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A Kulturális Javak Bizottságát (KJB) 2006. tavaszán hívta létre a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal a vonatkozó jogszabály (10/2006. NKÖM rendelet) ekkor hatályba lépett módosítása 
alapján. E szerint a KJB egy „8 tagú szakmai tanácsadó testület, amely a kulturális javakkal 
kapcsolatos egyes elsőfokú hatósági, illetve egyéb szakmai döntések előkészítésében segíti a 
Hivatal munkáját”. Tagösszetételét pedig úgy határozta meg, hogy a kulturális javak, 
műtárgyak védelmével kapcsolatba kerülő legjelentősebb érintettek lehetőleg mind képviselve 
legyenek: öt nagy közgyűjtemény mellett, a Tudományos Akadémia és a Magyar Műtárgy- és 
Régiségkereskedők Országos Szövetsége képviselője vesz részt teljes jogú tagként a 
bizottsági munkában. A KJB elnöki teendőit a 2006 májusában történt megválasztása óta a 
Magyar Nemzeti Galéria képviselője Király Erzsébet látja el. A KJB titkárságát a Hivatal 
Műtárgyfelügyeleti Irodája adja: az ügyek tárgyalásra történő előkészítésével, az ülésen 
elhangzottak rögzítésével, majd a hivatali, hatósági döntésekbe való beépítésével. 
Az idei üléseken – csakúgy, mint tavaly is – a tagok (betegségektől eltekintve) csaknem 
kivétel nélkül megjelentek és komoly szakmai munkát végeztek. Az év során az egyik tagtól 
(magánjellegű okokból, hosszas távollét után) meg kellett válnunk, így a KJB ősszel új taggal 
egészült ki.  
A 2006. tavaszától kialakított rend szerint folytatódott a munka 2007-ben is: a KJB havi 
rendszerességgel – augusztusban nyári szünetet közbeiktatva – 11 ülést tartott, ahol összesen 
123 napirendi pontot (ügyet) tárgyalt meg. Ezek az ügyek jellemzően védetté nyilvánításhoz 
kapcsolódtak. (Egy, kiviteli engedélyezéshez kapcsolódó kérdés kivételével.) A KJB 
létrehozatala óta minden egyes, a KÖH elé került új műtárgyvédési ügyről állásfoglalást 
alakított ki, tehát idén sem hozott a Hivatal döntést a KJB véleménye nélkül. 
 

KJB elé került ügyek műfaji megoszlása
(ügyek száma; aránya)

könyv; 54; 44%

zenetörténet; 5; 
4%

néprajz; 4; 3%

iparművészet; 
14; 11%

levéltári irat; 19; 
15%

magyar 
festmény; 11; 

9%

egyéb; 8; 7%

külföldi  
festmény; 8; 

7%

 
 

A 123 megtárgyalt ügyből 87 esetben (70,7 %) foglalt állás a KJB a védés mellett, 22 esetben 
(17,8 %) ellene és 13 esetben (10,6 %) pedig a szakvélemény kiegészítését javasolta. Az 
szavazások csaknem minden alkalommal egyhangúak voltak, a védetté nyilvánítás mellett 
mindössze két esetben került sor többségi döntéssel elfogadott állásfoglalásra, azaz az esetek 
több mint 90 %-ában a védéssel minden terület képviselője egyetértett.  
 



A KJB állásfoglalásai a védetté nyilvánítás 
kérdésében

(ügyek száma: 123; aránya: 100%)

kiegészítést 
kér; 13; 11%

egyéb; 1; 1%

támogató; 87; 
70%

elutasító; 22; 
18%

 
 

Tanulságos ugyanakkor a tavalyi év adataival való összevetés: idén, a tavalyi 30 %-os 
arányhoz képest már csak a védési ügyek 10 %-át ítélte a bizottság kellően nem 
előkészítettnek, a szakvélemények további kiegészítését javasolva. Ez egyértelmű eredménye 
a KJB-nek, és a Hivatalnak: a szakvéleményeket elkészítő közgyűjtemények e feladatot a 
korábbiakhoz képest idén már jóval alaposabban végezték el, kiegészítésre sokkal kevesebb 
esetben volt szükség. A Hivatal a KJB állásfoglalásait kivétel nélkül minden esetben 
megalapozottnak ítélte, és döntéseit azokkal összhangban hozta meg. 
A KJB első teljes évének munkáját és tapasztalatait összegezve elmondható, hogy a 2006 
tavaszán történt létrehozatal után 2007-ben már beállt a „kerékvágásba”, feladatát magas 
színvonalon és eredményesen látta el. Bizonyára ennek is köszönhető, hogy az újonnan 
kimondott védettségeket kevesebb kritika érte, a közvélemény, a műkereskedelem, a 
műgyűjtők és más érintettek is elfogadóbbak lettek, és a fellebbezések száma is jelentősen 
csökkent. 
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