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1. Ismeretlen észak-németalföldi festő, 17. század (Johan van Vockenberg jelzéssel): Halas

csendélet (vászon, olaj, 60,5 x 90,5 cm, jelezve balra lent: Johan van Vockenberg fecit,

műtárgy-nyilvántartási azonosító: 67663) címen nyilvántartott képzőművészeti alkotás

védettségének megszüntetése;

2. Pickenoy, Nicolaes Eliasz (Amszterdam, 1588 körül – Amszterdam, 1655): Női képmás,

1619 (olaj, fa, 108 x 81 cm, jelezve a könyvből kilógó cédulán: 1619 AE 48, műtárgy-

nyilvántartási azonosító: 202785) címen nyilvántartott képzőművészeti alkotás védettségének

megszüntetése;

3. Bakos Károly (1819-1904) ceglédi orgonaépítő: A ceglédi evangélikus templom orgonája,

1875 (mechanikus csuszkaládás szerkezetű, egymanuálos, pedálos, kilencregiszteres orgona;

fa, fém, csont, festett, öntött, faragott, fűrészelt, forrasztott, facsapolással, flóderozott,

esztergályozott, cizellált, csavarozott, az orgonaház mélysége: 144 cm, szélessége: 231,5 cm,

az oldalfal magassága felülről az övpárkányig: 150 cm, attól lefelé: 144 cm, a játszóasztal

magassága: 116 cm, szélessége: 104 cm, a pódiummal egybeépített mélysége kb. 140 cm,

jelzés nélkül, műtárgy-nyilvántartási azonosító: 308323) címen nyilvántartott zenetörténeti

emlék védetté nyilvánítása;

4. Ismeretlen órásmester: mechanikus toronyóra-szerkezet az aszódi evangélikus

templomból, jelenleg az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban elhelyezve, 1864 körül (vas,

bronz, fa, kő, kovácsolt, öntött, 153 x 70 x 55 cm, jelzés nélkül, műtárgy-nyilvántartási

azonosító: 309092) címen nyilvántartott műszaki emlék védetté nyilvánítása.

Az ülés napirendje
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1. Ismeretlen németalföldi festő, 17. század (Johan van Vockenberg jelzéssel): Halas 

csendélet
(olaj, vászon, 60,5x91,5 cm, jelezve balra lent: Johan van Vockenberg fecit)
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(olaj, vászon, 60,5x91,5 cm, jelezve balra lent: Johan van Vockenberg fecit)
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2. Pickenoy, Nicolaes Eliasz (Amszterdam, 1588 körül – Amszterdam, 1655): 

Női képmás, 1619 
(olaj, fa, 108 x 81 cm, jelezve a könyvből kilógó cédulán: 1619 AE 48)
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2. Pickenoy, Nicolaes Eliasz (Amszterdam, 1588 körül – Amszterdam, 1655): 

Női képmás, 1619 
(olaj, fa, 108 x 81 cm, jelezve a könyvből kilógó cédulán: 1619 AE 48)
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2. Pickenoy, Nicolaes Eliasz (Amszterdam, 1588 körül – Amszterdam, 1655): 

Női képmás, 1619 
(olaj, fa, 108 x 81 cm, jelezve a könyvből kilógó cédulán: 1619 AE 48)

↓ analógiák a budapesti Szépművészeti Múzeumban ↓
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2. Pickenoy, Nicolaes Eliasz (Amszterdam, 1588 körül – Amszterdam, 1655): 

Női képmás, 1619 
(olaj, fa, 108 x 81 cm, jelezve a könyvből kilógó cédulán: 1619 AE 48)
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KJB / 2013.09.19.3. Bakos Károly (1819-1904) ceglédi orgonaépítő: 

A ceglédi evangélikus templom orgonája, 1875 
(mechanikus csuszkaládás szerkezetű, egymanuálos, pedálos, kilencregiszteres orgona; fa, fém, csont, festett, öntött, 

faragott, fűrészelt, forrasztott, facsapolással, flóderozott, esztergályozott, cizellált, csavarozott, az orgonaház 

mélysége: 144 cm, szélessége: 231,5 cm, játszóasztal magassága: 116 cm, szélessége: 104 cm, jelzés nélkül)
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KJB / 2013.09.19.3. Bakos Károly (1819-1904) ceglédi orgonaépítő: 

A ceglédi evangélikus templom orgonája, 1875 
(mechanikus csuszkaládás szerkezetű, egymanuálos, pedálos, kilencregiszteres orgona; fa, fém, csont, festett, öntött, 

faragott, fűrészelt, forrasztott, facsapolással, flóderozott, esztergályozott, cizellált, csavarozott, az orgonaház 

mélysége: 144 cm, szélessége: 231,5 cm, játszóasztal magassága: 116 cm, szélessége: 104 cm, jelzés nélkül)
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KJB / 2013.09.19.3. Bakos Károly (1819-1904) ceglédi orgonaépítő: 

A ceglédi evangélikus templom orgonája, 1875 
(mechanikus csuszkaládás szerkezetű, egymanuálos, pedálos, kilencregiszteres orgona; fa, fém, csont, festett, öntött, 

faragott, fűrészelt, forrasztott, facsapolással, flóderozott, esztergályozott, cizellált, csavarozott, az orgonaház 

mélysége: 144 cm, szélessége: 231,5 cm, játszóasztal magassága: 116 cm, szélessége: 104 cm, jelzés nélkül)
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4. Ismeretlen órásmester: mechanikus toronyóra-szerkezet az aszódi evangélikus 

templomból, 1864 körül [jelenleg az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban elhelyezve] 
(vas, bronz, fa, kő, kovácsolt, öntött, 153 x 70 x 55 cm, jelzés nélkül)
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4. Ismeretlen órásmester: mechanikus toronyóra-szerkezet az aszódi evangélikus 

templomból, 1864 körül [jelenleg az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban elhelyezve] 
(vas, bronz, fa, kő, kovácsolt, öntött, 153 x 70 x 55 cm, jelzés nélkül)


