
lett.
A  műemlékvédelem  intézményes  egységeinek  gyors  változása  még  a  hivatalos  elnevezések 
megjegyzését is nehézzé tette nemhogy a szervezetben lévő kollégák, főként a szanaszéjjel zavart 
egykori felügyelők pillanatnyi helyzetének regisztrálását. 
Ősz  óta  rendületlenül  gyűjtöm  az  egykori  felügyeleti  kar  (de  szép  is  ez  a  kifejezés!)  tagjainak 
pillanatnyi  pozícióját  és  elérhetőségeit,  bár  ennek  változása  olyan  gyors,  hogy  hetente  kell 
módosítanom számos  adatot.  Sajnos  a  változás  inkább  negatív  irányú,  számos  kolléga  különböző 
okból és nem feltétlenül önszántukból vált meg a sokuknál talán életcélként lebegő felügyeleti állástól 
és  egyesek -  ami  különösen sajnálatos  -  komoly egzisztenciális  gondokkal  küszködnek. Az ország 
számos  megyéjében  már  egyetlen,  egykor  a  régi  szervezeti  felállásban  műemléket  is  látó  illetve 
felügyelő kolléga nincs, tehát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a fél ország vesztésre áll. Erről 
bővebben délutáni előadásom keretében szólnék.
Másik fontos feladatom a jogszabályok figyelése lett volna. A tavalyi nyáron több rendelettervezetet 
sikerült  véleményezni,  ill.  csak  behatóbban  megismerni.  Egyik  volt  az  építési  törvény módosítása, 
amikor már láttuk a közelgő sötét felhőket tornyosulni a műemléki kérdések körül. Másik az akkor még 
az EMMI-ben újragondolni látszott eljárási szabályokkal (10/2006) kapcsolatos módosítás. S itt külön 

5



köszönetet  kell  mondani  Lőrincze  Zsuzsának  és  Szigethy  Balázsnak  az  értékes  véleményükért 
(magamnak talán itt és most mégsem lenne illő), hogy ezt a feladatot kis munkacsoportunk elvégezte 
- érzésem szerint sok előremutató észrevétellel. 

Az ősz különösen forró volt, az események egymást követték, a szeptemberi gyászos örökség napok 
ünnepségére még néhányan sötét öltönyt és kosztümöt is húztunk, hogy a nap hangulatához jobban 
igazodjunk. 

Az ősz során több újabb rendelet készült, amibe sajnos nem vontak be minket, de a véleményezésre 
adott határidő néhány órás túllépésével azért sikerült hozzászólni a műemléki törvény módosításához, 
régész szövetségtől kapott tervezet gyors átfutásával.

Ezen kívül még, már más minőségben, de nyilván ugyanolyan szempontok által vezérelve részletes 
véleményt  adtam nem hivatalos  formában  a  most  már  a  BM-ben készülő  műemléki  és  régészeti 
eljárási  szabályokhoz,  amiből  talán  néhány  gondolat  megfontolásra  került  a  december  20-án 
megjelent jogszabály véglegesítése során.

Idén részt vettem az ún. Hollókő misszióban, ami szervezetünk szakmai segítségnyújtását jelentené a 
világörökségi  címmel  kitüntetett  falu  pályázat  útján  nyert  jelentős  pénzügyi  forrásainak 
felhasználására. Ez ügyben már kétszer jártunk Hollókőn, a világörökség titkárságának szakembereivel 
és Nógrád megyei szakemberekkel véleményeztük a falu mintegy fél tucat helyszínén tervezett épület-
helyreállítás   eddig  elkészült  műszaki  terveit  és  talán  az  egyik  legnagyobb  kérdést  vitattuk  meg 
többször  és  azóta  is  számos  levélváltás  során,  Hollókő  egykori  dimbes-dombos,  mára 
használhatatlanná vált nagy amorf kőlapokkal burkolt belső úthálózatának teljes újragondolását.
Ez a munka még tart, s remélem nem lesz haszontalan a részvételünk bár az látható, hogy már több 
kérdésben végleges beruházási program és szerződések vannak. 
A  legfájóbb,  hogy  a  történelmi  falu  közelében,  már  a  védett  zónán  kívül,  az  egykori  sportpálya 
feláldozásával készülő, jelentős méretű szálloda terveinek befolyásolására már nincs módunk, ami intő 
példa  hasonlóan  kiemelt  helyszínek  esetén.  Sajnos  egykoron,  hogy  mindenki  értsen,  elődeink 
elkövették azt a hibát, hogy a hollókői világörökségi terület és MJT határa ugyanott van és pont a falu 
még belterületéhez tartozó, de eddig sportcélú felhasználással nyilvántartott területe már nincs védett 
területen. Most persze látszik, hogy potenciálisan ez a rész az egyetlen fejlesztési terület, de egykoron 
valószínűleg ez senkinek még az eszébe se jutott. Hát ki hallott már olyat, hogy valaki beépíti a falu 
focipályáját? 
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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,  rédészeti 
emlékek, régészeti lelőhelyek és ezek védőövezetei, valamint a kultúrális javak megőrzését, védelmét, 
hasznosítását, érdekeik érvényre juttatásását.

-  Elősegíti  a  műemlékek,  műemlékiegyüttesek,  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. Kultúrális örökség megóvása, műemlékvédelem

Közhasznú tevékenység megnevezése: Kultúrális 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. 

Nyilatkozataink, szakmai állásfoglalásaink mértékadóak a kis falusi közösségektől a hivatalos szakmai 
szervezetekig.  Tagjaink  figyelik  és  értékelik  az  országban  folyó  műemlékvédelmi  munkát,  és 
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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) Vegyonelem 
értéke

Felhasználás célja

Saját tőke csökkenése alaptevékenyég 
vesztesége miatt -4 437

Közhasznú tevékenység

Saját tóke növekedése vállalkozási eredmény 
miatt 500

Közhasznú tevékenység kiegészítése

Összesen: -3 937  

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév

Az Egyesület közvetlen cél szerinti juttatást nem adott. 0 0

Összesen: 0 0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév

A vezetők tisztségük ellátásáért nem részesültek juttatásban. 0 0
Összesen: 0 0

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
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Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév

B. Éves összes bevétel 32 182 22 943
ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 80 29

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0
E. Normatív támogatás 0 0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 32 102 22 914
H. Összes ráfordítás (kiadás) 35 048 26 880

ebből:   
I. Személyi jellegű kiadás 11 934 9 227

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 35 048 26 880
K. Adózott eredmény -2 866 -3 937

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0

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 27 563
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X -6 803

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.34
Társadalmi támogatottság mutatói    

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.00
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 1.00

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X 0

8. Kiegészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok 
bemutatása

- 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.
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- A 2012-es 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 
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 Műemléki Világnap részeként átadásra kerültek az ICOMOS- és a Citrom-díjak. A díjbizottság 
munkájában a MÉSZ, a Porta Speciosa és a MUT képviselői is aktívan részt vettek.

-  Gödöllőn  tudományos  konferenciát  szerveztünk,  ahol  lehetőség  nyílt  nem  csak  a  kutatás, 
helyreállítás oldaláról bemutatni a gödöllői helyszíneket, hanem a befektető, az üzemeltető szemléletét 
is megismerhettük.

- A Magyar  Urbanisztikai  Társasággal  együttműködve meghirdettük és átadtuk a Köztérmegújítási 
Nívódíjat.

- Több nemzetközi  konferencián képviseltük hazánkat.  Magyarország adja elnökét egy nemzetközi 
tudományos  szakbizottságnak,  és  egy  másik  jelentős  szakbizottságba  magyar  vezetőségi  tagot 
választottak.  2012-ben  öt  világörökségi  helyszín  értékelésébe  vontak  be  magyar  szakértőt,  ami 
nemzetközi  elismertségünk  növekedését  mutatja.  Nemzetközi  konferenciák,  amelyen  az  Egyesület 
képviselői  részt  vettek:  Tanácsadó testületi  ülés  és  nemzetközi  tudományos  ülés;  európai  elnökök 
találkozója;  és  az  európai  jogharmonizáció,  az  örökségvédelem  jogi  kereteinek  egységesítésére 
munkacsoportot hoztak létre, amelyre meghívást kaptunk.

-  Ismét  megrendezésre  került  a  Román  András  Nyári  Műemlékvédelmi  Egyetem,  melynek  a 
programja a történeti szerkezetekről szólt. A téma lehetőséget adott regionális kapcsolatok erősítésére, 
ezért egynapos tanulmányutat szerveztünk a szlovákiai felvidékre.

- Békésen megszerveztük a Népi Építészeti konferenciát "Ki van itthon" címmel.

-  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.

 

8.2. Támogatási programok bemutatása

8.2.1. NKA 2704/01682 ICOMOS szakmai rendezvény

Támogatási program elnevezése: NKA 2704/01682 ICOMOS szakmai 
rendezvény

Támogató megnevezése: Nemzeti Kultúrális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2011.02.01 - 2011.12.20.

11



Támogatás összege  (1000HUF) 176

-ebből a tárgyévre jutó összeg:

-tárgyévben felhasznált összeg:

-tárgyévben folyósított összeg: 176

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként:

Személyi:

Dologi:

Felhalmozási:

Összesen: 0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

8.2.2. NKA 3412/08308 Román András Nyári Egyetem előadásai

Támogatási program elnevezése: NKA 3412/08308 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) 2,349

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 2,349

-tárgyévben felhasznált összeg: 2,349

-tárgyévben folyósított összeg: 2,349

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként:

Személyi: 400

Dologi: 1,949

Felhalmozási:

Összesen: 2,349

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A  41.  Román  András  Műemlékvédelmi  Nyári  Egyetem  előadásait  tartalmazó  digitális  kiadvány 
megjelentetése.

8.2.3. NKA 3412/07875  XVII. Békési Népi Építészeti Tanácskozás 
konferencia kötetének kiadása

Támogatási program elnevezése: NKA 3412/07875  XVII. Békési Népi Építészeti 
Tanácskozás konferencia kötetének kiadása
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Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2011.03.31 - 2012.04.30

Támogatás összege  (1000HUF) 1,560

-ebből a tárgyévre jutó összeg:

-tárgyévben felhasznált összeg:

-tárgyévben folyósított összeg: 156

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként:

Személyi:

Dologi:

Felhalmozási:

Összesen: 0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A felhasználás 2011-ben megtörtént.

8.2.4. NKA 3213/0182 Román András Nyári Egyetem megrendezése

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

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális 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: 5,000

-tárgyévben felhasznált összeg: 5,000

-tárgyévben folyósított összeg: 4,500

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 5,000

Felhalmozási:

Összesen: 5,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
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A  Román  András  Műemlékvédelmi  Nyári  Egyetem  programja  a  történeti  szerkezetek  és  azok 
műemlékvédelmi  szempontú jelentőségének,  szerepének bemutatását,  megértését szolgálja.  A nyári 
egyetem helyszíne ezúttal Noszvaj melletti Síkfőkút volt.

8.2.5. NKA 3208/00374 Békési Népi Építészeti Tanácskozás

Támogatási program elnevezése: NKA 3208/00374 Békési Népi Építészeti 
Tanácskozás

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2012.07.27 - 2012.10.30,

Támogatás összege  (1000HUF) 1,500

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,500

-tárgyévben felhasznált összeg: 1,500

-tárgyévben folyósított összeg: 1,500

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 1,500

Felhalmozási:

Összesen: 1,500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Békésen 2012. szeptember 27-29. között megrendezett XVIII. Népi Építészeti Tanácskozás "Ki van 
itthon?" címmel.  Húsz előadás hangzott  el  a  két  tanácskozási  és egy szakmai  kirándulással  töltött 
napon.

8.2.6. NKA 3214/00033 2012. évi nemzetközi tagdíj

Támogatási program elnevezése: NKA 3214/00033 2012. évi nemzetközi tagdíj

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális 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: 4,500

-tárgyévben felhasznált összeg: 4,500

-tárgyévben folyósított összeg: 4,050

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Személyi:
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jogcímenként:

Dologi: 4,500

Felhalmozási:

Összesen: 4,500

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.

8.2.7. NKA 3437/00027 Hollókői kötet megjelenetése

Támogatási program elnevezése: NKA 3437/00027 Hollókői kötet megjelenetése

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális 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) 2,500

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 152

-tárgyévben felhasznált összeg: 152

-tárgyévben folyósított összeg: 2,000

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 152

Felhalmozási:

Összesen: 152

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Hollókőnek valamely életszakaszában szerepet vállaló szakemberek tanulmányait gyűjti össze a kötet.

8.2.8. NEFMI 110492/2011

Támogatási program elnevezése: NEFMI 110492/2011

Támogató megnevezése: Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2011.01.01 - 2012.03.31.

Támogatás összege  (1000HUF) 2,300

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

-tárgyévben folyósított összeg: 2,300

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként:

Személyi:

Dologi:

Felhalmozási:

Összesen: 0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

8.2.9. NKA 3208/0373 Gödöllői kastély helyreállításának sajátos 
adottságai

Támogatási program elnevezése: NKA 3208/0373 Gödöllői kastély 
helyreállításának sajátos adottságai

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2012.04.20 - 2012.05.30

Támogatás összege  (1000HUF) 400

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 400

-tárgyévben felhasznált összeg: 400

-tárgyévben folyósított összeg: 400

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 400

Felhalmozási:

Összesen: 400

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A kastély  helyreállítást  nem leteh  külön  választani  Gödöllő  más  műemlékeinek  és  a  kapcsolódó 
környezet, területhasználat megújításától. A közgyűlés szakmai programja volt ez a téma.

8.2.10. NKA 3213/00190 ICOMOS képviselete külföldi szakmai 
rendezvényeken

Támogatási program elnevezése: NKA 3213/00190 ICOMOS képviselete külföldi 
szakmai rendezvényeken

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X
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önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2012.03.30 -2012.12.15.

Támogatás összege  (1000HUF) 1,131

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,131

-tárgyévben felhasznált összeg: 1,131

-tárgyévben folyósított összeg: 1,131

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 1,349

Felhalmozási:

Összesen: 1,349

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.

◊◊◊◊
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Adószám: 18083897-1-41
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék
Bejegyző határozat 
száma:

9  PK 60.134/96/9/II

Nyilvántartási szám: 01/  /7069 

ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére

 (4.melléklet)

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

Beszámoló összeállításának 
oka:

Éves beszámoló

Budapest, 2013. május 24.

Dr. Nagy Gergely sk.

A gazdálkodó 
képviselője

P.h.
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1000HUF Előző év Tárgyév

01. A. Befektetett eszközök 212 131

02. I.  Immateriális javak 0 0

03. II. Tárgyi eszközök 212 131
04. III.Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

05. B.  Forgóeszközök 8 718 7 593
06. I.  Készletek 0 0

07. II. Követelések 0 0
08. III.Értékpapírok 0 0

09. IV. Pénzeszközök 8 718 7 593

10. C.  Aktív időbeli elhatárolások 0 0

11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 930 7 724

12. D.  Saját tőke 8 530 4 593

13. I.  Induló tőke / Jegyzett tőke 0 0
14. II. Tőkeváltozás / Eredmény 11 396 8 530

15. III.Lekötött tartalék 0 0
16. IV. Értékelési tartalék 0 0

17. V.  Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -2 866 -4 437
18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 500

19. E.  Céltartalékok 0 0
20. F.  Kötelezettségek 400 0

21. I.  Hátrasorolt kötelezettségek 0 0
22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

23. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 400 0
24. G.  Passzív időbeli elhatárolások 0 3 131

25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 8 930 7 724

◊◊◊◊
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Adószám: 18083897-1-41
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék
Bejegyző határozat 
száma:

9  PK 60.134/96/9/II

Nyilvántartási szám: 01/  /7069 

ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1

Egyszerűsített beszámoló eredmény kimutatása

a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére

(5. melléklet)

Beszámolási időszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.

Beszámoló összeállításának 
oka:

Éves beszámoló

Budapest, 2013. május 24.

Dr. Nagy Gergely sk.

A gazdálkodó 
képviselője

P.h.
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Alaptevékenység Vállalkozási 
tevékenység

Összesen

1000HUF Előző 
év

Tárgyév Előző 
év

Tárgyév Előző 
év

Tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 2 654 1 427 0 500 2 654 1 927
2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0 0 0
3. Egyéb bevételek 29 283 20 769 0 0 29 283 20 769
 ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés 7 111 1 949 0 0 7 111 1 949
 - támogatások 22 172 18 590 0 0 22 172 18 590

- adomány 0 230 0 0 0 230
4. Pénzügyi műveletek bevételei 245 247 0 0 245 247
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

A. Összes bevétel (1+-2+3+4+5) 32 182 22 443 0 500 32 182 22 943
 ebből: - közhasznú tevékenység bevételei 32 182 22 443 0 0 32 182 22 443

6 Anyagjellegű ráfordítások 23 009 17 400 0 0 23 009 17 400
7. Személyi jellegű ráfordítások 11 934 9 227 0 0 11 934 9 227
 ebből: vezető tiszségviselők juttatásai 0 0 0 0 0 0

8. Értékcsökkenési leírás 90 81 0 0 90 81
9. Egyéb ráfordítások 15 136 0 0 15 136
10
.

Pénzügyi műveletek ráfordításai
0 36 0 0 0 36

11
.

Rendkívüli ráfordítások
0 0 0 0 0 0

B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) 35 048 26 880 0 0 35 048 26 880
 ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai 35 048 26 880 0 0 35 048 26 880

C. Adózás előtti eredmény (A-B) -2 866 -4 437 0 500 -2 866 -3 937
12
.

Adófizetési kötelezettség
0 0 0 0 0 0

D. Adózott eredmény (C-12) -2 866 -4 437 0 500 -2 866 -3 937
13
.

Jóváhagyott osztalék
0 0 0 0 0 0

E. Tárgyévi eredmény (D-13) -2 866 -4 437 0 500 -2 866 -3 937
 Tájékoztató adatok       

A. Központi költségvetési támogatás 22 012 20 862 0 0 22 012 20 862
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
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének 

adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg 80 29 0 0 80 29

F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0 0 0

◊◊◊◊
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Szakbizottsági beszámolók

Falkép Szakbizottság éves beszámolója

A magyar falkép szakbizottság munkája szorosan összefüggött a nemzetközivel mivel a nemzetközi 
elnök a mai napig azonos a magyar szakbizottságéval. Központunk ezért a nemzetközi és az európai 
csoport központja is egyrészt. Számos nemzetközi tagtársunk a magyar központon keresztül tagja a 
szervezetnek. Szerencsére ezek száma egyre kevesebb, az elmúlt két évben sikerült megoldani  a 
spanyol és a szerb tagtársaink helyzetét, akik ma már a saját nemzeti bizottságukon keresztül  váltak 
a szakértői bizottság tagjává.
A magyar szakbizottság szervezte az első jelentősebb nemzetközi konferenciát Firenzében 2011–ben, 
melyen 18 ország képviselője vett részt. A magyar szakbizottságnak köszönhető hogy a nemzetközi 
szakbizottság megerősödött, és egy ismét működő szervezet lett. 
Párizsban Wierdl  Zsuzsa képviselte  a  szakbizottságot,  ahol  a  nemzetközi  szakbizottság tagjaival  is 
találkozott.
Működésünk nemzetközi eredményeként könyvelhetjük el, hogy a firenzei központ, melynek elnökét 
sikeresen nyertünk meg az ICOMOS ügyének, magyar ICOMOS tag, szervezi a 2014-es GA-t.
Terveink között szerepel a nagy konferencia előtti újabb kisebb találkozó a nemzetközi szakbizottság 
vezetőivel közösen. Itthon továbbra is részt vettünk a falkép-szakmára vonatkozó rendezvényeken, 
igyekeztünk a szakmai szempontok terjesztésében és elismerésének segítésében, melynek ma egyre 
több  akadálya  van.  Szerveztünk  nyílt  napot  is  mely  alatt  restaurálás  alatt  lévő  falképek  voltak 
látogathatók.  Szakági  tagjaink  részt  vettek  szomszédos  országok  szakmai  megbeszélésein,  mint 
meghívottak. További konferenciákon is képviseltettük magunkat. Szakbizottsági működésünket teljes 
egészében  önálló  forrásokból  vagyunk  kénytelenek  megoldani,  ez  természetesen  limitálja 
mozgásterünket. Magyar tagozatunk 9 tagból áll.
A  falképbizottsági  megbeszéléseinken  több  problémakörben  foglaltuk  össze  a  szakma 
ellehetetlenülésének kérdését:
- a piac és a megrendelő teljes uralmát

- a hivatalos műemlék teljes impotenciáját 
- a kutatók tökéletes magárautaltságát
- a kiemelkedő szakemberek pályázati ellehetetlenülését

Melynek következtében elsőrangú értékes épületeinket tesszük ma tönkre, mi, magyarok.  A modern 
műemlékvédelem jegyében, verjük szét festett, védett falainkat, dobjuk ki nyílászáróinkat, verjük le az 
eddig megmenekült, sokszor első osztályú falképeinket.
A mai korrupciókkal teli, egyre több gyenge szakmai színvonalú szakembert foglalkoztató világban, 
éppen ezért hiszünk továbbra is az ICOMOS szervezetében és elhivatottságában.

Wierdl Zsuzsanna
Szakbizottság elnök
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Ipari Örökség Szakbizottság éves beszámolója

Az ICOMOS és a TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) 
közös bizottságaként működő Szakbizottság az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület 2012-
ben megválasztott új elnökségének felhívására az elmúlt évben megújította vezetőségét, tagságát és 
tevékenységét. 
A  2012.  november  26-án  megtartott  tisztújítás  óta  az  elnöki  tisztségében  megerősített  Németh 
Györgyi mellett vezetői feladatokat lát el Erdősi Péter történész, Benkő Melinda építész és Paróczay 
Csaba művészeti menedzser. A vezetőség kibővítésének célja, hogy a jövőben olyan multidiszciplináris 
kutatások,  projektek  indulhassanak,  amelyek  az  ipari  örökség  témáját  különböző  tudomány-  és 
kulturális területek bevonásával tematizálják a szakbizottság égisze alatt.

A szakbizottság megújított tevékenységének részét képezte egy közös kirándulás 2013. április 3-án, 
amelynek  alkalmával  a  szakbizottság  tagjai  a  volt  Hazai  Fésűsfonó  és  Szövőgyár  gyártelepére 
látogattak,  hogy megismerkedjenek a 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  szakbizottsági  munkaterv  értelmében  mind  a 
kirándulások, mind a konferenciák megrendezésére a jövőben éves rendszerességgel kerül sor.

A TICCIH 2012 novemberében Taipeiben megtartott XV. nemzetközi konferenciáján szakbizottságunk 
egy tagja vett részt az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai ajánlásával a Nemzeti 
Kulturális Alaptól elnyert támogatás segítségével. Németh Györgyi a konferencián Industrial heritage 
and  memory  címmel  önálló  szekciót  szervezett,  saját  előadást  pedig  Prevailing  ambivalence.  The 
memory of Soviet-type industrialisation and industrial heritage preservation in Hungary címmel tartott.
Az ipari örökség és a szakbizottság munkája iránti növekvő érdeklődés jele, hogy az elmúlt időszakban 
szakbizottságunk több új taggal gyarapodott.

Németh Györgyi
Szakbizottsági elnök
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Kulturális Turizmus Szakbizottság éves beszámolója

 A szakbizottság aktív és izgalmas programokban gazdag évet zárt. Az elmúlt egy évben hat tematikus 
program  mellett  megtartottuk  az  ICOMOS  Magyar  Nemzeti  Bizottság  elnöksége  által  előírt 
vezetőségválasztó és programalkotó ülésünket is.
Az elmúlt egy év hat tematikus programjából négy épületlátogatás, egy múzeumi program és egy 
előadás volt:

- Szablyár Péter javaslata alapján összeállított "Budapest a magasból" programsorozat kertében 
április 12-én délután a Bazilikába látogattunk Bukta Norbert építész vezetésével és

- október  9-én  Szkalka  István  fűtőművezető  kalauzolásával  megtekintettük  az  Észak-budai 
fűtőmű kéményét.  A különleges ipari alkotás Csák Béla gazdag életművének egyik jelentős 
darabja.

- október 17-én  a  Kelenföldi  Hőerőmű (XI.  kerület  Hengermalom u.  60.) Reichl  Kálmán  és 
Borbíró Virgil által tervezett épületét és azon belül az áramfejlesztő különleges kapcsolótermét 
ismerhettük meg, amely a XIX-XX. század fordulóján épült. Vezetőnk a Hőerőmű építésze, Sós 
Mihály volt. 

- szeptember 25-én  a Klotild  palota  helyreállítását  Komjáthy  Attila  építész,  Csobánki  Zsuzsa 
belsőépítész mellett a Buddha Bár hotel részéről Balogh Zsófia mutatta be.

- 2013. február 19-én Zádor Judit hathatós segítségének köszönhetően megnézhettük a BTM új 
állandó kiállítását. Vezetőnk a kiállítás kurátora, Végh András régész volt. 

- Erről  a  programról  a  novemberi  szakbizottsági  ülésünk  határozatának  szellemében  olyan 
beszámoló jelent meg az ICOMOS Híradóban, amely dr. Bak Borbála, Halasi Dóra és Sedlmayr 
Judit külön-külön önkéntesen elkészített összefoglalója alapján készült.

- Ez évi második programunk keretében március 26-án  Pannonhalma  műemléki  felújításáról 
Szebeni Nándor  a kivitelező Reneszánsz Zrt. restaurálási főmérnöke tartott előadást.

Nagy érdeklődésnek örvendő programjaink általában nyitottak az ICOMOS tagok számára. 

A novemberi tisztújító szakbizottsági ülés napirendje az elnök és a titkár megválasztása, valamint a 
program és a módszertani javaslatok megbeszélése volt. A jelenlévők titkos szavazással szakbizottsági 
elnöknek Kovács Erzsébetet, titkárnak Sedlmayr Juditot választották. 
A  jövőbeni  tevékenységgel  kapcsolatban  mindenki  támogatta  az  izgalmas  épületlátogatások 
folytatását.  A  világörökségi  egyezmény  születésének  40.  évfordulójára  emlékezve  Sedlmayr  Judit 
javaslata alapján szeretnénk meglátogatni a magyar világörökségi helyszíneket. 
Már korábban  is  felmerült  az  épületlátogatások  és a tematikus séták során szerzett  tapasztalatok 
kritikai  feldolgozása  és  a  nagyobb  nyilvánosság  számára  is  elérhetővé  tétele.  Ez  a  folyamat, 
szerencsésen elindult, amit a Híradóban már megjelent beszámolók is bizonyítanak. 
A jobb  személyes kapcsolatok  érdekében a szakbizottság  tagjainak  nem titkos  másolattal,  hanem 
nyitott e-mail címmel küldjük az információkat.

Kovács Erzsébet 
Szakbizottsági elnök
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Régészeti Műemlékhelyek Szakbizottság éves beszámolója

A ripa Pannonica világörökségi  pályázata 2011 decemberében elkészült,  de 2012-ben nem 
sikerült továbblépni, mert sem a 122 területnek az időközben elfogadott világörökségi törvény alapján 
egyedi régészeti védelem alá való helyezése, sem pedig a világörökségi helyszíneket kezelő szervezet 
felállítására vonatkozó döntés nem született meg. 

Állásfoglalás  született  a  NEFMI  az  év  első  negyedében  beterjesztette  a  kulturális  örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény újabb módosításáról. Ezt a szakmai szervezetek, köztük az 
ICOMOS Régészeti Emlékhelyek Szakbizottsága is örömmel üdvözölte, hiszen közös tervezés folyt a 
legutóbbi  módosítás  káros,  a  régészeti  örökséget  veszélyeztető  elemeinek  a  minél  gyorsabb 
megváltoztatására.  A  LXIV.  törvény új  változata  azonban  az  addiginál  is  rosszabb  körülményeket 
teremtett a régészeti örökségvédelem területén. A törvénymódosítás nem a szakma – hiszen annak 
módja sem volt  véleményt nyilvánítani  –, hanem a beruházói  oldal  érdekeit  szolgálja,  a tervezett 
változtatások  az  időbeli  és  anyagi  ráfordítás  tekintetében  még  jobban  beszűkítik  a  régészeti 
örökségvédelem jogosítványait  és  lehetőségeit.  A  módosított  törvény  elvonja  a  régészet  szakmai 
grémiumaitól  azt  a több évtizedes jó hagyományra visszanyúló jogot,  hogy régészeti  ásatást  csak 
jóváhagyásukkal  lehessen  végezni.  A  nagyberuházásokhoz  kapcsolódó  próbafeltárások 
engedélyeztetés  alól  való  kivonása  ugyanis  ezt  jelenti.  A  megelőző  feltárások  szakmai 
engedélyeztetését ugyan nem törli el a tervezet, de az 5 napos határidő megszabásával lehetetlenné 
teszi az alapos szakmai elbírálást, az engedélyeztetési eljárás pedig ezáltal látszattevékenységgé válik. 
Nem életszerű a gépi földmunkára megszabott max. 10 nap, a 200 millió Ft-ig terjedhető feltárási 
költség bruttósítása pedig további hatalmas érvágást jelent az ásató intézményeknek. 

Állásfoglalás  született  a  Kulturális  Örökségvédelmi  Hivatal  100/6-47/2011.  ikt.  számú 
határozatáról is. A nevezett határozat a 47. sz. főút Békéscsaba – Mezőberény közti szakaszának hat, 
a  Békés  Megyei  Múzeumok Igazgatósága  és az  Ásatási  Bizottság  egybehangzó  véleménye szerint 
megelőző feltárással  kutatandóként  megjelölt  lelőhely  közül  csak kettőt  sorol  ebbe a kategóriába, 
másik  kettőnél  elfedést  ír  elő,  míg  kettő  esetében  még  ezt  sem tartja  szükségesnek.  A  Hivatal 
megfellebbezhetetlen határozata éles ellentétben állt a régészeti szakvéleményekkel, örökségvédelmi 
szakhatóságként  a  beruházói  oldalt  képviselte.  A  bonyolult  számítások  eredményeként  kihozott 
13.998.800 forint még a két, feltárásban részesítendő lelőhely megelőző feltárását sem fedezte, mivel 
ezekre a BMMI 34.171.380 Ft + Áfa-val számolt. 

Visy  Zsolt  részt  vett  az  ICAHM Cuzcoban  rendezett  közgyűlésen,  amelyen  a  világ  minden 
részéből, de természetesen nagyszámban Latin Amerikából érkeztek szakemberek, akik a régészeti 
örökségvédelem aktuális  kérdéseit  tárgyalták  meg.  Visy Zsolt előadása  a határokon  átnyúló,  több 
ország  területére  kiterjedő  világörökségi  helyszínekről  és  nevezésekről,  így  a  Római  Birodalom 
multinacionális világörökségi helyszínével kapcsolatos gondokról feladatokról és lehetőségekről szólt.

Visy Zsolt 
Szakbizottsági elnök
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Szerkezeti- és Statikai Szakbizottság éves beszámolója

2012-ben előbb a Szakbizottsági névsorban szereplő kollégákat kerestük e-mailben meg, jelezve, hogy 
Andor Eszter kolléganő sajnálatos halála után megkísérelnénk a Szakbizottság munkáját ujjászervezni, 
az adott körülmények között újra indítani.
A  felhívásra  válaszoló  kollégákkal,  az  előkészítő  személyes  megbeszélések  után  először  2012 
júniusában  találkoztunk,  amikor  közösen  felvázoltuk  azokat  a  fontosabb  szakmai  kérdéseket, 
amelyekkel célszerű lenne együttesen foglalkozni. Három főbb témát neveztünk ekkor meg, amelynek 
részletesebb kifejtésére, átgondolására a résztvevő kollégák vállalkoztak.
2012. november 19-én került sor a Szakbizottság immár hivatalos ülésére, amelyen személyemben 
elnököt választottunk. Ekkor két konkrét teendőt fogalmaztunk meg, egyrészt a Szakbizottság körének 
lehetőség  szerinti  bővítését,  aktív,  a  történeti  szerkezetek  és  a  műemlékek  rekonstrukciója  iránt 
érdeklődő  kollégáknak  az  ICOMOS  tevékenységébe  való  bevonását,  illetve  a  korábban 
megfogalmazódott  programpontok  részletesebb  kidolgozását,  a  következő  időszakra  vonatkozó 
munkaterv összeállítását. 
Ennek alapján a munkaterv vázlatát megfogalmaztuk, és a Titkárságnak eljuttattuk.
A novemberi  ülésen felmerült az is,  hogy célszerű lenne szakmai  programként olyan felújításokat, 
rekonstrukciókat  megtekinteni,  amelyek  akár  műemlékvédelmi  értelemben  vett  jelentőségük,  akár 
szakmai tartalmuk miatt kiemelt érdeklődésre tarthatnak számot.
A  következő  hetekben  ilyen  programra  került  sor,  amikor  a  Szakbizottság  a  2013  februárjában 
megkezdődött Várbazár Rekonstrukció munkálatait tekintette meg. Szándékunk szerint ekkor egyben 
„kihelyezett”  szakbizottsági  ülésre  is  sor  kerül,  amelyen  az  év  további  teendőit,  programjait 
egyeztethetjük.  A  programra  meghívjuk  a  Konzerválási  szakbizottság  tagjait  is.  Amennyiben  a 
kollégákat  a  beruházás  a  következőkben  is  érdekli,  akkor  lehetőség  nyílik  e  nagyszabású  munka 
további fázisainak nyomon követésére, a szerkezetet érintő munkálatok megtekintésére is, amit az 
előkészítő egyeztetések alapján a feladatot elnyert kivitelezői Konzorcium készséggel biztosít.

Baratta Egon
Szakbizottsági elnök
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Történeti Kertek Szakbizottság éves beszámolója

A 2012. november 8-i tisztújító szakbizottsági ülésen vettük át a korábbi vezetőségtől az elnöki, ill. 
titkári tisztet /Elnök: dr. Szikra Éva, titkár: dr. Hajdu Nagy Gergely/
Korábban dr. Örsi Károly volt a szakbizottság elnöke, titkára pedig dr. Fatsar Kristóf. Több éves sikeres 
tevékenységük  után,  elsősorban  személyes  szempontok  miatt  mondtak  le.  Fatsar  Kristóf  külföldi 
ösztöndíjat nyert el. Örsi Károlyt pedig tiszteletbeli elnöknek választottuk meg.
2012.  november  16-án  a  Világörökség  40.  évfordulójának  ünnepi  konferenciáján  már  mint  a 
Szakbizottság elnöke vettem részt.
A  Magyar  Tudományos  Akadémián  és  a  BCE  Tájépítész  karán  a  november 23-án  rendezett 
tudományos ülésen már az új vezetőség képviselte szakbizottságunkat. Ezt a rendezvényt Dr. Ormos 
Ilona  70.  születésnapjának  tiszteletére  rendezték.  Itt  alkalmunk  volt  megismerkedni Monica 
Luengoval, az ICOMOS-IFLA elnökével is.
December 16-án a szakbizottságunk az ICOMOS Klubban is felköszöntötte Ormos Ilonát, aki korábban 
tíz éven keresztül volt bizottságunk elnöke.
Az NKA által  kiírt  pályázaton a Corvinus Egyetemmel  közösen nyújtottuk be pályázati  anyagunkat 
2013. március végén egy őszi tudományos konferencia rendezésére.
Április  2-én 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 jelenleg 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 egy napos szakmai programon, április 
26-án, amelynek műemlékes szekciójában is előadásokkal képviseltette magát szakbizottságunk. 

Szikra Éva
Szakbizottsági elnök
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Történeti Települések Szakbizottság éves beszámolója

Bár a műemlékek, a(z épített) kulturális örökség egyik legfontosabb szakterületén kellene működnie, 
az igazság az, hogy ez a Szakbizottság sajnálatos módon idestova tíz éve az „alvó” kategóriába került 
és – ismét sajnos – azóta is ebbe a kategóriába tartozik. A szakbizottság elnökének önkritikusan meg 
kell állapítania, hogy ez elsősorban azért alakult így, mert sok egyéb teendői mellett erre már nem 
jutott energiája. Miután azonban nagyon fontos szakmai területről van szó, ezen a helyzeten sürgősen 
változtatni kell! 2013 szeptemberében Magyarországon lesz az 1983-ban létrehozott ICOMOS-CIVVIH-
nek (Történeti  Városok és Falvak Nemzetközi  Bizottsága) az alapító elnökéről,  Román Andrásról is 
megemlékező jubileumi ülése – a szintén Általa alapított  hazai  Szakbizottság Megújítása már csak 
emiatt is valóban rendkívül sürgető, tovább nem halasztható feladat.
Mindenekelőtt szükséges megújítani a Szakbizottság tagságát és vezetését. Tisztázni kell tehát, hogy a 
korábbi (hivatalosan a „jelenlegi”) tagok - C. Harrach Erzsébet, Fejérdy Tamás (szakbizottsági elnök), 
Ihrig Dénes,  Janotti  Judit  (szakbizottsági  titkár),  Kaiser Anna,  Korompay Katalin,  Muszik  Lászlóné, 
Pengő Julianna, Székelyné Egri Zsuzsanna, Winkler Gábor, Zádor Judit, valamint a két jogi tag (Pécs, 
Örökségház  Kft  –jogutódja-  és  Vác  város)  -  közül  kik  tudják  és  akarják  továbbra  is  vállalni  a 
szakbizottsági munkában való részvételt. 

A CIVVIH-ben az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságot képviselő tagtársakat – Nagy Gergely, Kovács 
Erzsébet – mindenképpen indokolt a Szakbizottság munkájába bevonni. Számolni lehet azzal is, hogy 
az új ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsági tagok közül néhányan például Dányi Hajnalka) eleve ezt a 
szakterületet is megjelölték az ICOMOS-ban vállalt tevékenységük majdani területeként, ugyanakkor 
további új tagok jelentkezésére is szükség van – amelyhez nem előfeltétel az ICOMOS tagság, de az 
lenne az igazán jó, ha a Szakbizottság régi-új és új tagjai minél nagyobb számban ICOMOS tagok is 
lennének. 
Az újjászervezett Történeti Városos és Falvak Szakbizottság első feladatai közé tartozik biztosan:

- a hazai történeti települések helyzetének vizsgálata, felmérése; 
- a  szakterületen  időközben  bekövetkezett  nemzetközi  fejlemények,  újabb  nemzetközi 

dokumentumok áttekintése és értékelése;
- a  történeti  településeinket  érintő  időszerű  kérdések  nyomon-követése,  vélemények  és 

állásfoglalások kialakítása;
- az  ICOMOS  Magyar  Nemzeti  Bizottság  szakmai  programjaiban  a  szakterület  képviselete, 

megjelenítése,
- részvétel a nemzetközi szakbizottság (CIVVIH) munkájában.

Fejérdy Tamás
Szakbizottsági elnök
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Örökség dokumentációs Szakbizottság éves beszámolója

SZAKBIZOTTSÁGUNK SAJÁT SZAKMAI ALAPÚ ÖRÖKSÉGVÉDELMI KONCEPCIÓI
1.  Kultúra  alapú  társadalomfejlesztés:  értékek  ismertetése  és  bemutatása,  közvetítés  a  szakma  és 
szélesebb közösségek számára (3D virtuális séták, egyetemi oktatás, kiállítások). 
2.  Kulturális  javak  megőrzésének  kísérlete  műemléki  dokumentációkkal  hazai  és  külföldi  kutatási 
programok során elsősorban gyakorlatorientált tevékenységgel.
-  A  külföldi  kutatási  programok egyfajta  küldetések  kultúrák  és  vallások  közti  párbeszédre;  műemléki-
értékmentés, esetleg technológiák átadása vagy oktatása.
- A hazai építészeti fotogrammetriai felmérések készítésének fontossága: „időben dokumentálni az emléket 
a jövő számára”  koncepcióban -  az állami  szerepvállalás  és az örökségvédelmi  szervezetek  átalakulása 
idején és okán. 
3.  Társszervezeti kapcsolatok: a műemléki kutatás interdiszciplináris tevékenység, műveléséhez fontos a 
szakterületenkénti kapcsolattartás, személyi és technológiai ismeretbővítés. Hazai szakmai szervezetekkel 
kapcsolatot tart szakbizottságunk a műemléki dokumentálások szakterület képviseletével: Castrum Bene, 
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, Restaurátor konferencia, Budapesti Városvédő Egyesület, 
Építész Kamara, Porta Speciosa, Ybl Egyesület.

A 2012. ÉVBEN MEGVALÓSULT PROGRAMJAINK
3D (IVW) virtuális séták interneten, világörökségi helyszínek és kiemelt épített örökségeinkről. (/(IVW): a 
virtuális sétának egy speciális, szakma-specifikus formája/. Szakbizottságunk új programja éveken át tartó 
nagyszabású program, az örökség dokumentációk mai informatikai követelményeknek megfelelő újszerű és 
hatékony formája. Ingyenes internetes felületen angol és magyar nyelvű közzététellel szándékunk a hazai 
mellett a nemzetközi szakmai érdeklődők figyelmének felhívása, ajánlható egyéb nemzeti bizottságok tagjai 
számára is. 
Célterületeink a világörökségi helyszínek és értékes épített örökségi helyszínek mellett a belpolitikai vagy 
háborús helyzet által jelenleg nehezen vagy egyáltalán nem látogatható területek bemutatása. 
Számos helyszín mellet már elkészültünk:
- Laosz és Myanmar világörökségi helyszíneinek feltöltésével 
- a szíriai Tartous város katedrálisa és Múzeuma valamint a templomosok erődjének bemutatójával 
- az unikális, még nem igazán látogatott Üzbegisztán bemutatójával 
- a kambodzsai Angkor templomvárosban található Bayon buddhista szentéllyel. 
Interneten elérhetőek a www.visit360.net helyen angol és magyar nyelven. A program sikeresen indult, 
nagy közérdeklődést tanúsít. Jellemzően egy-egy helyszín látogatottsága nem sokkal a feltöltés után közel 
hatezres internetes érdeklődőt vonzott! A programot folyamatosan bővítjük három szakbizottsági tagunk 
részvételével, szabadidejük függvényében.
Fontos célkitűzésünk a Magyar Világörökségi Helyszínek virtuális bemutatásának programja és internetes 
közzététele, amely nemes feladata lenne az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának. Szakbizottsági tagjaink 
önerőből  a  forrást  ehhez  nem  tudják  biztosítani,  a  program  megvalósulásához  pályázati  források 
igénybevétele szükséges, melyet jeleztünk a Magyar Nemzeti Bizottság vezetőségének.

- Kutatás-szakértői feladatok:

29



-  Az  ICOMOS Magyar  Nemzeti  Bizottság Szakbizottságunk közreműködésével  vesz  részt  a   Margat 
keresztes-kori  vár  kutatásában  (2007  óta).  A  szíriai  belpolitikai  helyzet  miatt  a  projekt  helyszíni 
munkálatai szünetelnek.  A projektben a kutatások kezdetétől eddig elkészült  régészeti  és műemléki 
dokumentációkat egy egységes informatikai rendszerben integrált virtuális túrában összegeztük.
- Hazai és libanoni egyetemek kutatási együttműködési programjához 2012 augusztusában csatlakozott 
szakbizottságunk  több  tagja  szakértőként.  Ennek  kapcsán  készítettük  a  libanoni  Kadisha  völgyben 
található  Deir  el-Salib  középkori  freskós  sziklatemplom  építészeti  fotogrammetriai  műemléki 
dokumentációját és 3D virtuális bemutatóját, valamint a közelében lévő Mar Bahnam és Mar Shmuni 
templomok 3D virtuális megjelenítését.

-  Oktatási,  előadói  tevékenység:  Egyetemi  oktatás:  a  Kolozsvári  Bolyai  Egyetem  Műemlékvédelmi 
Szakmérnök-képzésénél a Műemlékek beavatkozás előtti állapot-dokumentálása tantárgy oktatása. 

- Szakkiállítás: ArchExpo 2012. Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás király Múzeuma, Visegrád Királyi Palota. A 
kiállításon  az  ICOMOS  MNB  Dokumentációs  szakbizottság  képviseletében  dokumentációs  kiállítást 
installáltunk. A kiállítást tanulságos szakmai konferencia kísérte, melyen számos szakbizottsági tagunk vett 
részt. 

- Publikáció: Lapidarium Hungaricum sorozat Visegrád Fellegvár kötet, 2012. 
Vajda József

Szakbizottsági elnök


ICOMOS PANTEON

Az ICOMOS Műemlékvédelmi Panteonja 2013-ben ismét két újabb taggal bővült. 
Takács György és Keserű Sándor tevékenységéről és életútjáról Fejérdy Tamás tartott megemlékezést. 
A  megjelent  családtagoknak  Nagy  Gergely  elnök  adta  át  az  ICOMOS  Műemlékvédelmi  Panteon 
Emléklapot.
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 TAKÁCS GYÖRGY (1926 - 2005)

Takács György 1926. április 23-án született a Tolna megyei Majsa-
Miklósváron.  Szülei  egyszerű  emberek  voltak,  akik  a 
mezőgazdaságban és a Gyulaji erdőgazdálkodásnál dolgoztak. Az 
elemi  iskolát  Tamásiban  járta  ki,  onnan  kikerülve  ő  is  az 
erdőgazdálkodásban  kezdett  el  dolgozni.  A  fakitermelés-, 
feldolgozás során került kapcsolatba az ácsmesterséggel, a tamási 
gimnázium tetőépítésénél. A szakma elsajátítását követően Pécsre 
költözött, majd a Pécsi Építő és Tatarozó Vállalatnál művezetőként 
helyezkedett el. A Pollack Mihály Építőipari Technikumot munka 
mellett,  esti  tagozaton  végezte  el,  és  ezután  került  építésvezetői 
beosztásba.  A  hatvanas  években  az  Országos  Műemléki 
Felügyelőség  akkor  szerveződő  Dél-Dunántúli 
Építésvezetőségének  létrehozásában  vett  részt,  amelynek 

kezdetben főépítésvezetője, később, miután az egység Kirendeltséggé bővült, kirendeltségvezetője lett.   
Feladatköre a Pécs-Baranyai  műemlékek és régészeti  értékek helyreállításával,  felújításával  és bemutatásával 
kapcsolatos építési tevékenységek irányításán túl idővel Tolna, Somogy, Fejér megyék, majd Zala, Bács-Kiskun 
és  Csongrád  megyék  munkáival  is  bővült.  Az  ő  közreműködésével  készült  el  az  Országos  Műemléki 
Felügyelőség Szegedi Kirendeltségének otthont adó Oroszlán utcai épület műemléki helyreállítása is.
Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy az általa vezetett Építésvezetőség, majd Kirendeltség számos fiatal 
szakember, szakmunkás számára jelentett valóságos szakmai képzési lehetőséget. Takács György vezetésével, és 
az ő tapasztalatait átvéve szereztek más forrásból el nem érhető, mással nem helyettesíthető szakmai ismereteket, 
elméleti  és  gyakorlati  tudást  a  műemlékekkel  kapcsolatos  feladatokban  –  a  helyszíni  kutatások  fizikai 
feladatainak végrehajtásától kezdve a helyreállításhoz kapcsolódó sajátos fogások elsajátításán át a műemlékek 
méltó környezetének kialakítását is szem előtt tartó, átfogó szemlélet elsajátításáig.

Munkásságának főbb helyszínei - természetesen egy egész életpálya során megvalósult minden munkát magába 
foglaló  teljességének  igénye  nélkül:  korai  munkái  közé  tartoztak  Pécs  Város  római-,  közép-  és  törökkori 
emlékeinek munkái, így a Pécsi Ókeresztény sírkamrák bemutatása, a Pécsi Székesegyház és Püspöki palota, a 
Pécsi Középkori városfal restauráló helyreállítása; számos vár, várrom helyreállítása:  Siklósi vár, Szigetvári vár, 
Máré-vár, majd később a Simontornyai vár, a Dunaföldvári vár és az Ozorai vár;
középkori,  törökkori  emlékek  műemléki  restaurálása:  Szekszárdi  Árpád-kori  templom  bemutatása; 
közreműködés  a  pécsi  törökkori  emlékek  /Minaret,  Jakováli  Hasszán  dzsámija,  a  Kórház  téri  török  fürdő/ 
konzerválásában,  helyreállításában;  a  Siklósi  minaret  „kiszabadítása”,  helyreállítása  és  kortárs  építészeti 
kiegészítések alkalmazásával megvalósuló bemutatása.
Nem rajta és nem az általa irányított munkák színvonalán múlott, hanem a helyreállított műemlékek, romok, 
régészeti  értékek  folyamatos  jókarbantartásának  elmulasztása  miatt  alakult  úgy  a  helyzet,  hogy  a  felsorolt 
munkák nagy részében az elmúlt  évtizedek múltával  -  különböző okokból -  ismételt  helyreállításokra is  sor 
került,  ugyanis  azok  kapcsán  ismételten  bebizonyosodott  a  Takács  György  által  irányított  korábbi  munkák 
alapossága, az akkori lehetőségekhez képest kiemelkedő szakmai színvonala. 

Takács  György  aktív résztvevője volt  a  hazai  és  nemzetközi  szakmai szervezetek így az  ICOMOS Magyar 
Nemzeti  Bizottság munkájának  is.  Ezzel  összefüggésben  kapta feladatul  például  a  Magyar-Török  műemléki 
együttműködés keretein belül a törökországi Rodostó /Tekirdag / városában lévő, a II. Rákóczi Ferenc Fejedelem 
száműzetésének otthont adó épület műemléki helyreállításának irányítását.
Tevékenységét számos szakmai kitüntetéssel jutalmazták. Az Építőipar Kiváló Dolgozója, többszörös miniszteri 
kitüntetettje, valamint a Magyar Műemlékvédelemért emlékérem tulajdonosa.
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 KESERŰ SÁNDOR (1921 - 1999) 

Keserű Sándor (1921-1999), a huszadik század második felében a 
Baranya  megyei  idegenforgalom  és  műemlékvédelem  kiváló 
személyisége Pécsett született 1921. június 2-án, családi kötődései 
miatt pécsi „lokálpatrióta tükének” tartotta magát.
1940-ben  érettségizett  a  Ciszterci  Rend  pécsi  Nagy  Lajos 
reálgimnáziumában;  a  műegyetemre  szeretett  volna  kerülni,  de 
anyagi  okok miatt ez nem valósulhatott meg. Különböző levelező 
tanfolyamok  elvégzése  után  a  közigazgatásban  helyezkedett  el, 
először  a  mecsekaljai  jegyzőségre,  később  a  megyei 
számvevőségre. 
1950-ben a tanácsok megalakulásával a megyei pénzügyi osztályon 
előadó, majd csoportvezető. 1957-ben került az újonnan megalakult 
megyei  tanácsi  Idegenforgalmi  hivatalhoz, a Mecsek Tourist-hoz, 
amelynek 1963-ban kinevezett hivatalvezetője lett  Ezt követően a 
nyugdíjazásáig  negyed  századon keresztül  ebben  a  munkakörben 
dolgozott a baranyai idegenforgalomért, műemlékvédelemért.
Keserű  Sándort  a  műemlékvédelem,  a  várak  szeretete  vezette  az  idegenforgalomhoz.  Meghatározó  szerepet 
játszott abban, hogy szinte előzmények nélkül ki tudott épülni Baranyában a tanácsi idegenforgalmi hálózat. A 
baranyai szálláshelyek negyven százalékával a Mecsek Tourist rendelkezett, a vendégéjszakák hatvan százalékát 
ők bonyolították le. A szállodákban, kempingekben, fizetővendéglátó-helyeken összesen mintegy 2300 vendéget 
fogadhattak egyszerre. Szezonban 350-en is dolgoztak a tanácsi idegenforgalomban, évi 150 ezer vendég több 
mint  500  ezer  vendégéjszakát  töltött  a  tanácsi  szálláshelyeken,  és  évente  130-140  milliós  árbevétellel 
számolhattak.  Pécs,  Mohács,  Siklós,  Harkány,  Szigetvár,  Abaliget,  Orfű,  Pécsvárad,  Sikonda  fogadta  a 
vendégeket, és a feltárt és bemutatható értékek nyújtották a vonzerőt: a tájak, fürdők, gyógyvizek, barlangok, 
borvidékek,  múzeumok,  várak,  műemlékek,  népszokások,  történelmi  emlékhelyek,  művészeti  alkotótelepek, 
művészeti  fesztiválok,  kongresszusok.  Az  ötvenes  évek  elején  a  siklósi  várral  indult  meg  a  pénzigényes 
folyamat,  az  elhanyagolt  állapotú  váraknak  (Siklós,  Szigetvár,  Pécsvárad,  Máré  vár)  a  fokozatos  átvétele, 
megkutatása és – az Országos Műemléki Felügyelőség közreműködésével –, a helyreállításuk és használatba 
vételük – jórészt az idegenforgalom szolgálatában.  A baranyai  várak megmentésének,  restaurálásának vonzó 
feladatát, majd az üzemeltetésüket a Keserű Sándor vezette idegenforgalmi hivatal végezte. 
Keserű Sándor műemlékvédelmi elkötelezettsége kiterjedt az ormánsági festett kazettájú, „hímes” templomokra 
(Kórós, Adorjás, Drávaiványi, Kovácshida stb.) is. Sokat tett a középkori falusi katolikus templomokra (Cserkút, 
Málom,  Hetvehely,  Mecseknádasd  stb.  restaurálása),  valamint  a  népi  építészeti  műemlékek  (tájházak,  a 
villánykövesdi, a palkonyai pincesor) értékeinek megőrzésére is. Partneri kapcsolatokat alakított ki számos más 
területen is (múzeumi, művelődési, műszaki, vízügyi, gazdasági, kereskedelmi szakemberekkel, stb.): Abaligeten 
a pécsi múzeummal közösen a barlang élővilágát bemutató szabadtéri kiállítást hoztak létre, az egészségüggyel 
való  együttműködés  a  barlang  klimatikus  gyógyhelyként  való  funkcióját  teremtette  meg.  Tevékenységének 
konkrétumait, szimpatikus, szerény,  együttműködő, csendben alkotó személyiségének jegyeit  hosszan lehetne 
sorolni. Keserű Sándor érdemeit mind a belkereskedelmi, mind a művelődési miniszter kitüntetéssel ismerte el, 
nyugdíjazásakor  kormánykitüntetést  is  kapott.   A  „Magyar  műemlékvédelemért”  elismerést  -  noha  nagyon 
megillette volna - nem kapta meg, ezért különösen fontos, hogy nevének és életművének az ICOMOS Panteon 
maradandó emléket állítson.

32



MÖLLER EMLÉKÉREM

A közgyűlésen ünnepélyes keretek között adtuk át a 2012-es Möller emlékérmet, laudációt Fejérdy 
Tamás, az Emlékérem Bizottság tagja tartott. 

A  Möller  emlékbizottság  döntése  alapján  az 
ICOMOS  Magyar  Nemzeti  Bizottsága  a Möller 
István Emlékérmet

C. Harrach Erzsébet 
építésznek 

a  reá  jellemző  példamutató  alapossággal, 
gondossággal  és  szeretettel  a  magyar 
műemlékvédelem  terén  végzett  elkötelezett, 
sokszínű  és  magas  színvonalú  tevékenységéért 
ítélte oda.

C.  Dr.  Harrach  Erzsébet  szombathelyi  születésű  (1932)  építészmérnök.  Az  Országos  Műemléki 
Felügyelőségnél  másfél  évtizedig  volt  Vas  megye  műemlék-felügyelője.  Neki  is  köszönhető,  hogy 
1968-ban az országban elsőként Vas megyében fejezték be a népi műemlékek összeírását. A megye 
műemlékeinek legjobb ismerőjeként „Vasi műemlékek” címmel, Kiss Gyulával közösen írt, 1983-ban 
megjelent  hatalmas  munkája  máig  a  legfontosabb  és  legmegbízhatóbb  forrása  a  megye 
településtörténetének,  építészet-  és  művészettörténetének.  Sokirányú  tevékenységéről  a 
Műemlékvédelem folyóiratban megjelent mintegy harminc írása és (későbbi munkahelye) a Budapest 
Főváros Levéltára bibliográfiája is tanúskodik. „Rövid hírek” formájában hosszú éveken át gondosan 
tudósított  az  elkészült  műemléki  helyreállításokról,  rövid  írásai  ma már  nélkülözhetetlen forrásai  a 
hazai  műemlékvédelem történetének.  Elméleti  munkásságának  fontos  területe  a  településtörténeti 
vizsgálatok korszerűsítése. Részt vett az európai fővárosok építéstörténeti forrásainak felkutatásában. 
A korszerű technikáktól  sem idegenkedve több fontos  tanulmányában a számítástechnika levéltári 
alkalmazásának új lehetőségeiről értekezett. 

C. Harrach Erzsébet sohasem habozott kiállni a nemzet épített örökségi értékeinek a védelme 
mellett,  egyebek  között  emlékezetes  szerepet  játszott  a  műemléki  érdekek  védelmében  a  Hilton 
szállónak a Budai Várban történő megvalósítása kapcsán. Tevékenysége az örökségvédelem területén, 
tudományos és kutató munkája mellett, túlmutat az országhatárokon is. Részt vett a hazai műemlék-
helyreállítások európai-nemzetközi megismertetésében áttörést hozó, a Velencei Karta születésekor a 
helyszínen  bemutatott  nagysikerű  kiállításban;  sok  éven  át  egyik  „nagykövete”  volt  a  magyar 
műemlékvédelemnek. Szakmai kapcsolatait, (többnyire férjével, Cleve Rudolffal együttes) utazásait is 
a  hazai  műemlékvédelem szolgálatába  állította.  Számos  országból  küldött  beszámolót,  Ausztriától 
Litvániáig, értékes információkat osztva meg a szakmával, kollégáival. 

Önzetlenül,  nagy  lelkesedéssel  vállalt  önkéntes  munkát  –  például  az  ICOMOS 
tevékenységében: előadások, közgyűlések szervezésével, s több bizottságban – (korábban a Möller 
István díj-bizottság elnökeként is) munkálkodva. Hosszú éveken át írta és postázta (Muszikné Faltin 
Verával) az ICOMOS magyar tagjainak a szervezet munkájáról szóló beszámolókat. Szakmai tudása és 
igényessége,  a  műemlék-felügyeleti,  kutatási  munkáját  jellemző  alapossága,  alázata,  ugyanakkor 
határozottsága követendő példa, akárcsak melegszívű embersége, amellyel mindig kész arra, hogy 
másokat segítsen, támogasson.
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A  közgyűlést  követő  ebéd  után  szakmai  program  került  megrendezésre.  Ennek  keretében  Nagy 
Gergely  szakmai  vezetésével  járhattuk  be  a  kastélyt,  és  annak  a  közönség  elől  lezárt  területeit, 
ismerkedhettünk a kastély történetével és kaphattunk tájékoztatást a jelenleg is folyó helyreállításról 
és a jövőbeni tervekről. 

     

    

    

A  sétát  egy  egész  délutánt  betöltő  szakmai  előadássorozat  követte,  melyben  szakbizottsági 
értékeléseket  hallhattunk  a  „Műemlékvédelem  ma  és  holnap”  kérdéskörében.  A  program  az  idei 
Műemléki Világnap „A műemlékvédelem és a társadalom lehetőségei válság idején – módszerek és 
lehetőségek”” című ünnepi ülés tudományos konferencia folytatásaként került megrendezésre.
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Örömmel adunk hírt arról, hogy 

Zádor Mihálynak állítottak emléket Firenzében 

A magyar és a nemzetközi műemlékvédelem kiemelkedő képviselőjéről nevezték el a Romualdo del 
Bianco Alapítvány által a város történeti központjában található Coppini-palotában a 2013. május 8-án 
ünnepélyes  keretek  közt  megnyitott 
nemzetközi  tanulmányi központ egyik 
termét.  
A  felújított  reneszánsz  palota  hét 
termét  olyan  neves  szakemberekről 
nevezték  el  /Bohumil  Fanta,  Mihály 
Zádor, Arimitsu Tsuji, Aleksej Komech, 
Arest  Beglaryan,  Oleksandr  Rovenko, 
Aleksej Shkaev/, 
akik tevékenységükkel sokat  tettek a 
világörökség  ügyéért,  tudásukkal  és 
munkájukkal segítve és gazdagítva az 
alapítvány  munkáját  és  annak 
nemzetközi kapcsolatait.

Avató  beszédében  Paolo  del  Bianco, 
az  alapítvány  elnöke  kiemelte,  hogy  Zádor  Mihály  „a  magyar  építészeti  tudást  osztotta  meg  a 
nemzetközi közösséggel". 
Az ünnepségen jelen volt Zádor Mihály professzor lánya, Zádor Judit, és unokája, Zádor Gábor is. 



Megjelent a Hollókő öröksége kötet !

2013. június 24-én került sor a „Hollókő öröksége” kötet hivatalos 
bemutatójára a FUGA Budapesti Építészeti Központban.

A  világörökségi  listára  1987-ben  felkerült  Hollókő  elmúlt  nyolcvan 
évéről  szóló,  számos  tanulmányt,  dokumentumot,  interjút, 
visszaemlékezést  tartalmazó  válogatást  gazdag  képanyag,  eredeti 
dokumentumok, tervek, tanulmányok egészítik ki. 
A könyvbemutatón megjelenteket Nagy Gergely, az ICOMOS Magyar 
Nemzeti  Bizottság  elnöke  és  Szabó  Csaba,  Hollókő  polgármestere 
köszöntötték, a kötetet Balassa M. Iván, az ICOMOS Magyar Nemzeti 
Bizottság  alelnöke,  a  Népi  Építészeti  Szakbizottság  elnöke,  és 
Dobosyné Antal Anna, a kötet szerkesztője mutatták be.

A kötet megjelenését Hollókő községi Önkormányzat Képviselő 
testülete és az NKA támogatta.
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Egy workshop tanulságai

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Történeti Kertek 
Szakbizottsága  2013.  április  5-én  a  Forster  Gyula 
Nemzeti  Örökséggazdálkodási  és  Szolgáltatási 
Központban  „A MŰEMLÉKI TÁJÉPÍTÉSZET MAI HELYZETE; A 
TÖRTÉNETI  KERTEK  HELYREÁLLÍTÁSÁNAK  LEHETŐSÉGEI  AZ 
UNIÓS PÁLYÁZATI KERETEK KÖZÖTT” címmel  egész napos 
workshopot  szervezett.  A  workshop  ötlet  már  múlt  év 
decemberében megfogalmazódott, amelynek szervezését 
több ok is indokolta, az előkészítést ötfős csapat vállalta 
magára.
Az  első  és  legfontosabb  indíték,  az  utóbbi  időben  az 
örökségvédelemben bekövetkezett szervezeti változások, 
amelyek erősen érintik a műemléki tájépítészet területét 

is. Szakbizottságunk az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság általános célkitűzéseihez csatlakozva, mint 
civil  szakmai  szervezet komoly hátteret  kíván biztosítani  a jelenleg aktuális  műemléki  tájépítészeti 
feladatok, problémák megoldásához. Találkozásunk célja az volt, hogy a tájépítész szakma próbáljon 
egységes szemlélettel kiállni a történeti kertek, települési zöldfelületek, történeti tájak védelmében. A 
másik,  és  szintén  nem  elhanyagolható  téma,  a  zöldfelületeket,  zöldterületeket,  városi  főtereket 
támogató pályázatok sora, amely pozitív hatása ellenére problémákkal is terhelt. A lehetőségek köre 
soha nem látott méreteket öltött, legnagyobb beruházásainkhoz is szinte mindegyikhez tartozik kert-
park,  műemléki  környezet,  de  a  tervezők  kiválasztása,  az  engedélyeztetések,  bírálatok,  határidők 
rendkívül sok tisztázandó kérdést vetnek fel. 
Rövid  vitaindító  előadásokkal  kívántuk  feltárni  a  jelenlegi  helyzetet,  lehetőségeink  körét.  Felkért 
hozzászólóink  az  örökségvédelem, és szakmánk különböző  területeiről  érkeztek.  Ezekhez vártuk  a 
szakmai  napon  résztvevő  kollégák  aktív  hozzászólásait,  akik  szerencsére  nagy  számban  meg  is 
jelentek.

A workshop elnöke Örsi Károly, moderátora Sylvester Edina voltak. A köszöntő bevezetőt Szikra Éva az 
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság KTSZ elnöke mondta, ezután következtek a felkért hozzászólók.
Kiss  József  tájépítész  "A  történeti  kertek  helyreállításának  korábbi  gyakorlata  esettanulmányokkal  
illusztrálva"  című előadásában több évtizedes szakmai munkásságának tanulságairól számolt be.  "A 
műemléki tájépítészet jelenlegi helyzete a 'hivatali' keretek között" címmel a KTSZ titkára Hajdu Nagy 
Gergely, aki egyben Budapest Főváros Kormányhivatala Örökségvédelmi Irodájának (2013. júl. 1-től 
Lechner  Lajos  Tudásközpont)  kerttörténeti  szakreferense,  beszélt  a  legaktuálisabb  szervezeti 
felépítésről, jogi háttérről. 
"Pályázati  lehetőségek,  uniós  forráslehetőségek" címmel Ombódi  Ildikó,  NKEK  Nemzeti 
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság projektmenedzsere a 
KEOP pályázatok célkitűzéseit és sikereit illusztrálta.
 Ezek után következtek a pályázatokkal foglalkozó konkrét ismertetések.
Herczeg Ágnes a Pagony  Táj és Kertépítész Iroda vezető tervezője a "Tervezési feladatok a pályázati  
keretek között" című előadásában érzékletesen tárta fel mindazokat a nehézségeket, amelyekkel mint 
elismert kutató-tervező tájépítész szembe került egy-egy pályázat elbírálása során.
Alföldy Gábor, a Forster Központ Történeti Kertek Osztályának vezetője, korábban MNG főkertésze "A 
Forster Központ nyertes pályázatainak bemutatása"  című előadásában sikeres és részben elkészült 
parkhelyreállításokat mutatott be.
Szabadics Anita és Németh Zita tájépítészek, a MNM NÖK munkatársai a hivatalos megbízással folyó 
pályázati és kiemelt munkák számtalan kompromisszumot is igénylő tervezéseit ismertették.
A délutáni előadások során a szakmai társszervezetek képviselői számoltak be a történeti kerteket 
érintő  feladataikról.  Tar  Imola,  a  BCE Kertművészeti  Tanszék  adjunktusa  "A  műemléki  tájépítész 
képzés az Egyetemen" címmel ismertette a mai helyzetet.   
Az Építész Kamara Tájépítészeti Tagozatának vezetőségi tagja Szloszjár György üdvözölve a két terület 
találkozását,  ismertette  a  műemlékeket  erősen  érintő  jelenlegi  tervpályázatokon  tapasztalt 
észrevételeit, a szakmánkat olykor hátrányos helyzetbe hozó döntéseket.
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Az elhangzott előadások után pezsgő vita alakult ki a résztvevők között. Abban mindenki egyetértett, 
hogy  fontosak  a  pályázatokkal  kapcsolatos  szigorú  követelmények,  az  igényes  és  mély  kutatási 
anyagok megkövetelése, amelyekre épülnek a benyújtott helyreállítási tervdokumentációk. Azt viszont 
többen kifogásolták, hogy amint az az általános műemléki gyakorlatban is természetes, minden emlék 
egyedi, sajátos hozzáállást, megoldást kíván, ennek a pályázatok esetében is érvényesülni kellene! A 
gyakorlati örökségvédelem több évtizedes tapasztalatait, már elfogadott elvi-elméleti szempontjait kell 
jobban alkalmazni ezen a területen is.
Remélhetően a következő új  pályázati  ciklusban jobban közelednek majd a bírálati  szempontok  a 
műemlékvédelem-örökségvédelem már kidolgozott és érvényes szakmai gyakorlatához.
A workshop minden résztvevője úgy érezte, hogy nagyon hasznosak ezek az összejövetelek, és egyre 
nagyobb szükség van a vélemények cseréjére,  ütköztetésére,  hogy lehetőleg konszenzust alakítva 
egységesen képviseljük a tájépítészet szakmai érdekeit.

Szikra Éva



Ágostházi László DLA: 

EMLÉKEZZÜNK RÁ,  HOGY. . .                      

Július

Július 1. 225 éve (1788) szentelték fel Egerben a 
„rác” (görögkeleti szerb) templomot

Július 7. 65  éve (1948)  halt  meg  Schulek  János 
építészmérnök,  aki  előbb  apja  (Schulek  Frigyes)  irodájában  dolgozott,  majd  sok 
középületet, templomot, ill. főleg műemléképületek helyreállítását tervezte (Budapesti 
Mátyás  templom,  Edelény  –  református  templom,  Visegrád  vár  „Salamon-torony”, 
stb.), és a műemlékek országos bizottságának tagja volt. 

Augusztus

Augusztus 5.  100 éve (1913) helyezték el a Budapest Gellérthegyi Csillagda  alapkövét ( a
Citadella épületének végénél)

Augusztus 8. 125 éve (1888) avatták fel ünnepélyesen a Bp. II. kerület Frankel Leó úti zsinagóga 
 épületét  (Fellner Sándor)

Augusztus 13. 135 éve (1878) született Pogány Móric építészmérnök, egyetemi tanár, aki részben 
társtervezőként, részben önállóan nagyon sok középületet (Budapest V. ker. Deák-téri 
egykori Adria Biztosító székháza (később Rendőr Főkapitányság, ma Hotel Méridien),
Sátoraljaújhely: színház, stb.), bérházakat, stb. tervezett. Egyik legismertebb alkotása 
Szegeden a Hősök-kapuja.

Augusztus 14. 110 éve (1803) helyezték el a budapesti Terézvárosi római katolikus templom 
épületének(Kasselik Fidél) alapkövét.

Augusztus 15. 275 éve (1738) szentelték fel Kalocsán a püspöki székesegyházat
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Augusztus 16. 120 éve (1893) kezdték el építeni a Néprajzi Múzeum (eredetileg: Igazságügyi 
Palota) épületét Hausmann Alajos) a budapesti Kossuth-téren

Augusztus 20. 30 éve (1983) adták át, és nyitották meg ünnepélyesen Csopakon a Malom-múzeum 
Épületét

Augusztus 22. 105 éve (1808) halt meg id. Jung József  építőmester, aki előbb Hatvanban a 
Grassalkovich-család szolgálatában dolgozott (pl. Hatvan, a kastély építése), majd 
Pest-megyében és Pest városában is sok templomot (Pánd: református templom, 
Szirák: evangélikus templom, stb.), középületet (Pest: Rókus-kórház eredeti épülete, 
Károlyi-palota bővítése, stb.) alkotott 

Augusztus 23. 145 éve (1868) született Hoepfner Guido építészmérnök, egy ideig Hauszmann 
Alajos, Györgyi Géza, majd Rimanóczy Gyula munkatársa, legjelentősebb önálló 
alkotásai a tátrai szanatóriumok

Augusztus 28. 260 éve (1753) halt meg Szandtner András morvaországi származású egri kőműves 
mester, aki a városban és környékén sokat dolgozott s egyebek közt a gyöngyösi 
ferences templom tornyát és kórusát, vagy a sárospataki  gótikus templom barokk 
boltozatát építette

80  éve (1933) született  Erdei Ferenc építészmérnök, Ybl-díjas, az Április 4. 
érdemrend kitüntetettje, az OMF Tervezési osztályának munkatársa, nagyon sok 
műemlék helyreállításának jelentős alkotója, pl.: Veszprém: Szent György-kápolna 
védőépülete, a gyulai és a szigetvári vár helyreállítása, Szerencs: Várszálloda,
Veszprém: a Székesegyház helyreállítása, stb.

Augusztus 30. 240 éve (1773) született Pollack Mihály céhmester, a Szépészeti Bizottság vezetője, 
sok jelentős hazai épület (pl.:Budapest,Deák-téri evangélikus templom, Sándor palota,
Alcsut: kastély, stb.) alkotója

Augusztus 31. 100 éve (1913) született Borsos Béla építészmérnök, művészettörténész, szakíró
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