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VÉGZÉS
A mai napon, a fenti számon az alább meghatározott kulturális tárgy
védetté nyilvánítása tárgyában hivatalból eljárást indítottam.
Az eljárás alá vont kulturális javak a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény (a továbbiakban: Kötv.) 48. § (2) bekezdése alapján ideiglenesen védettek.
A védetté nyilvánítási eljárás alá vont kulturális tárgy meghatározása:
ex BUDA, ETELE típusú áruszállító motorhajó, Épült 1937-ben a Budapest újpesti Ganz és
Tsa, Vilamossági-, Gép-, Waggon-, és Hajógyárban, hajózástörténeti műszaki emlék
Az ügy iktatási száma, az ügyintéző neve, hivatali elérhetősége (telefon, e-mail) jelen
végzésem fejlécében található.
Az ügyintézési határidő három hónap, amely 2011. év március hó 2. napján jár le.
Az ügyintézési határidőbe nem számít be:
 a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 a jogsegélyeljárás vagy adatbeszerzés időtartama,
 az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 a szakhatóság eljárásának időtartama,
 a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
 a hatósági megkeresés vagy döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig
terjedő időtartam,
 az iratok fordításához szükséges idő,
 az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama,
 a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság
kijelölésének időtartama,
 a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más
elháríthatatlan esemény időtartama
 Az Ügyfél az eljárás során keletkezett iratokba a hatóság székhelyén (1014 Budapest,
Szentháromság tér. 6. II. em.), az ügyintézővel egyeztetve, ügyfélfogadási időben
(hétfő-csütörtök: 8.00-16.30 óráig, péntek: 8.00-14.00 óráig) tekinthet be.

Az Ügyfél az eljárás során jogosult írásbeli vagy – a hatóság előtt, ügyfélfogadási időben –
szóbeli, jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatot tenni.
A védési eljárás alá vont kulturális tárgy őrzésének és tulajdonosának (birtokosának) adatait a
mellékelt bejelentőlapon – a kézhezvételtől számított 8 napon belül – hatóságomnak be kell
jelenteni.
Jelen végzés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Jelen végzés csak a határozat, ennek
hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.
INDOKOLÁS
A Kötv. 48. § (1) bekezdése alapján a kulturális javak védetté nyilvánítása érdekében
Hatóságom jogosult hivatalból eljárást indítani. Az eljárás megindítására okot adó körülmény:
a rendelkező részben megnevezett hajózástörténeti műszaki emlék védetté nyilvánítását 2010.
november 9-én a TIT Hajózástörténeti, - Modellező és Hagyományőrző Egyesület 2010.
november 3-án kelt közérdekű javaslatában hatóságomnál kezdeményezte.
Annak megállapítása érdekében, hogy a rendelkező részben megnevezett kulturális tárgy a
kulturális örökség pótolhatatlan és kiemelkedő jelentőségű elemének minősül-e, a védetté
nyilvánítási eljárást a Kötv. 48. § (1) bekezdése alapján hivatalból megindítottam.
A kulturális örökség pótolhatatlan és kiemelkedő jelentőségű javait, gyűjteményeit, azok
megőrzése érdekében a Hivatal védetté nyilvánítja a Kötv. 47. § (1) bekezdése, és a kulturális
örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 3/2002. (II.15.) NKÖM rendelet
6-9. §-ai alapján.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdésének a) pontja rendelkezik az Ügyfél
értesítéséről, amelynek tartalmát a Ket. 29. § (5) bekezdése határozza meg. Az ügyintézési
határidő tartamát Kötv. 75. § (3) bekezdés a) pontja határozza meg. Az ügyintézési határidőbe
nem számító időtartamokat a Ket. 33. § (3) bekezdése tartalmazza.
Az Ügyfél iratbetekintési joga a Ket. 68. § (1) bekezdésén, nyilatkozattételi joga a Ket. 51. §
(1) bekezdésén alapul.
Hatóságom hatásköre a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontján és a 2. § (5) bekezdésén, illetékessége az 1.
sz. melléklet 2. pontján alapul.
A jogorvoslat módjáról a Ket. 98. § (2) bekezdése rendelkezik.
Felhívom az Ügyfél figyelmét, hogy a védetté nyilvánítási eljárás alá vont kulturális javak a
Kötv. 48. § (1) bekezdése alapján ideiglenesen védettek, rájuk a védetté nyilvánított kulturális
javakra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni:
 A védetté nyilvánított kulturális javak tulajdonosa (birtokosa) köteles a javakat
épségben fenntartani, őrzésükről, szakszerű kezelésükről és megóvásukról
gondoskodni.
 A védetté nyilvánított kulturális javak tulajdonjogát csak írásbeli szerződés alapján
lehet átruházni.
 A védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos – a védetté nyilvánító
határozatban szereplő – adatokban bekövetkezett változásokat a tulajdonos (birtokos)
haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles
bejelenteni hatóságomnál. A védetté nyilvánított kulturális javak tulajdonjogát érintő
körülményekről (zálogszerződés, öröklési szerződés stb.) hatóságomat értesíteni kell.
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A védetté nyilvánított kulturális javak ellenérték mellett történő tulajdonátruházása
esetén az államot elővásárlási jog illeti meg, amely jogát a Hivatalon keresztül
gyakorolja.
A védetté nyilvánított kulturális javakon megóvási (konzerválási), restaurálási és
átalakítási munkálatok csak hatóságom előzetes engedélyével végezhetők.
A védetté nyilvánított kulturális javakat csak hatóságom engedélyével lehet az ország
területéről kivinni.
A védetté nyilvánított kulturális javakat, illetőleg a védetté nyilvánító határozatban
foglaltak betartását hatóságom a tárgy(ak) őrzési helyén jogosult ellenőrizni.

Az ideiglenesen védett kulturális javakkal kapcsolatos, a hatóság által nyilvántartott adatokat
a Kövt. 73. §-a határozza meg.
Budapest, 2010. november 9.
P.H.
Dr. Buzinkay Péter
irodavezető

A fenti végzést kapják:
1. Vámos Marianna ügyvezető igazgató, MAHART PassNave Személyhajózási Kft.,
1056
Budapest,
Belgrád
rakpart
Nemzetközi
Hajóállomás,
vamos.marianna@mahartpassnave.hu
2. Ifj. Kautz István kereskedelmi és marketing igazgató, MAHART PassNave
Személyhajózási Kft., passnave@mahartpassnave.hu
3. KÖH Nyilvántartási Iroda
4. KÖH Irattár
A fentiekről értesül:
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Balogh Tamás elnök, TIT Hajózástörténeti,-Modellező és Hagyományőrző Egyesület,
1012 Budapest, Logodi u. 75. II. em. 11. balogh.tamas@hajosnep.hu
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