
 

MEGHÍVÓ 

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság  

XXXI. Tisztújító Közgyűlését 

2021. szeptember 10-én 09:30 órára összehívom, 
mely a résztvevők létszámától függetlenül, az alább szereplő napirendi pontjaiban határozatképes. 

 

A délelőtti közgyűlés után büféebéden és szakmai programon is részt vehetnek a jelenlévők. 

Helyszín: 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K épület 2. előadóterem 

(Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusa) 

 
Felhívom Tisztelt Tagtársaink figyelmét, hogy szavazataikat meghatalmazott útján is leadhatják! 

 
 

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXXI., Tisztújító közgyűlésének napirendje: 

1. Köszöntők 

2. Levezető elnök és közgyűlési bizottságok megválasztása 

3. Elnök és alelnökök beszámolója a legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszak tevékenységéről  

4. Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója 2020. év 

5. Az Egyesület közhasznú jelentésének elfogadása 2020. év 

6. A Nemzeti Bizottság elnökének, alelnökeinek, főtitkárának, Ellenőrző Bizottságnak és a 

Tanácsadó testület tagjainak megválasztása  

7. Az Alapszabály módosítása 

8. Egyebek 

 

13.00 – 14.00 Ebéd 

 
Szakmai Program 

Levezető elnök: Dr. Fejérdy Tamás tiszteletbeli elnök 
 
14.00-14.30 Díjátadások 

A Möller István emlékérem átadása 
Műemlékvédelmi Panteon: megemlékezés a műemlékvédelem jeles képviselőiről 
 

14.30-17.40 Együttműködés műemlékeink jövőjéért 
A program lehetőséget nyújt arra, hogy a magyar műemlékvédelem bármely területével foglalkozó, 
azzal kapcsolatban tevékenykedő szervezet, intézmény bemutassa és másokkal is megismertesse 
feladatait és szerepvállalását. Célja, hogy a résztvevő szervezetek új típusú együttműködésének is 
kialakítsa a feltételét a műemlékvédelem teljesebbé, hatékonyabbá tétele érdekében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
A felkért intézmények mind aktuálisnak látták az együttműködés kérdését, mert sok szervezet 
lehetőségét korlátozza kapcsolataik hiánya, vagy fontos, de mégis kevéssé közismert tevékenységének 
ismertsége. Mindegyik szervezet, intézmény lehetőséget lát arra, hogy gondolataikkal és ajánlásaikkal 
a jövőben hatásosabban segítse műemlékvédelmünk eredményességét. 
 
A műemlékvédelem sokszínűségéből, multidiszciplinaritásából adódóan a részterületeket felvállaló 
több, a műemlékvédelem egyes területeivel foglalkozó szervezet érzi úgy, hogy összefogás, egymás 
kölcsönös támogatása esetén a jelenleginél eredményesebb tudja (vagy tudná) segíteni a mindennapok 
magyar műemlékvédelmét.  
 

Meghívott résztvevők: 
 

Budapesti Műszaki Egyetem 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

ICOMOS MNB 
Károli Gáspár Református Egyetem 

Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem 
Lechner Tudásközpont 

Magyar Építőművészek Szövetsége 
MMA Építészeti Múzeum és Dokumentációs Központ 

MTA Építészettörténeti és Műemléki Albizottsága 
Magyar Régész Szövetség 

Magyar Restaurátor Kamara 
Óbudai Egyetem 

RÉKE 
Város és Faluvédők Szövetsége 

 
Post conference program: Az Arborétum tudós bemutatása 

 
 

 
           Dr. Nagy Gergely 

             elnök 
 

 
 
 
 

A program támogatói: 
 

                                                                                                                                  


