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AZ ICOMOS MNB Egyesület Közhasznúsági beszámolója a 2021 évi tevékenységéről 
 
 
Bízom abban, hogy a 2021-es évet az ICOMOS Magyar Nemezti Bizottsága történetében 
meghatározó évnek látják majd sok év elteltével. Egyrészt úgy véljük, hogy kilábaltunk a 
járványból és visszatérhettünk a hagyományos munkarendünkhöz, másrészt tisztújító év volt, 
és mint minden megújulás után, az új vezetés valamennyire új utakat is kijelölt számunkra. 
 
Mindenre rányomta a bélyegét a mi lehetőségeinket is erősen korlátozó járványhelyzet. 
Közgyűlésünket is két részre bontva tartottuk meg, mert biztosítanunk kellett a folyamatos 
működést. Ezért májusban, a mérleg elfogadásának határideje miatt a jogszabályok által 
megengedett módon email szavazást tarthattunk a minden tag számára kiküldött 
dokumentumok elfogadásáról. A kialakult helyzet miatt a régi vezetőség dolgozott tovább 
szeptemberig, amikor az első alkalom volt arra, hogy jelenléti közgyűlést szervezhessünk. Az 
új tisztségviselők megválasztását jelenléti közgyűlésen kívántuk megtartani.  
 
Ennek megfelelően beszámolónk is kettős képet mutat. Egyrészt a szeptember előtti 
helyzetről, másrészt a szeptember utáni új rendről szól. 
 
A 2020-as évben kialakult új világ tapasztalatainak megfelelően az internet nyújtotta a 
kapcsolattartás elsődleges lehetőségét. Nyártól a járványhelyzet enyhülésével fokozatosan 
térhettünk vissza programjaink hagyományos lebonyolításához, a megszokott működési 
rendünkhöz. 
 
Szervezeti élet 
 
Az első félévben a szervezeti élet szinte a minimumra korlátozódott. Ez nyomta rá a bélyegét 
a szakbizottsági munkára is Sajnálattal kell megállapítanom, hogy az igen szerény aktivitás 
további visszaesését eredményezte a korlátozás. A második félévben már minden területen 
lényegesen több lehetőséghez jutottunk. 
 
A szervezet élete is alapvetően átrendeződött. Az otthoni munkavégzés, az irodai dolgozók 
feladatuknak megfelelő, egymást elkerülő váltakozó munkarendje megnehezítette a 
csapatmunkát. Új együttműködésre volt szükség, a kapcsolatok építése is más módszereket 
kívánt. Új módszereket kellett megtanulnunk. Megnőtt a számítástechnikai háttér jelentősége, 
a vezetőség is zoom kapcsolattal tartotta üléseit, más területen is ez vált a munkakapcsolat 
egyre erőteljesebb fórumává.  
 
A tagsággal való kapcsolattartás leginkább az emailre korlátozódott, emellett a Híradó 
változatlanul a másik fontos tájékoztatási lehetőségünk. A körülmények miatt örömtelinek 
tartható, hogy kis mértékben emelkedett tagjaink száma, ami azt is jelenti, hogy az ICOMOS 
MNB a szakterületen belül megtartotta meghatározó szakmai szerepét. 
 
Tagjaink száma: egyéni 247 fő, figyelemre méltó, hogy 30 év alatti tagunk csak 3fő volt 
2021-ben, ezen túl 20 jogi taggal rendelkezünk. A 2021-es évben 9 új tagot vettünk fel. 
Továbbra is követelmény a szakmai kötődés és a megfelelő szakmai tapasztalat.  
 
2021-ben 6 vezetőségi ülést és 1 Tanácsadó testületi ülést tartottunk. 
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Az iroda 
 
A 2021-es évben az iroda a korábbi évnek megfelelő feladatmegosztással folytatta munkáját. 
Keller Annamária változatlan feladatkörrel végezte munkáját, Szabó Laura a pályázatokat és 
az azokkal való elszámolást vigyázta, Piros Lászlónak a pénzforgalom kezelése és a 
pályázatokkal kapcsolatos egyes adminisztratív feladatok intézése tartozott a feladatköréhez. 
Ismeretes önzetlen feladatvállalásuk minden előzménye. A korábbi évek tapasztalata sokban 
segítette munkájukat, de a járványhelyzet miatt kétszeres teher nehezedett rájuk. A 
pályázatban vállalt feladatok vagy csúsztak, vagy átrendeződtek. Ez azt jelentette, hogy a 
lehetőséghez igazodó programmódosításokat és határidőmódosításokat kellett összeállítani, és 
kérelmezni. Az átütemezések miatt több feladat összecsúszott, feltorlódott. természetesen ez a 
teljes vezetőség munkáját is megnehezítette, mert a nagyrészt előkészített programok 
átszervezését, illetve roppant sűrű lebonyolítását kellett uralni. Különösen sűrű időszaknak 
bizonyult a szeptember, amikor a programhalmozódással is meg kellett az irodának küzdenie. 
 
Külön meg kell említeni Pakulár Ibolya szerepvállalását, aki tapasztalatával sokszor segítette 
át az irodát, amikor elszámolási, értelmezési, illetve visszamenőleges igazolási kötelezettség 
vetődött fel.  
Augusztusban új tagot köszönthettünk irodánkban. Régi ismerőst, Szántó Júliát azóta 
mindenki megismerhette, aki igen hamar a feladatok sűrűjében találta magát. Köszönjük 
kollégáinknak, hogy betanították, és köszönjük, hogy meglepő gyorsasággal mosolyogva bele 
is tanult a feladatokba. 
Keller Annamáriának köszönhetjük a sokak által várt ICOMOS Híradót, ami munkánk egyik 
legfőbb dokumentumtárává vált. 2021-ben is a kötött rendnek megfelelően 6 szám jelent meg. 
Köszönettel tartozom az iroda minden tagjának, mert az iroda szakszerűen működik, a 
működésünket kísérő dokumentumok sok évre visszamenőleg megtalálhatók és 
ellenőrizhetők.  
 
Pénzügyi helyzet 
 
Az iroda pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető. Ez egyrészt az iroda pénzügyi rendjének 
köszönhető, másrészt támogatóinknak. A közgyűlés elé benyújtott mérleg főösszesítőn 
mindenki megláthatja szervezetünk működésével kapcsolatban a legfőbb számokat. 
Továbbra is komoly kihívás, hogy a működési költségeket biztosítsuk, mert leginkább 
programokhoz lehet támogatást szerezni - elsősorban pályázat útján. A korábbi évekhez 
hasonlóan igen nagy nehézséget jelent az iroda fenntartási költségeinek a biztosítása. Nagy 
megbecsülésnek tartjuk és megtiszteltetésnek vesszük, hogy irodánk fizikai fenntartását a 
NÖF biztosítja, amiért köszönettel tartozunk. Az irodai dolgozók bérének biztosítása az 
irodánk, vagyis működésünk alapfeltétele, de ezt önálló pályázatból nem lehet biztosítani. A 
Miniszterelnökséggel való együttműködésünk biztosít ehhez igen szerény alapot, valamint az 
NKA tagdíjpályázata, ami az euro árfolyam változása miatt nem tudja teljesen fedezni a 
Párizsba átutalandó összeget. Mégis ez a két alapforrás, az, ami az iroda fenntartásához 
szükséges. Ezen túl a fennmaradó összeget a pályázatoknál elszámolható minimális erre 
vonatkozó költség fedezi. A KÖN nap szervezésében az ICOMOS-on kívülálló okok miatt 
2021-ben hátrébb szorultunk, aminek következtében a fenntartási költségek hagyományos 
biztosítása egyre nagyobb nehézséget jelentett. 
 
Programjainkhoz továbbra is a Miniszterelnökség és az NKA a legfőbb forrásunk. A 2021-es 
pénzügyi évet bonyolította a covid miatt áthúzódó programokkal kapcsolatos feladatok 
kezelése. 
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Szakmai tevékenység – programok 
 
A 2021-es évre is sűrű programot készítettünk magunknak, de ez a 2020-as áthúzódó 
programok miatt a tervezettnél még sűrűbbre sikerült. Nyugodt szívvel állíthatom, hogy a 
Vezetőség rengeteget dolgozott. További köszönettel tartozom minden tagunknak, 
résztvevőnknek, akik előadásaikkal, értékes meglátásaikkal segítették munkánk és 
programjaink eredményességét. 
 
Az év elején jelent meg az Ifjúsági Fórum első kötete, az első konferencia anyagát foglalja 
össze előzetesen ez az ICOMOS kiadvány. 2020-ban kezdődött és vált rendszeressé az 
Ifjúsági Program, amit Veöreös András és Nagy Gergely Domonkos vállalt szervezni. Az 
erről szóló részletesebb ismertetés az alelnöki és a főtitkári beszámolóban hallható, itt csak a 
köszönet szavainak kell elhangoznia ezért a szervezetünk jövője számára is meghatározó 
színvonalas immár rendszeres programért. 
 
A Műemléki Világnapot ez évben is csak online program keretében szervezhettük meg. Ezen 
a napon hirdettük ki a 2021-es ICOMOS és a Példaadó Műemlékvédelemért díjat. 
Bemutathattuk az ICOMOS-díjasok újabb kötetét, ezzel 2006 óta a harmadik díj kötetet 
jelentettük meg, így bemutatva az elmúlt tizenhat év legjelesebb műemlékhelyreállításait. 
Arnóth Ádám és Dobosyné Antal Anna közös munkájának eredménye e kiadvány, de erre 
bővebben az alelnöki beszámoló fog kitérni. A Világnapról még mindig a legszigorúbb 
korlátozások között kellett megemlékeznünk. A műemlékvédelem szakmai hagyománya és 
jövőképe címmel szerveztünk kerekasztal beszélgetést. Köszönjük Haris Andreának, a RÉKE 
elnökének, Körmendy Imrének, a MUT tiszteletbeli elnökének és Fejérdy Tamás tiszteletbeli 
elnökünknek, hogy olyan figyelemfelkeltő beszélgetéssé, inkább előadások vitájává vált a 
program, hogy meglepően sokan tartották fontosnak betekinteni a műsorba. 
 
A járvány enyhülésével adódott a lehetőség, hogy az elmaradt 2020-as és a 2021-es ICOMOS 
elismeréseket átadjuk. Korábban csak kihirdethettük a díjazottak sorát, de ha később is, de a 
díj rangjának megfelelő nívós helyen sikerült átadni az elismeréseket. A NÖF-nek tartozunk 
köszönettel, hogy ezt a bajnai Sándor-Metternich kastélyban tarthattuk meg.  
 
A Román András Nyári Egyetemünk ismét talpára állhatott. A 2020-as évben kellett volna 
megtartanunk a 50. Nyári Egyetemet, de ez a járványhelyzet miatt teljesen lehetetlenné vált. 
Az NKA-nál elfogadott módosított program alapján online programot szerveztünk, amit akár 
50/a konferenciának is nevezhettünk., de valójában ez volt az 51. alkalom. A meghirdetett 
Múlt-és Jövő kérdését taglaltuk négy fejezetben, blokkonként egy felvezető és három rövid 
hozzászóló előadással. Az előadónkénti 3 perces lehetőségek igen jó feltételeket biztosítottak 
ahhoz, hogy pergő ritmusú program során az idősebbek és a fiatalabbak egymás mellett 
mondhassák el meglátásaikat.  
A világ – ha lassan is – de elkezdett visszarendeződni. Június 24-e és 30-a között már 
személyesen is találkozhattunk Noszvajon. Az előírásoknak megfelelően az óvórendszabályok 
betartásával igaz szerényebb keretek között, de ismét volt Nyári Egyetem. Ezért ismételten – 
immár sokadszorra – köszönettel tartozunk a főszervezőnek, Kovács Erzsébetnek.  
 
Szeptemberre maradt Tisztújító közgyűlésünk. Megváltozott a Vezetőség összetétele, életkora 
csökkent. Az eddigi működésünkért is felelős Arnóth Ádám és Klaniczay Péter alelnököket 
nem választhattuk újra. Munkájuknak is köszönhetjük szervezetünk eredményes fellépéseit, 
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szakmai elismertségét. Szerencsénkre szervezetünktől elszakadni nem tudtak, mert az újonnan 
választott Tanácsadó testület Klaniczay Pétert választotta meg elnökének – helyettese ismét 
Karácsony Tamás lett. Az eddigi TT elnöknek, Szikra Évának tartozunk hálával sok éves 
önzetlen munkájáért. Arnóth Ádám a Díjbizottság elnökeként folytatja a szervezetünkön belül 
a munkát. Tapasztalatukra így továbbra is számíthatunk és számítunk! 
 
Veöreös András és Dobosyné Antal Anna továbbra is a vezetőség tagja maradt. Új 
alelnököket köszönthettünk sorainkban Nagy Gergely Domonkos építész és Ringer István 
régész személyében. A megújult vezetőség első ülésén született megállapodás szerint a 
feladatok megosztása a következő: Veöreös András főtitkár továbbra is a szakbizottságokkal 
tartja a kapcsolatot és azok megújítását kapta további feladatnak. Ringer István alelnökünk a 
partnerszervezetekkel való együttműködésért és az ICOMOS MNB megjelenítéséért dolgozik, 
Nagy Gergely Domonkos alelnökünk az ifjúsági programot tartja kézben. Dobosyné Antal 
Anna szervezetünk kiadványait kezeli, gondozza. 
 
A Kertészeti Egyetemen tarthattuk meg jelenléti közgyűlésünket, ahol 2021-ben a Panteonunk 
tagja lett Bakó Ferenc és Tihanyi Csaba. A Möller emlékérem elismeréssel Prokopp Máriát és 
munkásságát ismertük el. Az Együttműködés a műemlékvédelem jövőjéért címmel – 
pontosabban programmal - hirdettünk meg közgyűléshez kapcsolódó konferenciát is. Húsz 
szervezet találkozhatott egymással és kaphatott betekintést egymás munkájába abban a 
reményben, hogy ez a kapcsolat hosszútávon felerősödve a magyar műemlékvédelem 
eredményességének a szolgálatába állítható.  
 
2021-ben ismét esedékes volt az Országos Műemléki Konferencia. A helyszín Salgótarján, a 
téma: 45 utáni építészetünk jelentősége, védelme volt. A háromnapos rendezvény végén a 
résztvevők kiadták a „Salgótarjáni Nyilatkozat” -ot, hogy felhívják a figyelmet a 45 utáni 
építészetünk értékeire és azok sérülékenységére, védelmének fontosságára. Sajnos 
felhívásunk után nem sokkal Állásfoglalás kiadására kényszerültünk a Szentháromság téri 
modern Jánossy György Laczkovics László tervezte épület – akkor még csak tervezett – 
bontása ügyében. Sajnos nyilatkozatunk és ajánlásaink nem vezettek eredményre. Utólag is 
megállapíthatjuk, hogy minden korábbi nyilatkozatunk (sajnos) megállta a helyét, vagyis 
érdemes az ICOMOS MNB véleményére odafigyelni! 
 
Szakbizottságaink munkájára is rányomta a bélyeget a járványhelyzet. Az online programok 
ezen a területen még inkább csak korlátozott lehetőséget biztosítottak. Jellemzően most is a 
Történeti Kertek, a Népi Építészeti, és a Kulturális Turizmus szakbizottságok a legaktívabb 
szakmai szervezeteink. Él a CIVVIH, az Ipari Bizottság. A Falképbizottság tervezett 
nemzetközi programját a járvány elsodorta, annak megrendezése 2022-re húzódott. 
Nemzetközi kapcsolataink, konferencia részvételeink is korlátozottak voltak. Arnóth Ádám a 
korábban sokszor elmaradt Elméleti Bizottság firenzei ülésén vehetett részt, Nagy Gergely 
Domonkos a 2021-ben Moszkvában megrendezett Denkmal-on képviselhette hazánkat. 
 
Szervezetünk munkáját továbbra jelentősen segítik szakmai kapcsolataink. Támogatóinkról 
már tettünk említést, de a Magyar Építőművészet Szövetsége, a Régi Épületek Kutatóinak 
Egyesülete, a Magyar Urbanisztikai Társaság, a Város és Faluvédő Szövetség mind régi 
megbecsült kapcsolatunk. Konferenciákon, díjbizottsági munkákban segítjük egymást, a 
különféle szervezetek között egyes nyilatkozatokkal kapcsolatban is lehetőség adódott 
szakmai egyeztetésre. Természetesen eltérő vélemények is előfordulhatnak az együttműködés 
ellenére, amit a Köztérmegújítási Nívódíj kapcsán a Szélkapu esetében kénytelen voltunk 
hangsúlyosan képviselni saját. eltérő véleményünket. 
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Ismét büszkék lehettünk tagjainkra, mert Prokopp Mária professor emeritus Széchenyi díjat, 
tiszteletbeli elnökünk, Fejérdy Tamás Magyar Érdemrend Tisztikeresztet, Harsányi István, 
Nándori Klára és Mezős Tamás Magyar Érdemrend Lovagkeresztet, Tahi Tóth Ilona Forster 
díjat vehetett át, de örültünk és támogattuk Bozóky Lajos és Simon Zoltán Forster, illetve 
Schönvisner díjjal való elismerését is. 
Ha a díjakat említjük, érdemes felidézni, az év ICOMOS díjazottjait. ICOMOS díjjal ismertük 
el a bajnai Sándor Metternich kastély, a sümegi Ramassetter ház helyreállítását, a szögligeti 
Szádvár romjainak konzerválását és bemutatását, és a máriapócsi Szeplőtelen Szűz Mária 
templom felújítását. Példaadó Műemlékgondozási díjast kapott Déri Péter plébános, a 
Nemzeti Örökség Intézet. 
 
És természetesen szervezetünk legnagyobb elismerése, hogy 2021-ben az ICOMOS MNB a 
magyar műemlékvédelem érdekében és képviseletében kifejtett munkájáért Podmaniczky 
díjban részesült. Ezúton is köszönjük a felterjesztőknek és a döntéshozóknak a szakmai 
elismerést. 
 
Végül köszönettel tartozom mindenkinek, aki az ICOMOS MNB 2021-es működését 
segítette, abban közreműködött, vagy egyáltalán szimpátiájával segítette munkánkat. Úgy 
érzem, hogy maradt feladat a 2022-es évre is a műemlékvédelem területén, amihez kérem a 
tagság további megtisztelő figyelmét, segítségét és támogatását.  
 
Nagy Gergely 
elnök 
 
 
 
 


