
   AD: KSZ-71/....../..... (2019) 

 

VÉDETT KULTURÁLIS JAVAK ADATAIRA VONATKOZÓ. 

 

BEJELENTŐLAP 

 

Miniszterelnökség 

Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály 

 (1357 Budapest, Pf.: 6.) részére 

 
Bejelentem, hogy az alábbi védett kulturális tárgy adatai [a mai napon] a következők [szerint 

módosultak]. 

 

Műtárgy(ak) adatai (alkotó, cím, műtárgy-nyilvántartási azonosító): 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tulajdonos 

[Amennyiben a védett tárgy nem a tulajdonos kezelésében, birtokában van, úgy – a tulajdonos adatain túl 

– a kezelő (birtokos) adatait az Egyéb rovatban tüntesse fel.] 
 

Természetes személy esetén: 

viselt (házassági) családi név, utónév (utónevek): ………………………………….………………………. 

születési családi név, utónév (utónevek): ...............………………………………….……………………… 

lakcím: ...…………………………………………………………….………………..................................... 

anyja neve: …..………………………………………………………………................................................ 

születés helye és ideje: .….…………………………………………………………………......................... 
 

Nem természetes személy esetén: 

név [cégnév]: .................................................................................................................................................. 

székhely [telephely]: ....................................................................................................................................... 

nyilvántartó szervezet és nyilvántartási szám: ................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................ 
 

tulajdonszerzés ideje és módja:…...……………………………………………………………………… 

tárgy őrzési helye: 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Egyéb:…………………………………………………………………………………….…..……………...

……………………………………………………………………………………………………..………… 

 

Telefonos elérhetőség kapcsolattartás céljából: …………………………………………………………….. 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a fent megnevezett kulturális tárgy a törvény erejénél fogva védelem alatt áll, és 

meghatározott különleges előírások vonatkoznak rá. (A vonatkozó jogszabályokból készült kivonat a 

bejelentőlap mellékletét képezi.) 

 

Kelt:………………………………………….. 

 

 ………………………………………………… 

 aláírás (cégszerű aláírás) 

 

Tanúk aláírása és lakcíme [csak akkor szükséges, ha a bejelentő természetes személy]: 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ………………………………………………………………………………………………………… 



Kérjük, szíveskedjen a Bejelentőlap kitöltött és aláírt példányát a Miniszterelnökség 

Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály (1357 Budapest, Pf. 6.) címére eljuttatni. A 

Bejelentőlapot kérjük olvashatóan, nyomtatott betűvel töltse ki.  

 

Kivonat a védett kulturális javakra vonatkozó jogszabályokból 

 

A védetté nyilvánított kulturális javakra különleges előírások vonatkoznak, melyekről – más 

jogszabályokkal együtt – a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a 

továbbiakban: Kötv.) rendelkezik.  

 Védett kulturális javak tulajdonjogát átruházni csak írásbeli szerződés alapján lehet. (51. § 

(1) bek.) 

 Ellenérték mellett történő tulajdonátruházás esetén az államot elővásárlási jog illeti meg. 

(86. § (1) bek. b) pont) E célból a tulajdonos (birtokos) haladéktalanul, de legkésőbb 8 

napon belül köteles megkeresni a Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti és Régészeti 

Főosztályt (a továbbiakban: hatóság). Kereskedelmi forgalomban – így különösen 

árverésen – történő átruházás esetén a bejelentésre a kereskedő köteles (Kötv. 52. § (4) 

bek.). Árverés esetében az árverező legkésőbb 15 nappal korábban köteles értesíteni a 

hatóságot. (A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. 

(IV.9.) Korm. rendelet 96. §). 

 A védett kulturális javakkal kapcsolatos – a Kötv. 49. § b) és c) pontjaiban meghatározott 

– adatokban bekövetkezett változásokat, a tulajdonos (birtokos) haladéktalanul, de 

legkésőbb a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a hatóságnak. 

Bejelentendő: a tulajdonos (birtokos) neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, 

valamint a tárgy tulajdonszerzésének ideje, módja, állandó és ideiglenes őrzési helye. 

(Kötv. 52. § (3) bek., és 73. §) 

 Védett gyűjteményhez tartozó tárgy vagy védett tárgyegyüttes bármelyik darabjának 

elidegenítéséhez vagy őrzési helyének 90 napot meghaladó megváltoztatásához a hatóság 

előzetes hozzájárulása szükséges. (Kötv. 51. § (2) bek.) 

 A védett kulturális javakra végleges kiviteli engedély nem adható, azok az ország 

területéről csak – kulturális vagy tudományos célból, a hatóság engedélyével és 

visszahozatali kötelezettség mellett – ideiglenesen vihetők ki. (Kötv. 55. §) 

 A védett kulturális javak tulajdonosa (birtokosa) köteles a javakat épségben fenntartani, 

őrzéséről, szakszerű kezeléséről és megóvásáról gondoskodni. (Kötv. 52. § (1) bek.) 

 Megóvási (konzerválási), restaurálási vagy átalakítási munkálatokat a tulajdonos csak a 

hatóság engedélyével végezhet, illetőleg végeztethet. (Kötv. 63. § (3) bek.)  

 A védett kulturális javakat, illetőleg a védési határozatban foglaltak betartását a hatóság a 

tárgy őrzési helyén jogosult ellenőrizni. (Kötv. 52. § (2) bek.) 

 A védett kulturális javak tulajdonosai kötelesek a hatóságnak – előzetes egyeztetés alapján 

– lehetővé tenni e javak tanulmányozását, megtekintését, dokumentálását. (Kötv. 76. § (1) 

bek.) 

 A védett kulturális javakat hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság és a kutatás számára. 

Ennek érdekében a hatóság kötelezheti a tulajdonost, hogy e javakat kiállítás, ill. 

tudományos kutatás céljára közgyűjtemények számára rendelkezésre bocsássa. A 

tulajdonos érdekeinek figyelembevételével a fenti javak átadásának időpontjáról, 

időtartamáról és feltételeiről a közgyűjtemény a tulajdonossal megállapodást köt. (Kötv. 

79. §) 

 A védett kulturális javakra vonatkozó szabályok megsértése esetén, a hatóság a tárgy 

megóvása érdekében meghatározott lépéseket tehet (Kötv. 67. §), továbbá a cselekmény 

örökségvédelmi bírságot (Kötv. 82-85. §), ill. büntető szankciókat (Btk. 358. §) vonhat 

maga után. 


