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1.Kérelmező (név és cím)

2. Kiviteli engedély
Száma:
Érvényesség lejárta:
év

3. Címzett (cím és rendeltetési ország)

☐
KÉRELEM

hó

nap

4.
VÉGLEGES

☐

IDEIGLENES

Újrabehozatal határideje:
év

hó

nap

5. Kiállító hatóság (név, cím, tagállam)

Miniszterelnökség
Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály
H-1113 Budapest, Daróczi utca 3.
MAGYARORSZÁG

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 fizetőeszköz-ben

(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

☐
☐
☐

Fénykép (színes)
Jegyzék
Azonosító jelek

☐
☐
☐

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

Bibliográfia
Katalógus
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 engedélykére-lemben és a
kiegészítő
dokumentumokban
közölt
adatok
megfelelnek a valóságnak.

Hely és időpont:

Aláírás
(Az aláíró neve és minősége)

Kiállítás helye és időpontja:

24. A kulturális tárgy (javak) fényképe
(legalább 9 cm x 12 cm)

KÉRELEM

1

1

(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.

KÉRELEM

1

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

Szállító cég neve, székhelye:

-

A kiszállítás időpontja:

-

A kulturális javak állagmegóvása és biztonságos szállítása biztosított:

☐ igen /☐ nem

jelölje]

-

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

-

A külföldi kiállítás (rendezvény) időtartama:

1

–tól
-

–ig

Állami garancia, biztosítás, egyéb kötelezettségvállalás érvényességének időtartama:
–tól

–ig

[a megfelelő részt kérjük

