
Tájékoztató 

a műtárgykiviteli engedélyezést és egyéb műtárgyfelügyeleti eljárásokat érintő 

változásokról 

2020. október 8. 

 

1) Ellenőrzött bejelentés: műtárgykiviteli és védett műtárgyak restaurálási engedélyezése esetén 

2020 nyarán a hatósági engedélyezésekre vonatkozó új közös szabályokat állapított meg a 2020. évi 

LVIII. törvény. Ez alapján a hatósági engedélyezések, és köztük az ingó kulturális javak országból 

történő kivitelére, valamint védettségük esetén restaurálásukra vonatkozó engedélyeztetés az 

ügyfelek számára lényegesen egyszerűsödött.  

A kérelem benyújtására a továbbiakban lehetőség van – ellenőrzött bejelentésként – az erre kijelölt 

kivitel@me.gov.hu címre megküldött elektronikus levélben is. Az ellenőrzött bejelentésnek 

tartalmaznia kell a kiviteli engedélykérelem eddigiekben is használt nyomtatványát, és a kivinni 

szándékozott műtárgyak fényképes dokumentációját. Ezt követően a Műtárgyfelügyeletnek a 

beküldést követően 15 napja áll rendelkezésre, hogy intézkedést tegyen, pl. hiánypótlást kérjen, 

illetve a kivitelt megtiltsa és azt teljes eljárásra utalva bírálja el (a korábbiakban megszokott módon 

a műtárgyak szemléjével, és papír alapon kiállított iratokkal). A kérelem elbírálása az elektronikus 

formában beküldött kérelem és fényképmellékletei alapján történik, amennyiben a kérelmező, vagy 

a Műtárgyfelügyelet külön nem kéri az érintett műtárgyak eredetiben történő bemutatását. A 

Műtárgyfelügyelet, ha nem utalja teljes eljárásra az ügyet, a levél beérkezésekor kiküldött 

automatikus válaszon túl minden esetben 15 napon belül kiküld egy a bejelentést tudomásul vevő 

elektronikus levelet is, melyben a kérelemben megadott műtárgyak adataival igazolja, hogy azok 

kivitele örökségvédelmi szempontból jogszerű, további, papíralapú engedély-okmányra nincsen 

szükség. 

Védetté nyilvánított műtárgyak restaurálási engedélykérelme esetén is van lehetőség ellenőrzött 

bejelentésre az erre kijelölt mutargy@me.gov.hu címre megküldött elektronikus levélben. Az 

eljárás és a döntéshozatal összetett voltára tekintettel azonban kérjük, hogy ez esetben a 

kérelmező a Műtárgyfelügyelettel külön egyeztetést is kezdeményezzen. 

 

2) Csökkentett eljárási díj- illetve illetékfizetés műtárgykiviteli engedélyezési és nyilvántartási 

adatszolgáltatási kérelem esetén 

2020. július 16-án hatályba lépett a 14/2020. (VII. 15.) MvM rendelet, mely hatályon kívül helyezte 

a műtárgykiviteli engedélyezésért és a (műtárgy) nyilvántartási adatszolgáltatásért fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díj szabályait. A megszűnt díjfizetési kötelezettség helyére az Illetéktörvény 

alapján az általános tételű eljárási illeték lép, melynek összege 3.000,- Ft. Az ügyfeleknek tehát 
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2020. július 16-ától minden műtárgykiviteli és nyilvántartási adatszolgáltatási kérelemhez ezt kell 

befizessék, tekintet nélkül a kérelemben szereplő műtárgyak darabszámára. (Azaz a kérelem után 

akkor is csak egyetlen illetéket kell megfizetni, ha az kettő, vagy több műtárgyra vonatkozik.) 

Az illetékfizetés háromféle módon történhet: 

a) papír alapú kérelemre ragasztott illetékbélyeggel, 

b) a Magyar Államkincstár 10032000-01012107 számú eljárási illeték befizetési számlájára való 

átutalással, vagy 

c) készpénzbefizetéssel (postai „rózsaszín csekkel”). 

Műtárgykiviteli engedélyezésénél az ellenőrzött bejelentés esetén a 3.000,- Ft-os illeték 50%-át, 

azaz 1.500,- Ft-ot kell befizetni. A befizetésről szóló bizonylatot a benyújtandó kérelemhez kell 

mellékelni. 

 

3) Műtárgybehozatal új szabályai EU területén kívülről érkező szállítmány esetén  

Annak érdekében, hogy az EU biztosíthassa a kulturális javak tiltott kereskedelme, eltűnése és 

pusztítása elleni hatékonyabb védelmet, valamint hogy különösen a fegyveres konfliktusokkal 

érintett területekről, fosztogatással szerzett kulturális javaknak az EU-n belüli értékesítését 

megakadályozza, új rendeletet alkotott. A kulturális javak bejuttatásáról és behozataláról szóló, 

2019. április 17-i (EU) 2019/880 európai parlamenti és tanácsi rendelet minden európai uniós 

tagállam számára kötelező rendelkezéseket állapít meg, amelynek értelmében a meghatározott 

kulturális javak behozatala a következők szerint minősül: 

• Behozatali tilalom: Tilos a harmadik ország védett nemzeti kincsei körébe tartozó, és onnan 

jogellenesen kivitt természettudományos, történelmi, régészeti és művészeti emlékek bejuttatása 

az EU területére.  

• Behozatali engedély: A harmadik országból származó régészeti leletek, műemléktartozékok 

és keresztény ikonok behozatala engedélyköteles. A behozatali engedélyt annak az EU-s 

tagállamnak az illetékes hatósága állítja ki, amelyben a kulturális javakat első ízben vámeljárás alá 

vonják. A behozatali engedélyek az EU egész területén érvényesek. 

• Importőri nyilatkozat: A 200 évesnél régebbi természettudományos, történelmi, régészeti és 

művészeti emlékek behozatala esetén importőri nyilatkozat kitöltése szükséges.  

A behozatali engedélyezésre és az importőri nyilatkozat vonatkozó szabályokat még nem kell 

alkalmazni, mivel azt majd a későbbiekben az EU által létrehozandó, központi elektronikus 

rendszeren keresztül kell kezdeményezni, melynek legkésőbb 2025. június 28-ig kell elkészülnie. 



Magyarországon a behozatali engedélyezést végző illetékes hatóság feladatait a kormányrendeleti 

kijelölés szerint a Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztálya látja majd el, amely 

munka során szorosan együttműködik a vámhatóságokkal. 

4) Kötelező védettségi tájékoztatás árverés esetén 

2020. szeptember 1-én hatályba lépett a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

82. § (2) bekezdésének módosítása az alábbiak szerint: 

„(2) Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt  

a) bejelentési kötelezettségének, vagy 

b) árverési hirdetményben a védettség tényéről szóló tájékoztatási kötelezettségének 

nem tesz eleget.” 

Már régebbi előírás, hogy az aukciósházak és árverés-szervezők árverési hirdetményeikben, 

katalógusaikban kötelesek feltűntetni a védett kulturális javak vonatkozásában a védettség tényét 

[68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 96. § (5) bek.]. Ennek elmulasztása ezután örökségvédelmi bírság 

kiszabásával büntethető. A módosítás indokaként a jogalkotó rögzítette, hogy az árverési 

hirdetményekben elengedhetetlenül fontos a védettség tényének szerepeltetése, hiszen ennek 

hiányában az új tulajdonosok nincsenek tisztában a védett kulturális javakra vonatkozó speciális 

előírásokkal, köztük különösképp az ország területéről történő kiviteli korlátozásokkal, és a 

tulajdonosi adatok bejelentési kötelezettségével. Az árverésre kínált kulturális javak 

adatellenőrzése elvégezhető a Műtárgyfelügyelet nyilvános adatbázis-keresőjével 

(http://mutargy.kormany.hu/ címen), vagy írásban benyújtott adatszolgáltatási kérelemmel. 

 

* * * 

A változásokkal és a vonatkozó eljárásokkal kapcsolatban részletesebb tájékoztatást kaphat a 

Műtárgyfelügyelet internetes honlapján a https://oroksegvedelem.kormany.hu/mutargyfelugyelet címen. 

Innen elérhetők a fent hivatkozott magyar és EU jogszabályok is hatályos formában. 

A Műtárgyfelügyelet elérhetőségei: 

Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály  

Cím: 1054 Budapest, Báthory utca 12. 

Postacím: 1357 Budapest 1., Pf.: 6. 

Telefon: (+36)-1-795-2510 

E-mail: mutargy@me.gov.hu 
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