
A kiviteli engedélyköteles kulturális javak meghatározása a 116/2009/EK rendelet alapján 

(hatályos: 2019. december 23-tól) 

 
Az értékhatárokat a Rendelet euróban [€] állapítja meg, azok átszámítása Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2019. 

dec. 23-án közzétett [2019/C 431/11] tájékoztatása szerint 1 € = 318,5635 HUF (magyar forint) kell történjen. 

 

Kategória Meghatározás KN-kód Értékhatár 

1. 100 évnél régebbi régészeti tárgyak, amelyek 

fellelésének helye: 

- ásatások és feltárások a szárazföldön, vagy a víz 

alatt 

- régészeti feltárások 

- régészeti gyűjtemények. 

 

 

 

9705 00 00 

9706 00 00 

nincs 

 

2. Művészeti, történelmi, illetve vallási emlékekből 

származó, de azok szerves részét képező részek és 

elemek, amelyek kora meghaladja a 100 évet. 

 

9705 00 00 

9706 00 00 

nincs 

3. Bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával, 

teljesen kézzel készített képek és festmények, 

melyek nem tartoznak a 4 és 5. kategóriába, 

valamint koruk meghaladja az 50 évet, és nincsenek 

alkotójuk tulajdonában. 

 

9701 150.000 € 

[47.784.519,- Ft] 

4. Bármilyen alapra, vízfesték, guache és pasztell 

használatával, teljesen kézzel készített képek és 

festmények, melyek kora meghaladja az 50 évet, és 

nincsenek alkotójuk tulajdonában. 

 

9701 30.000 € 

[9.556.904,- Ft] 

5. Az 1., 2. és 4. kategóriába nem tartozó, bármilyen 

alapra, bármilyen anyag használatával, teljesen 

kézzel készített mozaikképek és rajzok, melyek 

kora meghaladja az 50 évet, és nincsenek alkotójuk 

tulajdonában. 

 

6914 

9701 

15.000 € 

[4.778.452,- Ft] 

6. Eredeti metszetek, nyomatok, szita- és kőnyomatok 

a hozzájuk tartozó nyomólemezekkel, valamint 

eredeti plakátok, melyek kora meghaladja az 50 

évet, és nincsenek alkotójuk tulajdonában. 

 

49. árucsoport 

9702 00 00 

8442 50 99 

15.000 € 

[4.778.452,- Ft] 

7. Az 1. kategóriába nem tartozó eredeti szobrok, 

illetve szoborművek és az eredetivel azonos 

eljárással készült másolataik, melyek kora 

meghaladja az 50 évet, és nincsenek alkotójuk 

tulajdonában. 

 

9703 00 00 50.000 € 

[15.928.173,- Ft] 

8. Fényképek, filmek és negatívjaik, melyek kora 

meghaladja az 50 évet, és nincsenek alkotójuk 

tulajdonában. 

3704 

3705 

3706 

4911 91 80 

 

15.000 € 

[4.778.452,- Ft] 

9. Ősnyomtatványok és kéziratok*, beleértve a 

térképeket és zenei partitúrákat egyenként, vagy 

gyűjteményes formában, melyek kora meghaladja 

9702 00 00 

9706 00 00 

4901 10 00 

nincs 



az 50 évet, és nincsenek alkotójuk tulajdonában. 4901 99 00 

4904 00 00 

4905 91 00 

4905 99 00 

4906 00 00 

 

10. 100 évesnél régebbi könyvek egyenként, vagy 

gyűjteményes formában. 

 

9705 00 00 

9706 00 00 

50.000 € 

[15.928.173,- Ft] 

11. 200 évesnél régebbi nyomtatott térképek. 9706 00 00 15.000 € 

[4.778.452,- Ft] 

12. 50 évesnél régebbi, bármilyen adathordozóból álló 

archívumok és azok részeinek minden típusa. 

3704 

3705 

3706 

4901 

4906 

9705 00 00 

9706 00 00 

 

nincs 

13. (a) Zoológiai, botanikai, ásványtani vagy anatómiai 

gyűjtemények**, illetve azok egyes darabjai; 

(b) Történelmi, paleontológiai, néprajzi vagy 

numizmatikai jelentőségű gyűjtemények**. 

 

9705 00 00 

 

9705 00 00 

50.000 € 

[15.928.173,- Ft] 

14. 75 évesnél régebbi közlekedési eszközök. 9705 00 00 

86-89. áru-

csoport 

50.000 € 

[15.928.173,- Ft] 

 

15. Az A.1-től A.14-ig terjedő kategóriák egyikéhez 

sem tartozó minden egyéb antik darab. 

 

(a) 50 és 100 éves kor között: 

- játékok, játékszerek 

- üvegtárgyak 

- arany- és ezüstnemű 

- bútorok 

- optikai, fotó- és kinematográfiai berendezések 

- hangszerek 

- órák és alkatrészeik 

- fából készített műtárgyak 

- kerámia 

- kárpit 

- szőnyegek 

- tapéta 

- fegyverek   

 

(b) 100 évesnél idősebb 

 

 

 

 

95. árucsoport 

7013 

7114 

94. árucsoport 

90. árucsoport 

92. árucsoport 

91. árucsoport 

44. árucsoport 

69. árucsoport 

5805 00 00 

57. árucsoport 

4814 

93. árucsoport 

 

9706 00 00 

50.000 € 

[15.928.173,- Ft] 

 
* A kéziratok fogalmába beletartoznak a kézírásos bejegyzéssel ellátott könyvek is. 
** Az Európai Közösségek Bíróságának a 252/84. sz. perben hozott ítélete az alábbiak szerint definiál: A Közös 

Vámtarifa 97.05 sz. rubrikájának értelmében a „Gyűjtők” darabjai olyan tárgyak, amelyek rendelkeznek a 

gyűjteményben való elhelyezés feltétlenül szükséges jellemzőivel, vagyis viszonylag ritkán lelhetők fel, rendszerint 

nem használják eredeti rendeltetésüknek megfelelően, a hasonló használati értékű tárgyak szokásos kereskedelmi 

forgalmától eltérő, különleges ügyletek keretében cserélnek gazdát és komoly értéket képviselnek. 

 

 


