
  

17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet 

a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. §-a (2) bekezdésének b) pontjában (a 
továbbiakban: Törvény), továbbá a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi 
C. törvény 5. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel 
egyetértésben - a következőket rendelem el: 

1. § (1) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által kiadott kiviteli engedéllyel 
vihető ki az országból az e rendelet 1. számú mellékletében megjelölt 

a) a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ltv.) hatálya alá tartozó levéltári iratanyagok, maradandó értékű magániratok vagy 
irategyüttesek, továbbá 

b) az 50 évnél régebbi, 
c) a muzeális intézmények és levéltárak nyilvántartásában szereplő, 
d) a könyvtárakban muzeális dokumentumként őrzött, 
e) a védetté nyilvánított 
kulturális javak [a továbbiakban az a)-e) pont alattiak együtt: kulturális tárgy]. 
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a muzeális intézmények természettudományi gyűjteményeinek 

szekrénykataszterben nyilvántartott tárgyaira. 
(3) E rendelet alapján kiadott kiviteli engedély nem mentesít az egyéb jogszabályokban - különös 

tekintettel a kulturális javak kiviteléről szóló, 1992. december 9-i 3911/92/EGK tanácsi rendeletében - előírt 
engedélyezési eljárások alól. 

A kiviteli engedély iránti kérelem 

2. § (1) A kulturális tárgy kivitelére vonatkozó engedélyt a rendelet 2. számú melléklet szerinti 
formanyomtatvány kitöltésével a Hivatalnál kell kérni. 

(2) Az engedélyt kulturális tárgyanként kell kérni. Több kulturális tárgy egyidejű, azonos célállomásra 
irányuló kivitele esetén a Hivatal engedélyezheti a kérelem egy formanyomtatványon történő benyújtását. 

(3) A kérelemhez mellékelni kell a 3. számú mellékletben megjelölt közgyűjtemény szakvéleményét. Az 
ügyfél kérelmére, illetőleg szükség szerint a Hivatal megjelöli az eljárni jogosult közgyűjteményt. A 3. 
számú mellékletben nem említett kulturális tárgy esetében az illetékes szakértőt a Hivatal jelöli ki. 

3. § (1) A szakvélemény a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően tartalmazza: 
a) a kivinni szándékozott kulturális tárgyak megnevezését, azonosításra alkalmas leírását, darabszámát, 

leltári számát, 
b) irategyüttes esetében annak megnevezését, évkörét, mennyiségét (lapszámban vagy folyóméterben), 

rövid leírását, az azonosításához szükséges adatokat tartalmazó jegyzéket, valamint azokat az ismérveket, 
amelyek alapján maradandó értékűnek [Ltv. 3. § j) pont] minősül, 

c) a kulturális tárgy értékére vonatkozó véleményt, 
d) a kulturális tárgy alkotójának, a tárgy jellegének, egyediségének az ország kulturális öröksége 

szempontjából való jelentőségét, 
e) annak megállapítását, hogy a kivinni szándékozott kulturális tárgy a szakértő szerint az engedélyköteles 

tárgyak közé tartozik-e, 
f) a közgyűjteménynek a kulturális tárgy kiviteli engedélyezésére vonatkozó, indokolással ellátott 

javaslatát, 
g) az ideiglenesen kivinni szándékozott tárgy esetén a biztonságos kivitelre vonatkozó javaslatot. 
(2) A szakvéleményhez mellékelni kell: 
a) muzeális intézményben és könyvtárban nyilvántartott, valamint levéltári anyag esetét kivéve három 

darab hitelesített fényképet, 
b) levéltári anyag esetén az Ltv. 6. § (2) bekezdés szerinti biztonsági másolatkészítésről szóló 

nyilatkozatot három példányban, 
c) 1850 előtt kiadott könyvek esetében a könyv címlapjáról készített másolatot vagy a szakértő által 

meghatározott fényképet három példányban. 
(3) A közgyűjtemény a végleges kiviteli engedély megtagadását akkor javasolhatja, ha egyúttal 

kezdeményezi a tárgy védetté nyilvánítását is. 
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4. § (1) A szakvéleményért a kérelmezőnek szakértői díjat kell fizetnie a 2. § (3) bekezdés szerinti 
szakértővel kötött írásbeli megállapodás alapján. A megállapodás tartalmazza a tárgy kérelmező által 
megjelölt értékét is. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodásra egyebekben a Ptk.-nak a megbízási szerződésre 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy 

a) a szakértői díj véleményenként nem haladhatja meg a 15 ezer forintot, több tárgy együttes 
véleményezése esetén pedig a 200 ezer forintot, 

b) a szakvélemény elkészítésének határideje csak kivételes esetben haladhatja meg a 30 napot. 
(3) Az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem vonatkoznak arra az esetre, ha 

muzeális intézmény, közlevéltár, nyilvános magánlevéltár vagy könyvtár kéri a szakvéleményt. 
5. § A Hivatal elutasítja a kérelmet, ha 
a) a végleges kivitel a Törvény 59. §-a alá esik, 
b) az ideiglenes kivitelhez a Törvény 61. §-ában foglalt feltételek nem teljesülnek, 
c) az engedélyt kérő a kérelmet nem az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően, illetve 

hiányosan adta be, s azt felhívás ellenére sem pótolta. 

Végleges kivitelre vonatkozó külön szabályok 

6. § (1) A Hivatal a végleges kiviteli engedélyt az 5. számú melléklet szerinti okiraton kettő eredeti 
példányban adja ki. 

(2) Az engedély mindkét példányát és mellékleteit - ellenőrzés esetén - át kell adni a kiviteli ellenőrzést 
végző vámszervnek, melyek közül az egyik példányt - bélyegzőlenyomattal való hitelesítést követően - a 
jogosult részére vissza kell adni. 

(3) A kiviteli engedélyekről a Hivatal a Törvény 71. §-a alapján nyilvántartást vezet. 
(4) A végleges kiviteli engedély a jogerőre emelkedés napjától számított 1 évig érvényes. 
(5) A Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet 3. 

számú mellékletének 2. pontjában megjelölt, a kulturális javak vámeljárás alá vonására illetékes 
vámhivatalokban (a továbbiakban: illetékes vámhivatal) - amennyiben az a kulturális javak további sorsa 
szempontjából szükséges - a kivitel ténye igazoltatható. 

Kiviteli tilalom alá eső kulturális javak külföldi cseréje 

7. § A Törvény 59. §-ának (2) bekezdésében foglalt esetekben a 2. számú melléklet szerinti 
formanyomtatványhoz csatolni kell: 

a) igazolást arról, hogy a cserébe kapott kulturális tárgyat a külföldi fél rendelkezésre bocsátja, illetve a 
csereszerződést, 

b) igazolást arról, hogy a tárgy a külföldi állam területéről jogszerűen kivihető, 
c) részletes indokolást arról, hogy a tárgy cseréje miként szolgálja a nemzeti kulturális érdekeket, illetve a 

gyűjtemény érdekeit, 
d) a tulajdonos hozzájárulását, 
e) a nemzeti kulturális örökség miniszterének engedélyét. 

Ideiglenes kivitelre vonatkozó külön szabályok 

8. § (1) A kulturális tárgyak ideiglenes kivitelét a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell 
kérelmezni. 

(2) A védetté nyilvánított, illetve a muzeális intézmények gyűjteményeiben őrzött tárgyak esetében meg 
kell indokolni, hogy a kivitel milyen kulturális vagy tudományos célt szolgál. A kérelemben meg kell jelölni 
a külföldi őrzés helyét, a szállítás módját, különös tekintettel a tárgyak állagmegóvását és biztonságát 
biztosító feltételekre. 

(3) A muzeális intézményben őrzött, ideiglenesen kivinni szándékozott kulturális tárgyak esetében a 
kérelemhez csatolni kell a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának - a külön jogszabályban 
meghatározott - a külföldi kölcsönzéshez történő előzetes hozzájárulását. 

(4) Ha a kérelmet közgyűjtemény nyújtja be, nem kell mellékelni a 2. § (3) bekezdése szerinti 
szakvéleményt. 

(5) A Hivatal az ideiglenes kiviteli engedélyt a 6. számú melléklet szerinti okiraton adja ki, kettő eredeti 
példányban. 
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(6) Az illetékes vámhivatalokban - amennyiben az a kulturális javak további sorsa szempontjából 
szükséges - a kivitel és újrabehozatal ténye igazoltatható. 

(7) Az engedély mindkét példányát és mellékleteit - ellenőrzés esetén - át kell adni a kiviteli ellenőrzést 
végző vámszervnek. A kérelmező a kulturális javak Magyarországra történő visszaszállítását a kiviteli 
engedély záradékával köteles a visszaszállítást követő 8 napon belül a Hivatalhoz megküldve (postán, faxon, 
elektronikus levélben) visszaigazolni. 

Igazolás 

9. § Kérelemre a Hivatal a 7. számú melléklet szerinti nyomtatványon igazolja, hogy a kivinni 
szándékozott tárgy nem tartozik az engedélyköteles javak körébe. Az országba visszaviteli kötelezettséggel 
(kiállítás, tudományos vizsgálat stb. céljából) behozott tárgy(ak) igazolása esetén a kérelemhez mellékelni 
kell a vámszerveknek a behozatalról szóló igazolását. 

Záró rendelkezések 

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után indult 
eljárásokban kell alkalmazni. 

(2) 
11. § (1) E rendelet az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető 

törvény hatálybalépése napjától nem alkalmazandó a kulturális javak kiviteléről szóló 3911/92/EGK rendelet 
mellékletében meghatározott javaknak az Európai Unió vámterületén kívülre történő kivitele esetén. 

(2) Az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény 
hatálybalépése napjától a kulturális javak kiviteléről szóló 3911/92/EGK rendelet és a végrehajtásáról 
rendelkező 752/93/EGK rendelet szerinti eljárás a Hivatal hatáskörébe tartozik. A Hivatal a 3911/92/EGK és 
a 752/93/EGK rendeletek által nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései alapján jár el. 

12. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás 
létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 
1994. évi I. törvény alapján az Európai Közösségek következő jogszabályával összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz: 

a Tanács 3911/92/EGK rendelete a kulturális javak kiviteléről. 

1. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez

Az engedélyköteles kulturális javak 

Sor- 
szám Meghatározás KN-kód 

1. Régészeti feltárásokból származó régészeti leletek ex 9705 ex 9706 
 Régészeti lelőhelyekről származó régészeti leletek ex 9705 ex 9706 
 Régészeti gyűjtemények, régészeti gyűjteményekből származó tárgyak ex 9705 ex 9706 
 Régészeti leletnek minősülő (1711 előtt vert) pénzérmék ex 9705 ex 9706 
 Numizmatikai tárgyak a forgalomban lévő bankjegyek és pénzérmék kivételével ex 9705 ex 9706 
2. Műemlékek szerves részét képező részek, elemek, töredékek ex 9705 ex 9706 

 Műemlékek jegyzékében szereplő berendezési, felszerelési tárgyak, tartozékok, 
egyéb ingó javak ex 9705 ex 9706 

 Emlékművek, emlékművek részei  

 Templomok berendezési, felszerelési tárgyai, vallási szertartásokat szolgáló tárgyai 
(liturgikus   

 tárgyak) ex 7114 ex 8306 
  ex 9706 

 Középületek eredeti helyszínen lévő, 50 évesnél régebbi berendezési, felszerelési 
tárgyai, az eredeti helyszínre készített művészeti alkotások 

 
ex 9706 

 Temetők, történeti kertek építészeti, művészeti tartozékai ex 8306 ex 9706 

3. Bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával, kézzel készített képek, 
festmények ex 9701 

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on 
this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non-

commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). 

 



4. Az 1. (régészet) vagy 2. (műemlék) kategóriába nem tartozó, bármilyen alapra, 
bármilyen anyag használatával, kézzel készített mozaikképek és rajzok 

 
ex 6802 ex 9701 

5. Eredeti metszetek, nyomatok, szita- és kőnyomatok a hozzájuk tartozó 
nyomólemezekkel,  

 valamint eredeti plakátok és képes levelezőlapok ex 4911 ex 9702 
  ex 8442 
6. Az 1. kategóriába nem tartozó eredeti szobrok, illetve szoborművek és az eredetivel  
 azonos eljárással készült másolataik ex 4420 ex 6802 
  ex 6913 
  ex 7114 ex 8306 
  ex 9701 
7. a) Fényképek, filmek és negatívjaik ex 3704 ex 3705 
  ex 3706 
  ex 4911 
7. b) Hangfelvételek ex 8524 

8. Kéziratok, beleértve a térképeket és zenei partitúrákat egyenként vagy azok 
gyűjteményeit ex 9702 ex 9706 

  ex 4901 
  ex 4904 ex 4905 
  ex 4906 
9. Könyvek, nyomtatott formában megjelent művek, gyűjtemények ex 4901 ex 9706 
10. Nyomtatott térképek ex 4905 ex 9706 
11. Köz- és magánlevéltári iratanyag, maradandó értékű magániratok ex 3704 ex 3705 
  ex 3706 
  ex 4901 ex 4906 
  ex 9706 
12. a) Állattani, növénytani, ásványtani, őslénytani és embertani gyűjtemények, illetve azok  
 egyes darabjai ex 9705 
12. b) Történelmi vagy néprajzi gyűjtemények, illetve azok egyes darabjai ex 9705 
12. c) Bélyegek, bélyeggyűjtemények, illetve azok egyes darabjai ex 9704 
13. Közlekedési eszközök ex XVII. Áru- 
  osztály ex 9706 

14. 1-től 13-ig terjedő kategóriák egyikéhez sem tartozó egyéb kulturális javak, így 
például  

 - játékok, játékszerek ex 9501 
 - üvegtárgyak ex 9502 
 - arany- és ezüstnemű ex 9503 
 - bútorok és berendezési tárgyak ex 7013 
 - optikai, fotó- és kinematográfiai berendezések ex 7018 
 - hangszerek ex 7113 
 - kerámia ex 7116 
 - kárpit ex 94. Árucsoport 
 - szőnyegek ex 90. Árucsoport 
 - tapéta ex 92. Árucsoport 
 - militáriák ex 91. Árucsoport 
 - viseletek ex 4420 
 - ipar-technikatörténeti műszaki emlékek ex 6913 ex 5805 
  ex 57. Árucsoport 
  ex 4814 
  ex 93. Árucsoport 
  ex 9706 

2. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez

1 1. Kérelmező (név és cím)  2. Kiviteli engedély 
    Száma: 
     
  Érvényesség lejárta:          
   év hó nap 
K 3. Címzett (cím és rendeltetési ország) 4. 
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É    VÉGLEGES  IDEIGLENES 
R       
E  Újrabehozatal határideje:          
L   év hó nap 
E  5. Kiállító hatóság (név, cím, tagállam) 
M 6. A kérelmező képviselője (név és cím)  
   
   

  8. A kulturális tárgy leírása a 3911/92/EGK rendelet 
melléklete alapján  

 7. A tárgy(ak) tulajdonosa (név és cím) A kulturális tárgy (javak) kategóriája (kategóriái) 
   
1   
   
 9. A kulturális tárgy (javak) leírása   10. KN-kód 
   11. Darabszám/mennyiség 
   12. Érték nemzeti fizetőeszközben
    

 (Ha az itt biztosított hely nem elegendő, egy vagy több olyan, három példányban elkészítendő kiegészítő 
lapon lehet folytatni, amelynek tartalmaznia kell a 9-20. rovatban kért adatokat.) 

 13. A kulturális tárgy (javak) kivitelének célja / Az engedély iránti kérelem indoka 
 A kulturális tárgy azonosításának szempontjai 
 14. Cím vagy tárgy megjelölése 
 15. Méretek 16. Készítési kor 17. Egyéb jellemzők 

 18. Mellékelt dokumentumok / egyedi azonosítási 
jelek 

19. Alkotó vagy szerző, korszak, műhely és/vagy 
stílus 

   Fénykép (színes)   Bibliográfia  
   Jegyzék   Katalógus  
   Azonosító jelek   Értékbecslés 20. Anyag és készítési eljárás 
 21. Kérelem   22. A kiállító hatóság aláírása és bélyegzője 

 

Ezennel engedélyt kérek a fent 
ismertetett kulturális tárgy (javak) 
kivitelére, és felelősségem tudatában 
kijelentem, hogy az ezen 
engedélykérelemben és a kiegészítő 
dokumentumokban közölt adatok 
megfelelnek a valóságnak. 

  

  Aláírás Kiállítás helye és időpontja: 
 Hely és időpont: (Az aláíró neve és minősége)  
 24. A kulturális tárgy (javak) fényképe (Tárgyanként három példányban.) 
 (legalább 9 cm x 12 cm) 
    
  
 (A kiállító hatóság aláírásával és bélyegzőjével kell hitelesíteni.) 
 25. Kiegészítő lapok 
 Ezen formanyomtatványhoz ...... darab kiegészítő lap tartozik. 

 Megjegyzés: A 9. rovatban, illetve a kiegészítő lapokon szabadon maradó helyet az illetékes hatóságnak át 
kell húznia. 

  
 26. Amennyiben ideiglenes kiviteli engedélyt kérelmez, szíveskedjék az alábbi adatokat is megadni: 
  

  - Szállító cég neve, székhelye: 
.................................................................................................................... 

  - A kiszállítás időpontja: 
.............................................................................................................................. 

  - A külföldi kiállítás (rendezvény) pontos helye (szervező intézmény neve, címe): 
  ......................................................................................................................................................................... 

  - A külföldi kiállítás (rendezvény) időtartama: ................................-tól 
......................................-ig 
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  - Állami garancia, biztosítás, egyéb kötelezettségvállalás érvényességének időtartama: 
  
 ...........................-tól .............................-ig 
  
  

Tájékoztató a kiviteli kérelem kitöltésének módjáról 

Tisztelt Kérelmező! 

Kérjük, hogy a kérelem kitöltésekor a következőket legyen szíves figyelembe venni: 

Amennyiben a kérelmező és a tulajdonos személye nem azonos, kérjük, hogy a megbízásról vagy a 
meghatalmazásról olvasható okiratot szíveskedjen csatolni. Megbízott személy eljárása esetén is ki kell 
tölteni a tulajdonos adataira vonatkozó mezőket. 

A szállító cég megnevezése kötelező, ha a szállító és a kérelmező személye eltérő. 
A kulturális javak leírásánál azok pontos azonosító adatait a szakvélemény alapján kérjük feltüntetni. 
Az érték a kérelmező által megjelölt érték vagy a biztosítási érték. A kulturális javak biztosítási értékének 

feltüntetése kötelező. 
Feltétlenül kérjük megadni: az állami garancia, a biztosítás, egyéb kötelezettségvállalás érvényességi 

idejét, mert a kiviteli engedély ezekben meghatározott időtartamra adható. 

Tájékoztató a kiviteli kérelem felhasználásának módjáról 

Az engedély mindkét példányát és mellékleteit - ellenőrzés esetén - át kell adni a kiviteli ellenőrzést végző 
vámszervnek, melyek közül az egyik példányt a kiviteli nyilatkozat mellékleteként az illetékes kiviteli 
vámhivatalban kell bemutatni, és miután a hivatal bélyegzőlenyomattal igazolta a bemutatást, azt a 
jogosultnak meg kell őriznie, a másik példányt be kell mutatni az illetékes kiviteli vámhivatalnak, és kísérnie 
kell a küldeményt a kiléptető vámhivatalig; a kiléptető vámhivatal záradékolja, lebélyegzi, bevonja és 
visszaküldi a kiállító hatóságnak. 

3. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez

1.  

Magyarországi eredetű 
képzőművészeti alkotás (festmény, 
szobor, grafika, plakett, dombormű 
stb.) 

Magyar Nemzeti Galéria 1014 Budapest, Budavári Palota 
B-C-D épület 

2.  
Külföldi eredetű képzőművészeti 
alkotás, kivéve a 3. és 5. pontnál 
lévők 

Szépművészeti Múzeum 1146 Budapest, Dózsa György út 
41. 

3.  Iparművészeti alkotás, kelet-ázsiai 
eredetű műtárgy Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. 

4.  Népművészeti és néprajzi alkotás, 
tárgy Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 

12. 

5.  

A magyar nemzet és Magyarország 
népei történelmének emlékei, 
régészeti leletei, régészeti emléknek
nem minősülő pénzérme és egyéb 
numizmatikai tárgy 

 Magyar Nemzeti Múzeum 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-
16. 

6.  
Könyvek, antikváriák, zeneművek, 
térképek és egyéb nyomtatványok, 
kéziratok, hangfelvételek 

Országos Széchényi Könyvtár 1014 Budapest, Budavári Palota F 
épület  

7. Ásványtani, őslénytani és 
természettudományi leletek 

Magyar Természettudományi 
Múzeum 1088 Budapest, Baross u. 13. 

8.  Irodalmi emlékek Petőfi Irodalmi Múzeum 1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 
16. 

9.  Színháztörténeti emlékek Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet 

 1013 Budapest, Krisztina krt. 57.

10.  Műszaki és technikatörténeti 
emlékek Országos Műszaki Múzeum 1117 Budapest, Kaposvár u. 13-

14. 
11.  Zenetörténeti emlékek MTA Zenetörténeti Múzeuma 1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.
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12.  Hadtörténeti emlékek Hadtörténeti Múzeum 1014 Budapest, Tóth Árpád 
sétány 40. 

13.  Sporttörténeti emlékek Testnevelési és Sportmúzeum 1143 Budapest, Dózsa György út 
3. 

14.  Mezőgazdaság-történeti emlékek Magyar Mezőgazdasági Múzeum 1146 Budapest Városliget, 
Széchenyi sziget 

15.  Közlekedéstörténeti emlékek Közlekedési Múzeum 1146 Budapest, Városligeti krt. 
11. 

16.  Budapest várostörténetére 
vonatkozó emlékek és leletek Budapesti Történeti Múzeum 1014 Budapest, Budavári Palota 

E épület 

17.  Kereskedelmi és vendéglátó-ipari 
emlékek 

Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum 1014 Budapest, Fortuna utca 4. 

18.  Orvos- és gyógyszerészettörténeti 
emlékek 

Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum, Könyvtár és Levéltár 1013 Budapest, Apród u. 1-3. 

19.  Rendőrség- és bűnözéstörténeti 
tárgyi emlékek 

Bűnügyi és Rendőrség-történeti 
Múzeum 1087 Budapest, Mosonyi u. 7. 

20.  Neveléstudományi (pedagógiai) 
emlékek 

Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum 

1089 Budapest, Györffy I. u. 22-
24. 

21.  A tűzkárok elleni küzdelem, a 
tűzvédelem tárgyi emlékei Tűzoltó Múzeum 1155 Budapest, Martinovics tér 12.

22.  Bélyegek, filatélia Bélyegmúzeum 1074 Budapest, Hársfa u. 47. 

23.  Iratok, irategyüttesek Magyar Országos Levéltár (vagy 
bármely közlevéltár) 

1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-
4. 

24.  Építészettörténeti emlékek Magyar Építészeti Múzeum 1036 Budapest, Mókus u. 20. 

25.  Vízügytörténeti és 
környezetvédelmi emlékek 

Magyar Környezetvédelmi és 
Vízügyi Múzeum 2500 Esztergom, Kölcsey u. 2. 

26.  Mozgófilmek Magyar Nemzeti Filmarchívum 1021 Budapest, Budakeszi út 
51/B 

27.  Elektronikus információhordozók Neumann János Digitális 
Könyvtár és Multimédia Központ 1014 Budapest, Színház u. 1-3. 

28.  Egyház- és vallástörténeti emlékek, A tárgy jellegének megfelelő fenti  

 kegytárgyak, műalkotások közgyűjtemények, az alábbi illetékes 
felekezeti intézmények bevonásával:  

  Országos Katolikus Gyűjteményi 
Központ 

1071 Budapest, Városligeti fasor 
45. 

  Evangélikus Országos Múzeum 1052 Budapest, Deák tér 4. 

  Országos Református Gyűjteményi 
Központ 1146 Budapest, Abonyi u. 21. 

  Országos Zsidó Vallási és Történeti 1075 Budapest, Dohány u. 2. 
  Gyűjtemény  

4. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY  
kulturális javak külföldre történő kiviteléhez 

1. A tárgy leírása: 
művész / szerző / tervező neve  
alkotó (építő, készítő, kiadó, gyártó, nyomda, kibocsátó, kivitelező neve  
mű címe / megnevezése  
készítés / keletkezés / kiadás éve  
készítés / keletkezés / kiadás helye  
anyag  
technika  
méret / lapszám / folyóméter  
különleges jelzések  
egyéb ismérvek  
a tárgy állapota  
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a szakértő véleménye a becsült értékről  
2. A szakértő(k) javaslata: 
A kivitel engedélyezését javasoljuk, mert: 
.............................................................................................................................................. 
A kivitel engedélyezését nem javasoljuk, és kezdeményezzük a védetté nyilvánítást az alábbi indokok 

alapján (a tárgy jellegének, egyediségének, jelentőségének részletes leírása): 
............................................................................................................................................. 
A kivinni szándékozott tárgy nem engedélyköteles: 
3. A biztonságos kivitelre vonatkozó javaslat: ................................................................... 
4. Mellékletek: 
- .......... db hitelesített fénykép 
- a tárgyak tételes jegyzéke 
- nyilatkozat a biztonsági másolatkészítés tényéről (levéltári anyag esetén) 
- a könyv címlapjáról készített másolat, illetve a szakértő által meghatározott fénykép (könyvtári anyag 

esetén) 

Kelt: .............................., 200... ..................... 

....................................................................... 
közgyűjtemény vezetője (aláírás, pecsét) 

5. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez

ENGEDÉLY  
kulturális javak végleges kiviteléhez 

PERMANENT EXPORT LICENCE OF CULTURAL GOODS 
FROM HUNGARY 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal  Ikt. szám/No: .........................../200..... 
National Office of Cultural Heritage  Ügyintéző: ........................................... 
(cím, telefon, fax)  
 Érvényes / Valid: .............................-ig 

1. Kérelmező / Applicant 
neve / name: ...................................................................................................................... 
lakcíme (székhelye) / address: ............................................................................................ 
személyi igazolvány (útlevél, cégjegyzék) száma / identity card (passport): ...................... 

2. A kivinni szándékozott kulturális javak leírása / Description of goods: 

Sor- 
szám 

Művész / szerző / tervező neve, 
alkotó (építő, készítő, kiadó, 
gyártó, nyomda, kibocsátó, 
kivitelező) neve  
Author: 

Leírás (a mű címe / megnevezése, 
készítés / keletkezés / kiadás éve, 
helye, anyag, technika, méret / 
lapszám / folyóméter, különleges 
jelzések)  
Description: 

Darabszám  
Quantity: 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

3. Összesen / Total: ............................................................................................... darab 
4. Az ország ahová a tárgyakat szállítják: / Country of destination: ................................. 
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5. Mellékletek / Appendix: 
Jelen engedély nem igazolja a kulturális javak szerzőségét, korát és eredetiségét. 
Present export licence does not certify the age, authority and originality of cultural goods. 
Jelen engedélyt a következő számú kérelem alapján adtam ki. / Present export licence is based on the 

application. Nr 
........................................................................................................................................ 
Indokolás / Justification: 
A(z) ................................................................................. szakvéleménye alapján a 2001. évi LXIV. 

törvény 56. §-ában foglalt jogkörben, illetve a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet alapján a fent leírt kulturális 
javaknak az országból való kivitelét engedélyezem. 

On the basis of the Act LXIV of 2001 ont the protection of cultural heritage, and the Decree No. 17/2001. 
(X. 18.) NKÖM on the detailed rules of export licencing of cultural goods export of the above mentioned 
cultural goods is authorized. 

Kelt:.............................,200... ................... 
................................................................. 

Hivatal aláírása, bélyegző /  
Stamped signature of authority 

Jelen határozat jogerőre emelkedik és végrehajtható: / Present export licence is final and executable on: 
......................... 

A vámszerv igazolása: / Certification of customs office: 
..................................................................... .................................................................... 
a kiviteli ellenőrzésről: /  
Certificate of customs office of export: a kiléptetésről: / Certificate of exit: 

6. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez

ENGEDÉLY  
Kulturális javak ideiglenes kiviteléhez 

TEMPORARY EXPORT LICENCE OF CULTURAL GOODS 
FROM HUNGARY 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal  Ikt. szám/No: .........................../200..... 
National Office of Cultural Heritage  Ügyintéző: ........................................... 
(cím, telefon, fax)  
 Érvényes / Valid: .............................-ig 

1. Tulajdonos / Owner 
neve / name: ...................................................................................................................... 
lakcíme (székhelye) / address: ............................................................................................ 
személyi igazolvány (útlevél, cégjegyzék) száma / identity card (passport): ...................... 

2. Szállító cég / Transporter 
neve / name: ...................................................................................................................... 
székhelye / address: ........................................................................................................... 

3. A kivitel célja / Target of export: ..................................................................................... 
4. A kivinni szándékozott kulturális javak leírása / Description of goods: 

Sor- 
szám 

Művész / szerző / tervező neve, 
alkotó (építő, készítő, kiadó, 
gyártó, nyomda, kibocsátó, 
kivitelező) neve  
Author: 

Leírás (a mű címe / megnevezése, 
készítés / keletkezés / kiadás éve, 
helye, anyag, technika, méret / 
lapszám / folyóméter, különleges 
jelzések)  
Description: 

Darabszám  
Quantity: 

KN-kód: 
CN-code 

1.     
2.     
3.     
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4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

5. Összesen / Total: ............................................................................................... db 
6. Az ország ahová a tárgyakat szállítják / Country of destination: ................................. 
7. A biztonságos kivitelhez szükséges feltételek leírása (csomagolás, szállító jármű) / Safe export 

conditions: 
........................................................................................................................................... 
8. A kiállítás (rendezvény) / Exhibition: 
a) pontos helye (szervező intézmény neve, címe / Institute (name, adress):.......................... 
b) kiállítás időtartama / Duration of exhibition: .......................-tól / from ...................-ig / till 
9. A biztosítás érvényességének időtartama / Validity of insurance: .......-tól / from ..... ig / till 
10. Mellékletek: /Appendix: 

Kelt: ............................., 200... ......................... 

.................................................... 
Hivatal aláírása, bélyegző /  

Stamped signature of authority 
Jelen határozat jogerőre emelkedik és végrehajtható. / Present export licence is final and executable on. 
.......................................................................................................................................... 
13. A kiszállítás időpontja / Date of export:.............................. 

.............................................................. 
a kiviteli ellenőrzést végző /  

Certificate of customs office of export 

................................................................. 
a kiléptetést végző vámszerv igazolása /  

Certificate of customs office of exit 
14. A visszaszállítás időpontja / Date of reimportation: .............................. 

................................................................ 
a belföldi forgalom számára történő vámkezelést végző 

vámszerv igazolása /  
Certificate of customs office 

for reimportation 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 

A visszahozatal igazolása 

Alulírott ................................................... igazolom, hogy a ........................................ számú engedéllyel 
kivitt kulturális javak 200..................-án a Magyar Köztársaság területére visszaérkeztek. 

Kelt:................................, ........................... 

.......................................... 
aláírás 

7. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez
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IGAZOLÁS  
Engedély nélkül kivihető kulturális javakra 

CERTIFICATE FOR FREE EXPORT OF CULTURAL GOODS 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal  Ikt. szám/No: .........................../200..... 
National Office of Cultural Heritage  Ügyintéző: ........................................... 
(cím, telefon, fax)  
 Érvényes / Valid: .............................-ig 

1. Kérelmező / Applicant 
neve / name: ...................................................................................................................... 
lakcíme (székhelye) / address: ............................................................................................ 

2. A kivinni szándékozott kulturális javak leírása / Description of goods: 

Sor- 
szám 

Művész / szerző / tervező neve, 
alkotó (építő, készítő, kiadó, 
gyártó, nyomda, kibocsátó, 
kivitelező) neve  
Author: 

Leírás (a mű címe / megnevezése, 
készítés / keletkezés / kiadás éve, 
helye, anyag, technika, méret / 
lapszám / folyóméter, különleges 
jelzések)  
Description 

Darabszám  
Quantity 

KN-kód: 
CN-code 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

3. Összesen / Total: ............................................................................................... db 
4. Az ország ahová a tárgyakat szállítják / Country of destination: ................................. 
A fenti kulturális javak nem engedélykötelesek. / The above mentioned cultural goods do not need any 

export licence. 
Az igazolást kérelemre a 2001. évi LXIV. törvény .......... pontja alapján adtam ki. / This certificate is 

issued on the basis of the Act LXIV of 2001 on the protection of cultural heritage. 

Kelt: ............................., 200... ......................... 

.................................................... 
Hivatal aláírása, bélyegző /  

Stamped signature of authority 

Mellékletek / Appendix: 
Fénykép ..................... db / Number of photos: .............. 

8-9. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez
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