
A Kulturális Javak Bizottsága 2014. január 20-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 

1. Beszámoló a KJB 2013. évi munkájáról 

2. Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) tintával írt, autográf, aláírt, angol nyelvű 

levele William Henry Sewardnak, New York állam szenátorának. Kelt: Wilmington N. C., 

1852. április 11. (1 oldal. Proveniencia: Darabanth Kft. 18. nemzetközi árverés (2013. 

szeptember 28.) 11228. tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté 

nyilvánítása 

A KJB egyhangú kérése: 

A Bizottság a Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) autográf, aláírt, angol nyelvű, 

William Henry Sewardnak, New York állam szenátorának írt levelét értékelő szakvélemény 

kiegészítését kéri az iratnak Kossuth amerikai kapcsolataira vonatkozó forrásértékét 

elemezve. A Bizottság kéri továbbá a szakértőtől az irat angol szövege betűhű átírásának és 

fordításának elkészítését. 

 

3. Ács Tamás (Thomas Ach) latin nyelvű nemesség- és címerkérő folyamodványa. Kelt: 

1637.november 29. előtt. (A kérvényezett címer kézzel festett, színes rajzával. 1 oldal, 31x21 

cm. Proveniencia: Darabanth Kft. 18. nemzetközi árverés (2013. szeptember 28.) 11194. 

tétel) címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Ács Tamás (Thomas Ach) latin nyelvű nemesség- és címerkérő folyamodványát a 

magyar hivataltörténet, családtörténet és címertan jelentős forrásának tekinti, ezért a 

szakértői véleményt és annak szóbeli kiegészítését figyelembe véve, a magyar kulturális 

örökség kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan levéltári dokumentumaként, védetté 

nyilvánítását egyhangúan támogatja. 

 

4. I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916) magyar király által kiadott 

nemesség- és címeradomány Hérics Tóth János soproni törvényszéki elnök számára a 

„jááki” előnév használatának engedélyezésével. Kelt: Bécs, 1880. július 25. 

(Címerfestménnyel és címerleírással. Kihirdették 1880. szeptember 15-én Sopron város 

közgyűlésén, valamint 1881. május 3-án Zala megye törvényhatósági bizottságának 

közgyűlésén. Dombornyomott, vörös egészbőr kötésben, réztokos függőpecséttel, 

forgócsatos, kopott, bőrborítású dobozban, mely August Klein bécsi könyvkötészetében 

készült. 8 oldal; 37,50 x 28,5 cm. Proveniencia: Darabanth Kft. 18. nemzetközi árverés 

(2013. szeptember 28.) 11239.) tétel címen nyilvántartott levéltári dokumentum védetté 

nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

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

címerátruházó Bécsben 1880. július 25-én kelt oklevelét Hérics Tóth János 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. 
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5. II. Ferdinánd, Habsburg (Graz, 1578 – Bécs, 1637) által adományozott címereslevél Nagy 

Orbán és családja részére. Kelt: Bécs, 1627. május 27. (Kihirdették Zemplén mezővárosban 

1627. július 20-án. A záradék nagymihályi Pongrácz Zsigmond alispán ellenjegyzésével. A 

függőpecsét hiányzik. 56 x 67 cm Proveniencia: magántulajdon címen) nyilvántartott 

levéltári dokumentum védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság II. Ferdinánd Habsburg császár és magyar király által Nagy Orbán és családja 

részére adományozott Bécsben 1627. május 27-án kelt címeres oklevelet, a szakértői 

vélemény és annak szóbeli kiegészítése alapján a magyar társadalom- és kultúrtörténet 

kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan forrásértékű levéltári dokumentumának tekinti, ezért 

védetté nyilvánítását egyhangúan támogatja. 

 

6. Ikarus 280 repülőtéri előtéri utasszállító autóbusz (Gyártó: Ikarus Karosszéria- és 

Járműgyár, Budapest, gyártási év: 1985, típus 280.51, műtárgy-nyilvántartási azonosító: 

310136) címen nyilvántartott műszaki emlék védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú kérése: 

A Bizottság az Ikarus 280 repülőtéri előtéri utasszállító autóbusz védetté nyilvánításáról 

kialakítandó állásfoglaláshoz a szakvélemény kiegészítését kéri az alábbi szempontok és 

adatok vonatkozásában: 

1. Milyen tekintetben tér el az autóbusz repülőtéri utasszállító altípusa a főtípustól. 

2. Őrzi-e hazai közgyűjtemény az autóbusz főtípusát és altípusát. 

3. A repülőtéri utasszállító altípus pontos műszaki adatainak meghatározása. 

 

7. Patkó Károly (Budapest, 1895 – Budapest, 1941): A Római Magyar Akadémiában, 1931 

(vászon, tempera, 179,5 x 144 cm, jelezve jobbra lent: „Patkó / Roma, 1931”; 

Proveniencia: Virág Judit Galéria és Aukciósház 2013. évi őszi aukciója, 2013. október 18., 

38. tétel) címen nyilvántartott képzőművészeti alkotás védetté nyilvánítása 

A KJB egyhangú állásfoglalása: 

A Bizottság Patkó Károly (Budapest, 1895 – Budapest, 1941): A Római Magyar 

Akadémiában, 1931 című festményt, amely a művész egyik főműve, valamint a Római Magyar 

Akadémia művészei életének és alkotómunkájának és a két világháború közötti korszak 

hivatalos kultúrpolitikájának jelentős forrása, tekintettel a szakértő véleményére, a magyar és 

az egyetemes kulturális örökség kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan képzőművészeti 

alkotásának tekinti, ezért védettségét egyhangú állásfoglalással indokoltnak tartja. 

 


