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A Nemzetközi ICOMOS 2022. február 24-én kiadott nyilatkozata  

Ukrajnával kapcsolatban : 
 
 

 
 

 

ICOMOS Statement on Ukraine 
Paris, 24 February 2022 

 
ICOMOS deplores the lives already lost and threatened by the deterioration of the situation in the Ukrainian 
territory. ICOMOS also fears that serious threats weigh on Ukraine’s heritage. 

 
As one of the foremost organisations in the heritage field and Advisory Body to the World Heritage 

Committee, it reminds all involved of the extreme fragility of the cultural heritage during armed conflict, even 

to unintentional damage, and the commitments of care they have made under the UNESCO Cultural 

Conventions – in particular the 1954 Hague Convention and its two Protocols, the 1972 World Heritage 

Convention and the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 

– and their absolute duty to do everything in their power to preserve all heritage, in all its components and layers, 

from damage. 

 
ICOMOS is at the disposal of its colleagues and the authorities in Ukraine for any support or advice it may be 

able to give in safeguarding cultural heritage or risk preparedness measures. 

 
 

Déclaration de l'ICOMOS sur l'Ukraine 
Paris, le 24 février 2022 

 
L'ICOMOS déplore les vies déjà perdues et menacées par la détérioration de la situation sur le territoire 

ukrainien. L'ICOMOS craint également que de sérieuses menaces pèsent sur le patrimoine ukrainien. 

 
En tant que l'une des principales organisations dans le domaine du patrimoine et organisation consultative du 

Comité du patrimoine mondial, nous rappelons à toutes les parties concernées l'extrême fragilité du patrimoine 

culturel pendant les conflits armés, même aux dommages involontaires, et les engagements qu'elles ont pris 
dans le cadre des Conventions culturelles de l'UNESCO – en particulier la Convention de La Haye de 1954 et 

ses deux Protocoles, la Convention du patrimoine mondial de 1972 et la Convention de 2003 pour la sauvegarde 

du patrimoine culturel immatériel – et leur devoir absolu de tout mettre en œuvre pour préserver tout le 

patrimoine, dans toutes ses composantes et ses couches, contre les dommages. 

 
L'ICOMOS est à la disposition de ses collègues et des autorités ukrainiennes pour tout soutien ou conseil que 

l’on pourrait apporter dans la sauvegarde du patrimoine culturel ou les mesures de préparation aux risques. 
 

 

 

The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) is a non-governmental, not for profit international organisation, committed to 
furthering the conservation, protection, use and enhancement of the world’s cultural heritage. ICOMOS has built a solid philosophical, 
doctrinal and managerial framework for the sustainable conservation of heritage around the world. As an official advisory body to the World 
Heritage Committee for the implementation of the UNESCO World Heritage Convention, ICOMOS evaluates nominations and advises on 

the state of conservation of properties inscribed on the World Heritage List. ICOMOS is a founding member of the Blue Shield. 
 

For more information see www.icomos.org 

 
Le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) est une organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, 
qui s'engage à promouvoir la conservation, la protection, l'utilisation et la mise en valeur du patrimoine culturel mondial. L'ICOMOS a 
construit un solide cadre philosophique, doctrinal et de gestion pour la conservation durable du patrimoine dans le monde entier. En tant 
qu'organisme consultatif officiel du Comité du patrimoine mondial pour la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial de 
l'UNESCO, l'ICOMOS évalue les propositions d'inscription et donne des conseils sur l'état de conservation des biens inscrits sur la Liste du 

patrimoine mondial. L'ICOMOS est membre fondateur du Bouclier Bleu. 

 

Pour plus d'informations, voir www.icomos.org 

http://www.icomos.org/
http://www.icomos.org/
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Itt tesszük közzé az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület Áder János köztársasági elnök úrnak 

írt levelét, és a Köztársasági Elnöki Hivataltól kapott választ: 
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Fiatal műemlékvédők a budai várban 
2021. december 11. 

 
 
A budai Várnegyed szolgált helyszínéül a Fiatal Műemlékvédők Fóruma decemberi találkozójának.  
Ez a szakmai kirándulás mára egy rendszeres programsorozat részének nevezhető, hiszen a 2021. 
augusztus 26. napján, Győrött tartott első szakmai konferencia óta eltelt időben járt már a csapat Fertőd 
és Sopron környékén, bejárta a megújuló esztergomi főszékesegyházat, célba vette a jáki templomot, 
és 2022 év tavasza-nyara is tele van tervekkel. 
Személy szerint nagyon örültem a kezdeményezésnek. Pályakezdőként a kormányhivatali rendszerbe 
kerülve két év építésfelügyelősködés után bökött rám az akkori osztályvezető, hogy „akkor mostantól 
műemlékes leszel”. A téma iránti lelkesedésen túl nyilvánvaló volt, hogy a feladat ellátásához mindössze 
15 év szakmai tapasztalat és pár diploma hiányzik. A kollégák türelme, segítsége és ragályosnak 
mondható szemlélete mégiscsak megadta a kezdő lökést. A műemlékvédővé válás egy újabb lépéseként 
értékelem ezt a Fórumot, mely egyrészt igyekszik ajtót nyitni a mai szemmel hőskornak nevezhető idők 
műemlékesei és az új generációk közt, másrészt lehetőséget ad arra a megyék, hivatalok és szervezetek 
közti párbeszédre is, mely a mai hivatali rendszerből (legalábbis az ország északnyugati végében) igény 
szintjén is hiányozni látszik. A lelkes csapat a Bécsi kapu téren gyülekezett december 11. napjának hideg 
téli reggelén. Janotti Judit, a terület korábbi műemlék-felügyelőjének vezetésével jártuk végig a 
Várnegyedet, aki a helyben eltöltött 26 év tapasztalatának köszönhetően minden házról, sarokról őriz 
valamilyen emléket. Lelkesedése a mai napig változatlan, egyből a tér egyik sarkáról a másikra „terelt” 
minket, mondván, hogy onnan lehet a legjobban belátni az utcákat, úgymond onnan a legszebb. 
A várban körbejárva, mindenhol hatalmas, látványképekkel teli molinók hirdetik a grandiózus terveket, 

mindenhol építenek, vagy éppen bontanak valamit. Már csak helyét nézhettük meg a közelmúltban 
elbontott Virág Csaba-féle villamos teherelosztónak, s utolsó pillantást vethettünk a halálra ítélt, 
Szentháromság téri diplomata-házra (Jánossy György, Laczkovics László). 
 

 
fotó: Marek László 

 
fotó: Marek László 

 
fotó: Marek László 

 
Szóba (és megtekintésre) került többek közt a Hapimag Apartman-ház (Reimholz Péter), a Mária 
Magdolna-templom, a kerületi önkormányzat épületének felújítása, az Országház utca épületei, az 
egykori OMF Táncsics utcai székháza. Érdekes és tanulságos volt, hogy másik város másik házai, s mégis 
a kérdések ugyanazok, minden helyzetről, épületről eszébe jut az embernek egy-egy „hazai” eset. 
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Tüzetesebben a Szent György fogadót (2005-ös felújítás: Kremnicsán Ilona) és a Hilton szállót (Pintér-
Sedlmayer, 1976) tekintettük meg. A fogadóban a budai házak korokon és stílusokon átívelő 
történelmének láthattuk nyomát (és a munkáját jól végző műemlékes helyi megbecsültségének), a 
Hiltonban pedig a 70-es évek műemlékvédelmének szakmai-építészeti hozzáállásából kaptunk ízelítőt. 
  

 
fotó: Marek László  

                                                                                                 fotó: Marek László 

 
A nap második felében a Hauszmann-program egyik kísérleti darabját, a rekonstruált Szent István-
termet nézhettük meg a királyi palota déli összekötő szárnyában. Angyal Tibor tervező mutatta be az 
elkészült munkát. Angyal urat láthatóan nagy büszkeséggel tölti el, hogy részese lehetett a terem 
elkészültének. Volt valami Gaudíhoz hasonló, jó értelemben vett „őrület” abban, ahogy minden egyes 
részletet kínos gondossággal, „az utolsó szögig” próbált kinyomozni, tudni, átlátni, átgondolni. A 
rekonstrukció szükségességéről, céljáról, milyenségéről általánosságban és e terem kapcsán is lehet és 
kell szakmai vitákat folytatni, de úgy gondolom, hogy az elkészült terem mint produktum és a beleölt 
lelkiismeretes munka vitán felül elismerésre méltó. 
 

 
                                                                                                                               fotó: Marek László  

                                                                 fotó: Marek László 

 
A nap zárásaként egy vízivárosi borozóban ült le a csapat kitartó része, hogy a látottakat értékelje. A 

beszélgetésben újra előjöhettek a műemlékvédelem és a közélet kapcsolatáról vagy a hitelességről szóló 

kérdések. 
Fiatal műemlékvédőként hálásak vagyunk a régebb óta fiataloknak a szervezésért, a bemutatókért, 
minden tanulságos anekdotáért és általában minden szakmai programért, amitől mindig egy kicsit 
többek lehetünk.  

Marek László 
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A Fiatal Műemlékvédők Fóruma szakmai kirándulása a jáki templomban 
2022. január 8. szombat 

 
A fiatal ICOMOS-osok első idei találkozása a Jákon található 13. századi Szent-György templomban volt. 
A magyarországi román építészet kiemelkedő alkotásának felújítás közbeni állapotát tekinthettük meg.  
A szombathelyi vasútállomáson volt az előzetes találkozó, onnan gépkocsikkal mentünk Jákra. A 
templom előtti parkolóban vártuk meg a résztvevők többi tagját majd 10:00 óra után egy kis késéssel 
a templom udvarára mentünk, ahol találkoztunk Sarkadi Márton építésszel, aki a felújítási projekt 
szakmai koordinátora, irányítója. Rövid bemutatkozás után ő vezetett minket végig a látogatásunk 
során. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                        fotó: Kolláth Mária 

 

A templom északi homlokzatánál kezdtük a szemlét, ahol a templom építéséről, majd a 19. század végén 
történő Schulek Frigyes vezette restaurálás történetéről halhattunk bővebb információkat. A főszentély 
és a két mellékszentély volt a következő állomásunk, ahol az északi mellékszentély állványzata is még 
fent volt ugyanis a tavalyi év végén kőrestaurátorok leemelték a kőelem tetőfedéseket mivel beázott a 
mellékszentély kupola része. Azt vízszigeteléssel látták el végül a kőelemek megtisztított állapotukban 
visszakerülhettek a helyükre. A déli épületszárnyhoz érve megtekinthettük a templomhoz később 
hozzáépített sekrestyét, mely előtt egy kolostor lehetett. Szemügyre vehettük a 17. században épült 
Folnay-kaput is mely a templomkert főbejáratául szolgál. Díszes kőszobrok alkotják a tégla és kő anyagú 
kapuzatot melynek felújítása is megtörtént. Az alját műanyag lemez vízszigeteléssel látták el, megvédve 
a talajból érkező nedvességtől, valamint a vakolása is befejeződött. Már csak pár apróbb kőelem és a 
bádogozás maradt hátra a felújításából.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                      fotó: Kolláth Mária 
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A csapat itt már kezdett fázni úgyhogy mínusz három fokos templomkertből a nyugati főbejáraton 
keresztül bementünk plusz három fokos templomtérbe. A főbejárat egy kőszobrászati, művészi alkotás, 
mely talán az épület homlokzatának legizgalmasabb része. Aki már egyszer is volt a templomnál a 
főbejáratra biztos emlékszik hisz gyönyörű és megragadó látványt nyújt. A kapun átlépve a templom 
izgalmas belső terébe érkeztünk. A főhajó állványzatát elbontották így teljes pompájában csodálhattuk 

meg a belső falakat, festéseket, díszeket, épített elemeket. A templom padozatát mészkő lapok alkotják 
melyek teljes visszahelyezésére még nem került sor, csupán a déli mellékhajó egy részében. Ennek 
köszönhetően megtekinthettük a régészek által feltárt terület már visszatemetett, de még sokat eláruló 
részleteit. A főhajóban a Szent-György templom előtt épült kisebb templom alapfalait vehettük 
szemügyre, bár a csapat egy része a főhajó magasságán ámulva inkább felfele szegezte tekintetét. 
Sarkadi Márton ismertette az itt álló korai templom feltételezett történetét és elbontásának történetét.  

   
fotó: Kolláth Mária fotó: Kolláth Mária fotó: Kolláth Mária 

 
Ezek után a déli mellékhajóba mentünk, ahol már a restaurálás is befejeződött. A déli hajónak egy fontos 
momentuma hogy a 18. században a nagy része elpusztult egy villámcsapás által okozott tűzben, viszont 
Schuleknek köszönhetően egy újjáépített de díszes belső teret csodálhattunk meg. A templom korai 
szakaszában itt valószínűleg egy fafödém is volt, ugyanis a falazatban a fagerendák befalazott helyét 

még lehet látni. Utunk a főszentélyben folytatódott, ahol a hely szűke miatt egyszerre csak a csapat 
egyik fele mehetett fel a még ott álló fa állványzatra. A szentély belső falát egy hatalmas Szent-György 
freskó díszíti melyet érdekes módon kitakar az oltár. Az állványzaton tovább jutva közelebbről is 
megcsodálhattuk a már restaurált ablakok színes üveglapjait, a festett díszítő keretezést valamint a felső 
szinten lévő boltozatot, bordákat, a diadalívet valamint a Schulekék által befalazott barokk kori 
ablaknyílásokat. Ezek után került sor egy ebédszünetre melyet a közelben lévő vendéglátó egységben 
töltöttünk. Itt kicsit kötetlenebbül beszélgettünk, ismerkedtünk. A melegedés és a finom gyros vagy 
hamburger elfogyasztása után folytattuk a kirándulást. 
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fotó: Veöreös András 

 
Most a csapat második fele jutott fel a főszentélyhez majd ezután a festőrestaurátorok nagy kedvence 
a déli toronyalj következett. Itt nemcsak a falazaton, de még a boltmezőkön is található freskó. Ez a 
templomtér egyik legrégebbről fennmaradt része. A sok fotózkodás után az északi mellékhajóba 
ballagtunk, ahol még állt az állványzat. Ez is a templom egyik legrégebbről fennmaradt része bár a 
barokk korban a falazat egy átalakításon esett át, ugyanis látni lehet hova építettek nyílásokat elődeink. 
A festett bordák és restaurált boltmezők mindenkinek tetszettek, valamint a Schulekék által befalazott 
barokk kori nyílások is érdekességnek számítanak, hiszen az ilyen részeknél tapasztalhatja meg az 
ember, hogy milyen volt a kor műemlékvédelmi álláspontja. Végül a karzatra mentünk fel egy keskeny, 
meredek csigalépcsőn. Itt a fő látványosság az ülőfülkék voltak, valamint az északi torony első emeletén 
található körablak, valamint további érdekesség, hogy egyedül a karzat felett van fa gerendás lefedés. 
Kielégítő, közel 6 órás túránk végeztével átbeszéltük a látottakat, hallottakat. Véleményem szerint ez 
egy roppant hasznos kirándulás lett, a csapat érdeklődő és vidám hangulata csupán hab volt a tortán. 
Érdekes volt látni, hogy egy ilyen műemléknél milyen komplex folyamatok zajlanak, valamint, hogy 
milyen sok szakág együttműködése szükséges ahhoz, hogy a felújítási folyamat sikerrel menjen végbe. 
Úgy gondolom, hogy ebből a kirándulásból az építészek, régészek, restaurátorok, művészettörténészek, 
valamint a műemlékvédelemmel foglalkozó szakemberek is sokat tanultak. A templom mindenkit vár 
vissza szeretettel a restaurálási munkák befejezése után is. 

Kristóf Vazul Zsolt 
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Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága 2022-ben is kiadja a Möller István Emlékérmet: 

 

F E L H Í V Á S 

a 2021-es Möller István Emlékérem adományozására 

 

- Az Emlékérem – évente egy – olyan személynek adományozható, aki jelentős mértékben hozzájárult 

a magyarországi, valamint az országhatáron kívüli, a magyar kultúrkörhöz tartozó műemlékek, építészeti 

örökség fennmaradásának biztosításához, szolgálta tudományos, oktatási, publikációs tevékenységével 

a műemlékek, az építészeti örökség vagy a műemlékvédelem érdekeit. 

- Az Emlékérem adományozásának nem feltétele az ICOMOS tagság, de azonos érdemű jelöltek esetén 

az előnynek minősül. 

- Posztumusz Emlékérem nem adományozható. 

Kérjük, hogy az indoklással alátámasztott javaslatokat 

2022. március 31-ig írásban juttassák el Nemzeti Bizottságunkhoz: 

email: secretariat@icomos.hu 

postacím: H-1113 Budapest, Daróczi út 3 

Telefon: +36 70 7090813  

  

A javaslatokat öttagú bizottság bírálja el. A Möller István Emlékérem Bizottság tagjai 2019-től 2022-ig: 

Dr. Balassa M. Iván, Dr. Lövei Pál, Tahi-Tóth Ilona, Dr. Valter Ilona, Dr. Vukov Konstantin 

 

Eddigi díjazottak:  
2020: Prokopp Mária. 2019: Visy Zsolt, - Rendkívüli Möller István Emlékérem: Klaniczay 
Péter. 2018: Lampert Rózsa Hajnalka, - Nemzetközi Möller István Emlékérem: Bogusław Szmygin. 
2017: Káldi Gyula. 2016: Schönerné Pusztai Ilona. 2015: Dr. Gerőné Dr. Sándor Mária. 
2014: Valter Ilona. 2013: Harsányiné Vladár Ágnes, - Nemzetközi Möller István Emlékérem: 
Wilfried Lipp. 2012: Clevené C.Harrach Erzsébet. 2011: Tahi-Tóth Nándorné, - Rendkívüli 

Möller István Emlékérem: Winkler Gábor. 2010: Ágostházi László DLA. 2009: Baloghné 

Ormos Ilona, - Jubileumi Möller István Emlékérem: H. Nándori Klára, Dávid Ferenc, Radványi 
György, - Nemzetközi Möller István Emlékérem: Szabó Bálint. 2008: Szabó László, - Nemzetközi 
Möller István Emlékérem: Alexander Balega. 2007: Dragonits Tamás. 2006: Vukov Konstantin. 

2005: Koppány Tibor. 2004: Örsi Károly. 2003: Fejérdy Tamás, - Nemzetközi Möller István 

Emlékérem: Christoph Machat.  2002: Détshy Mihály. 2001: Zádor Mihály. 2000: Román 

András. 1999: Horler Miklós. 1998: Szakál Ernő. 





mailto:secretariat@icomos.hu
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Pályázati felhívás 

 

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Népi Építészeti Szakbizottsága  
pályázatot hirdet 

 

A múltját őrző ház – 2022. 
 

címmel 
 
 
 
A pályázat célja a hiteles népi építészeti értékek továbbélésének segítése azon hagyományos népi 
építészeti emlékek példaképként történő széleskörű ismertté tételével, ahol a jelenkori használat, a 
hasznosítás, és a népi építészeti értékek megőrzése kiemelkedő színvonalon valósult meg. 
 
A pályázatra védett műemlékekkel-, helyi védettségű épületekkel és semmilyen védelmet nem élvező, 
de értékes népi épületekkel egyaránt lehet nevezni.  A pályázásnak nem feltétele, hogy a megvalósult 
állapot egy tudatos építészeti koncepció alapján jött-e létre, vagy a mindennapok változásainak 
folyamatában, egy új igény szerinti jó ízléssel történt átalakítással, berendezéssel alakult-e ki. Az 
elbírálás legfőbb szempontja, hogy a jelenlegi használat hogyan illeszkedik az eredeti funkcióhoz, illetve 
mennyiben segíti elő az emlék értékeinek védelmét - érvényesülését. Bírálati szempont, hogy milyen 
mértékben sikerült összhangot teremteni a történeti épület szellemisége és a kiegészítések között. 
A múltját őrző ház-díj odaítélésére bárki tehet javaslatot a honlapunkon található adatlap kitöltésével: 
http://www.icomos.hu/datas/multjat-orzo-haz/multjat_orzo_haz_adatlap_2022.docx 
és a nepiepiteszet@icomos.hu címre 2022. április 4. határidőig történő megküldésével. A javaslat 
megérkezését az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága elektronikus levél útján visszaigazolja. 
A kiírásnak nem megfelelő, hiányos, vagy határidő lejárta után érkezett javaslatokat a Bíráló Bizottság 
nem veszi figyelembe, azok anyagát nem őrzi meg, és nem küldi vissza. 
A beérkezett javaslatokat az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Népi Építészeti Szakbizottsága e célra 
kijelölt Bíráló Bizottsága értékeli. A Bizottságban meghívott szakmai társszervezetek delegáltjai is részt 
vesznek. A Bíráló Bizottság a javasolt alkotásokat úgy terjeszti elő az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 
Vezetőségének, hogy döntését a XXIII. Békési Népi Építészeti Konferencián, 2022. szeptember 29-én 
nyilvánosságra hozhassa, s a Díjakat átadhassa.  
A pályázattal kapcsolatos további információért kérjük írjanak nepiepiteszet@icomos.hu e-mail címre. 
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Már most előjegyezhető programok, dátumok: 
 
 
 

Műemléki Világnap 2022 
 

2022. április 22-án, péntek kerül sor a 2022-es Műemléki Világnap ünnepi megemlékezésére. A 
rendezvény és a kapcsolódó szakmai program szervezés alatt áll. 

 

 
Közgyűlés 2022 

 

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület idei éves rendes közgyűlését 2022. május 27-én, 
pénteken tartja. Ezúton hívjuk fel tagságunk figyelmét arra, hogy a közgyűlésen csak azon egyéni és 
jogi tagjaink szavazhatnak, akik éves tagdíjukat befizették – ezúton is kérjük tehát mindazokat, akik 
eddig még nem tették volna meg, hogy 2022-as tagdíjukat rendezzék az ICOMOS Magyar Nemzeti 
Bizottság Egyesület 11705008-20498803 sz. számlájára való befizetéssel/átutalással. 

 

 
52. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem 

 

2022. június 23-29 között ismét Sikfőkúton (Nomád Hotel) kerül megrendezésre az idei nyári egyetem 
akkreditált továbbképzése "Helyreállítások helyreállítása" címmel. 

A programról és a jelentkezés/részvétel feltételeiről körlevélben, illetve holnapunkon lesz 
található bővebb tájékoztatás. 

  

 
XXIII. Békési Népi Építészeti Tanácskozás 

 

Az ICOMOS Népi Építészeti Szakbizottsága 2022. szeptember 29 – október 1 között rendezi meg 
„A túlélés történetei” címmel a XXIII. Békési Népi Építészeti Tanácskozást, melyre mindenkit 
szeretettel várunk – a rendezvény és a kapcsolódó szakmai program szervezés alatt áll – részvételi 
feltételekről később adunk tájékoztatást. 
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Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 
egyéni és jogi tagságával járó előnyök: 
- informáltság a műemlékvédelem hazai 
és nemzetközi híreiről, eseményeiről, 

pályázatairól, ösztöndíjairól, stb. az 
ICOMOS elektronikus körlevelek, az 
ICOMOS honlap (www.icomos.hu), az 
ICOMOS Híradó és az ICOMOS 
News/Nouvelles ICOMOS révén 

- ingyenes vagy kedvezményes 
belépésre jogosító tagsági kártya a világ 
számos múzeumába, műemlékébe, 
romterületére 
- az UNESCO/ICOMOS Dokumentációs 

Központjának szabad használata 
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