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Tartalmi beszámoló a BVE 2017. évi  

közhasznúsági jelentéséhez 
 

A 2017-es év egyrészt a szokásos feladatok, munkák elvégzésével telt, 

másrészt a titkárváltás miatt főleg technikai jellegű változtatásokkal, kísér-

letezéssel volt jellemezhető. 

 

Nagyon fontos az Egyesület „cégszerű” működésének biztosítása, minde-

nekelőtt a működési költségek fedezetének előteremtése. Sajnos ezt a célt 

nem tudtuk elérni. A működésre beadott pályázatunkat formai hiba miatt 

elutasították, a tagdíjakból, 1%-ból, adományokból befolyt összegek mesz-

sze nem fedezték a fenntartáshoz szükséges kiadásainkat.  

 

Ennél jobb volt a helyzet a szakmai programokra beadott pályázataink te-

kintetében. Akit érdekel, a weboldal pályázatokkal foglalkozó részén meg-

tekintheti a beadott (és elszámolt) pályázatokat egyrészt tájékozódás végett, 

másrészt segítségnek szánjuk egy-egy következő változat beadása, elszá-

molása tekintetében. 

 

 
 

http://varosvedo.hu/palyazatok/
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Az előző táblázat egyben egy rövid összefoglalója annak, amivel az 

Egyesület foglalkozott. 

 

Fontos tevékenysége volt az Egyesület több tagjának, hogy részt vettek 

mind a Főváros, mind több kerület településképi kézikönyvének elkészítése 

során tartott tájékoztatókon, egyeztetéseken, és természetesen a vélemé-

nyezésében a II., V., XII., XV., kerületek tekintetében. (Amiről a titkár 

tud.) 

 

Ráday Mihály továbbra is folyamatosan szerepel a médiában, kikérik a vé-

leményét konkrét, a városfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben, résztvevő-

je az ICOMOS rendezvényeinek, stb. Külön érdemes megemlékezni az 

IPM-ben minden hónapban megjelenő elemző cikkeiről.  

 

Ráday úr jó kapcsolata az Arcanum tulajdono-

sával tette lehetővé, hogy kétrétegű pdf tech-

nológiával szkennelésre került a Városvédő-

beszédek I-II., az Új városvédőbeszédek és a 

Mészáros Györggyel közösen írt, Budapesti 

utcanevek A-Z című könyve. Az irodában 

minden számítógépen használhatók, ezek a 

digitális kiadványok, ha valaki gyorsan és ala-

posan szeretne a kötetekben keresni. Sajnos 

egyelőre nincs lehetőségünk az Arcanum tel-

jes adatbázisának az elérésére legalább egy 

gépről az irodában méltányossági alapon, pe-

dig valami hasonlóról volt szól. (A céges elő-

fizetés évi 100 ezer forint buruttó/nettó lenne.)  

 

Rendszeresen fordulnak az Egyesülethez olyanok, akiknek észrevételük, 

panaszuk van, vagy egyszerűen csak keresnek valamit. Gyakran az a vála-

szunk, hogy nem vagyunk hatóság, legfeljebb az illetékes szervezethez irá-

nyítjuk a panaszosokat.  

 

Ez úton köszönjük meg Ráday úrnak, hogy ilyen esetetekben főépítészt, 

szakértőt, jogászt, restaurátort ajánlott. Garay Klárának, hogy sokszor se-

gítségünkre sietett főleg a fakivágások ügyében adott ötleteket, hivatkozá-

sokat releváns rendeletre, stb.  

 

Millisits Máté alelnök úr rengeteg (budapesti, vidéki vagy határon túli) 

program megszervezésében, kivitelezésében vett részt. Egyenként elkészí-

tette a terveket, felügyelte a kivitelezést, megszervezte a kiállítások meg-

rendezését, személyesen vett részt a helyszínre szállításban, lebontásban, 
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visszaszállításban. Ez hatalmas munka, a kapott ajándékokat rendszeresen 

felajánlotta további rendezvények színvonalának emelésére.  

 

Külön köszönet illeti Mátét azért a figyelmességért és alaposságért, amely-

lyel a kiadványok elkészítését felügyeli: egyetlen közreműködő neve ne 

maradjon ki, akik tettek az ügyért, sem tartalmi, sem formai, sem szerkesz-

tési hiba ne legyen a BVE logójával megjelenő anyagokban.  

 

Millisits Máté nevéhez fűződik az Építészet mesterei sorozat, mely 5 perces 

nagyon tömören szerkesztett, az érintett helyszíneken felvett 52 tervezett 

videóból áll: 

  

 
 

Mintaszerű a Templomos csoport elhivatottsága is, akik rendszeresen le-

mondanak a jogdíjról, vagy a következő kiadvány előállítására fordítják. A 

XIII. kerületi templomos könyv karácsonyi vásárra történt megjelenése sze-

rencsés volt. A XII. és V. kerület templomairól szóló kiadványok elfogy-

tak, a XII. kerület, Pokorni Zoltán polgármester úr személyében ígéretet tett 

az átdolgozott új kiadás finanszírozására.  

 

A karácsonyi vásár nem könnyű ügy, nagyon kemény dolog órákon át fa-

gyoskodni ott, ahol nem a kultúrára kíváncsiak elsősorban az emberek. Úgy 

gondoljuk, mégis érdemes folytatni azokért a beszélgetésekért, találkozáso-

kért, melyek a vásárral együtt járnak. Mészáros Anna és az önkéntesek na-

gyon sokat tettek a vásár sikeréért. 

 

Az önkéntesekről külön kell szólnunk. Egyelőre, elsősorban a könyvtár 

anyagának szkennelését és a webáruházban megjelentetését végezték, mely 

munka jelenleg is folyik. Külön köszönetet mondunk dr. Komlós Juditnak, 

aki igen hosszú ideje heti rendszerességgel ma is végzi ezt a munkát. Az 
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önkéntességnek akkor van igazán értelme, ha sikerül egy-egy munkafolya-

matra embereket megtanítani úgy, hogy folyamatosan és jó minőségben 

végezzék. Erre diákok esetén nem mindig van lehetőség.  

 

A „kötelező” önkéntességen túl igyekszünk figyelmet fordítani az ifjúságra. 

Ma divatos szóval az ifjúság érzékenyítésével elérni, hogy megértsék, ami 

érték a jelenben, értéke a jövőnek, meg kell óvni, vagy legalább fel kell 

hívni rá a figyelmet. Volt erre vonatkozó elképzelésünk (műveltségi vetél-

kedő), de nem valósult meg. Nem leterhelni szeretnénk a fiatalokat, hanem 

kibontakoztatni, motiválni.  

 

A könyvtár rendezését egyébként 2017 nyarán 

kezdtük azzal, hogy összeválogattuk az egyforma 

köteteket, felcímkéztük a polcokat, és újra elhelyez-

tük őket (úgy hallottuk, ez a 3. 4. ilyen vállalkozás). 

A könyvek beszkennelt, jellemző oldalait (borító, 

bevezető, tartalom, stb.) és adatait egy 

WooCommerce web áruházba töltjük fel. A kötetek 

egyenkénti címkézése helyett azt adjuk meg, hogy 

hányas polcon (P1, P33, P129, stb.) található a kötet. A polcokra igyek-

szünk QR (Quick Reqest) kódot tenni, így mobiltelefonnal (Vonalkód olva-

só PRO Geeks. Lab. 2015) le tudjuk kérdezni, melyik polcon mi van, és 

természetesen a mobillal kereshetünk a könyvtárban. A fenti példa a 33-as 

polc tartalmát mutatja. 

 

Természetesen a 2017. év programjából sem maradt ki ünnepség a Fuit-

sírnál. A Podmaniczky-koszorúzás utána a szokásos konferencia – most a 

Nemzeti Múzeumban volt. Természetesen a két Epreskerti koncertet is 

megtartottuk a VI. kerületi önkormányzat támogatásával, ahogy az a fenti 

táblázatban is látható. 

 

Próbáljuk keresni a módját annak, hogy a sétákon (Horváthné Ili, Millisits 

Máté, Ráday Mihály, stb.) túl érdemi helyreállításokban, gyakorlati sike-

rekkel is dicsekedhessen az Egyesület. Az irodából elszállított Mária üveg-

kép nem tudjuk, hogy visszakerült-e az eredeti helyére a Horánszky utcába. 

Az utolsó információnk, hogy Hódmezővásárhelyre vitték restaurálni.  

 

Igyekszünk több-kevesebb sikerrel elérni, hogy az Egyesület munkáját a 

weboldalunk mutassa. Azt gondoljuk, hogy sikerült elérni, a webes hozzá-

féréssel rendelkezők informálását a közelgő, fontosabb eseményekről. Eb-

ben oroszlánrésze van Bogárdi Ivánnak és persze azoknak, akik informál-

nak bennünket. 

 



5 

 

 

Számlaszám: 11705008-20092737                                                        Adószám: 19729224-1-43 

2017-ben új hírlevél rendszerre tértünk át, mely azon túl, hogy reszponzív 

(mobilon és tableten olvasható levelet generál), arra is lehetőséget ad, hogy 

elemezzük, eljutott-e az indított információ a címzettekhez vagy sem.     

 

Az Egyesület néhány tagját kétnapos konferenciára hívta meg Ghyczy Gab-

riella országos koordinátor, műemléki referens a Miniszterelnökségről, 

melynek során a Köztársasági Elnöki Hivatalban is látogatást tettünk.  

 

 
 

Végül meg kell említenünk az Értesítő kérdését. Ez az egyik legneuralgiku-

sabb dolog az Egyesület életében mindenekelőtt azért, mert sokan csak 

ezen keresztül látják a munkánkat, illetve a költséges és nehézkes volta mi-

att. A szerkesztése, ellenőrzése, nyomdai előkészítése, postázása hosszú 

időt vesz igénybe, ami miatt az aktualitása messze elmarad egy weboldalé-

tól, nem beszélve a költséges voltáról… 

 

A tematikus és kerületi csoportok beszámolóját bekértük, a beérkezetteket 

mellékeljük ehhez az anyaghoz.  

 

Köszönettel:  

 

                                                                                    Jeney Attila   

                                                                                         titkár 

 

Kelt: Budapest, 2018. május 24.   
 


