
A Kulturális Javak Bizottsága 2014. április 7-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 

1. Állásfoglalás az egyetemes kultúra emlékeinek magyar kultúrtörténeti vonatkozásairól 

A Bizottság javaslata: 

A Bizottság Einspach Gábort felkéri, hogy tegyen javaslatot az állásfoglalás 

preambulumának szövegére, amelyet az állásfoglalás végleges szövegével együtt újra 

kívánnak tárgyalni dr. Buzinkay Péter jelenlétében. 

 

2. Mögel, Elias (működött 1760-1775 között): Trompe l’oeil Szent Pétert ábrázoló metszettel, 

1760 (vászon, olaj, 70 x 52 cm, jelezve balra lent: „Elias Megel Pinx E. 1760”, műtárgy-

nyilvántartási azonosító: 305194) címen nyilvántartott képzőművészeti alkotás védetté 

nyilvánítása 

A KJB többségi állásfoglalása: 

A Bizottság Mögel, Elias (működött 1751-1786 között): Trompe l’oeil Szent Pétert ábrázoló 

metszettel, 1760 című festményét, amely a magyar trompe l’oeil festészet korai és 

ikonográfiailag ritka, viszont közepes művészi színvonalú alkotása, a szakvéleményt és annak 

szóbeli kiegészítését figyelembe véve, nem tekinti a magyar kulturális örökség kiemelkedő 

jelentőségű és pótolhatatlan képzőművészeti alkotásának, ezért védetté nyilvánítását többségi 

szavazattal nem támogatja. 

 

3. I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916) által adományozott nemesség-, 

előnév- és címeradomány dr. Rittinger Imre és családja részére. (Kelt: Bad Ischl, 1913. 

július 29.) I. Ferenc József magyar király, gróf Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök és 

báró Burián István király személye körüli miniszter autográf aláírásával. 

Címerfestménnyel és címerleírással. A színes címerrajzon Krahl E. szignóval. 

Aranyzsinórral átfűzött, dúsan aranyozott, dombornyomott bőrkötésben, réztokban lévő 

függő viaszpecséttel, zöld bőrborítású, rézcsatos fatokban. 7 oldal, a tárolódoboz (fatok) 

mérete: 53x34 cm. Proveniencia: Mike és Társa Antikvárium 49. árverés (2013. november 

14.) 377. tétel címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság I. Ferenc József Habsburg császár és magyar király név-, nemesség- és 

címeradományozó, Bad Ischlben, 1913. július 29-én kelt oklevelét dr. Rittinger Imre és 

családja részére, a szakértői vélemény és annak szóbeli kiegészítése alapján, a magyar 

társadalom-, család-, művelődés- és művészettörténet kiemelkedő jelentőségű és 

pótolhatatlan forrásértékű levéltári dokumentumának tekinti, ezért védetté nyilvánítását 

egyhangúan támogatja. 

 

4. III. Ferdinánd, Habsburg (Graz, 1608 – Bécs, 1657) által adományozott címereslevél 

Böröndy András és anyja, Katalin, valamint testvére, Katalin részére. (Kelt: Bécs, 1640. 

április 17. kihirdetve: Győr vármegye, 1640. augusztus 6.) Pergamen, 56 x 66 cm. 

Proveniencia: magántulajdon címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté 

nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 
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A Bizottság III. Ferdinánd Habsburg császár és magyar király által adományozott, Bécsben, 

1640. április 17-én kelt címereslevelet Böröndy András és anyja, Katalin, valamint testvére, 

Katalin részére, amelynek adattartalma más forrásból nem ismert, a szakértői vélemény és 

annak szóbeli kiegészítése alapján, a magyar társadalom-, család-, művelődés- és 

művészettörténet kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan forrásértékű levéltári 

dokumentumának tekinti, ezért védetté nyilvánítását egyhangúan támogatja. 

 

 


