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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 továbbörökítésük érdekében. Ezért az ICOMOS 
Magyar Nemzeti Bizottsága minden évben ICOMOS-díjjal tünteti ki az általa 

legjobbnak ítélt műemlék helyreállításokat, melyek lehetnek: 
 

 épület(ek) megújítása, 
 épület(ek) új rendeltetés céljára történő átépítése, bővítése, a műemléki értékek megőrzésével és 

felszínre hozásával, 
 természeti értékek, parkok, kertek mintaszerű helyreállítása, 
 történeti környezetbe harmonikusan illeszkedő, annak történeti és természeti értékeit tiszteletben tartó 

új épület(ek). 
 
 
Az ICOMOS-díj odaítélésére bárki tehet javaslatot az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság honlapjáról letölthető 
adatlap kitöltésével  
és az alábbi adatok hiánytalan megadásával: 
- a műemlék, ill. az épület megnevezése és pontos helyszíne  
- a helyreállítás, ill. az építés időpontja (3 évnél régebben megvalósult munka nem terjeszthető fel) 
- a helyreállítás tervezője és megvalósítója 
- a helyreállítás összefoglaló értékelése (max. 1 gépelt A/4 oldal) és a beavatkozást bemutató, a megítélést  
   lehetővé tévő dokumentáció (fotók, ill. tervek) 
- a javaslatot előterjesztő neve, címe, elérhetőségei és e-mail címe 
 
 

A javaslatot e-mailen kérjük elküldeni a secretariat@icomos.hu címre - a javaslat benyújtásának 
határideje: 2021. január 11. 

 
(kiegészítő anyagokat postai úton küldve is elfogadunk: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, 1113 Budapest, Daróczi út 3.)  

 

A javaslat megérkezését az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága elektromos levél útján visszaigazolja. 
 
 
A beérkezett javaslatokat az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság a MÉSZ, a MUT, a RÉKE delegáltjaival 
kiegészített, e célra kijelölt Bíráló Bizottsága értékeli. A Bíráló Bizottság, a titkosság feltételeinek teljes biztosítása 
mellett, a jelölt helyszíneket, helyeket lehetőség szerint megszemléli, majd tárgyalás során értékeli, végül 
javaslatát úgy terjeszti elő az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Vezetőségének, hogy az döntését a Műemléki 
Világnap alkalmából (2021. április 18) nyilvánosságra hozhassa, s a Díjakat átadhassa. A díjazott helyszínek 
nyilvánosság előtt való megjelenéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás beszerzése az értékelést követően a 
javaslattevő kötelessége. Ennek elmaradása esetén az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság fenntartja jogát arra, 
hogy a Díjat nem adja át, vagy másnak ítéli. 
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