
A Kulturális Javak Bizottsága 2008. május 7-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 

 

1. Az új összetételű KJB bemutatása és a testület új elnökének megválasztása. 

 

A titkos szavazás eredményeképpen, a tagok többségi szavazással újra Dr. Király Erzsébetet 

választották meg elnöknek. (A szavazatok eloszlása a következő volt: Dr. Király Erzsébet mellett 5 

szavazat, Nyulásziné dr. Straub Éva (Ny.S.É.) mellett 1 szavazat). 

 

2. A Paizs-Goebel Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1944): Szentendrei tájkép (Szamárhegy), 1933 

(falemez, tempera, 86x123 cm, jelezve balra lent: „Paizs Goebel 933”) címen nyilvántartott 

képzőművészeti alkotás védési eljárása. 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Az ülés résztvevői elfogadva a szakértő indoklását, egyhangúlag javasolták a Paizs-Goebel festmény 

védetté nyilvánítását, mert az az eddig kevésé ismert és értékelt, de jelentős alkotói életmű 

kiemelkedő kvalitású darabja, továbbá a művész szentendrei korszakának egyedülálló festészeti 

produktuma.  

 

3. Szűz Mária (hársfa, m: 103,5 cm) és Szent János evangélista (hársfa, m: 102 cm), (a gyöngyösi 

alsóvárosi ferences templom egykori oltárfigurái, a Kálvária-szoborcsoport része) címen 

nyilvántartott képzőművészeti alkotások védési eljárása. 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Az ülés résztvevői elfogadva a szakértő indokait (kvalitás, ismert alkotó, illetve műhely, dokumentált 

proveniencia miatt) egyhangúlag támogatták a műtárgyak tárgyegyüttesként való védetté 

nyilvánítását. 

 

4. BUVATERV Rt. terv- és irattárának védési eljárása. 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Az ülés résztvevői, megismerve a gyűjtemény védési eljárásának lépéseit és előzményei,t 

egyhangúlag javasolták annak védetté nyilvánítását. Indoklásuk szerint a Budapesti Városépítési 

Tervező Iroda által 1955-től 1999-ig tervezett épületek tervdokumentációs anyaga kiemelkedő 

kulturális jelentőséggel bír, a gyűjtemény egyben maradása és jövőbeni elérhetősége kiemelt 

kulturális és műszaki-tervezői érdek is. 

 

5. Néhai Mattyasovszky-Zsolnay Tamás hagyatékának részét képező, a pécsi Zsolnay gyárban 

készült műtárgyak és a Zsolnay gyár, illetve család történeti emlékeinek védési eljárása. 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A KJB tagok elfogadva a szakvélemény indokait (kvalitásos, a közgyűjteményi anyaghoz képest  

hiánypótló darabok), egyhangúlag javasolták az Iparművészeti Múzeum által védésre javasolt négy 

darab Zsolnay tárgy védetté nyilvánítását. 

 

6. Balatonboglár (Somogy megye) területén, a Balaton partján található, Balaton elnevezésű 1872-

ben készült csavaros gőzhajó védési eljárása. 



 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Az ülés résztvevői egyhangúlag javasolták a hajó őrzési helyén szemle megtartását. A végleges 

védetté nyilvánítás előtt véleményük szerint szükséges egy műszaki felmérés elvégzése, melynek 

segítségével kiderülne a hajó eredeti állapota mennyiben változott a mostanihoz képest. 

 

7. 9730 Kőszeg, Chernel u. 2. szám (hrsz: 1844) alatti lakóházban (volt Torkos-ház) található, a 

XIX. század elején készült, hengeres alakú, fém lábakon álló, 2,5 méter magas, zöld színű 

kerámia kályha védési eljárása.  

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Az ülés résztvevői elfogadva az Iparművészeti Múzeum szakvéleményét, egyhangúlag javasolták a 

kályha védetté nyilvánítását. A tárgy kora, kvalitása, ritkasága, továbbá in situ volta egyaránt 

indokolja védetté nyilvánítását. 

 

8. A XI. kerület Karinthy Frigyes utca 4-6 szám alatti lakóház belső udvarára nyíló kapu feletti, 

„elmondások szerint” Róth Miksa által készített színes üvegablak védési eljárása. 

 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

Az ülés résztvevői egyhangúlag nem javasolták a műtárgy védetté nyilvánítását. Indokaik szerint 

azon túl, hogy a műtárgy alkotója bizonyosan nem ismert, az ablak minőségét és típusát tekintve 

sem sorolható a kiemelkedő és pótolhatatlan kulturális javak körébe. Esetleges védettsége egy 

műemléki vagy helyi (fővárosi, kerületi) védelem alatt álló épület részeként lenne indokolt. 


