Forster Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda
2014. évi munkája
Az ügyfelek számára fontos napi ügyintézés fenntartása mellett 2014-ben is történtek kiemelkedő
jelentőségű események mind a Forster Központban, mint a műtárgyfelügyelet területén. A nyár
folyamán nemcsak a hivatal neve változott meg (Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központról Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központra), hanem a Központ (műemléki és régészeti) feladatköre és elnökének személye, valamint
a felügyeletet ellátó minisztérium is. A 2014. nyári kormányzati szerkezetátalakítással az
örökségvédelem mindhárom területe, a műemlékügy, a régészet és a műtárgyak felügyelete újra egy
irányítás alá került a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára
személyében.
Az év során személyi változások is történtek. Az egyik, elsősorban nyilvántartási feladatokat ellátó
műtárgyfelügyelő munkatárs az év őszén szülési szabadságra ment, így az Iroda létszáma ismét 8
főre csökkent. (Helyét csak több havi késéssel, már 2015-ben tudtuk csak betölteni.)
Az említett mélyreható változások ellenére is igyekeztünk a napi hatósági és hivatali ügyintézés
folyamatosságát (védetté nyilvánítás, megszüntetés, kiviteli vagy restaurálási engedélyezés,
felügyelet-szemlék, nyilvántartási és restitúciós munka stb.) biztosítani: ez az ügykezelésünkben a
korábbi évekhez hasonló számadatokat hozott: az év során 1.926 ügyben összesen 8.344 iratunk
került iktatásra.

A korábbiakhoz hasonló, továbbra is magas ügyiratszám az ügyek bonyolultabbá válását tükrözi,
amit a napi munkában is érzékeltünk.
1. Védettség
A műtárgyak védetté nyilvánítása, illetve védettségük megszüntetése kapcsán az előző években
tapasztalt folyamatok folytatódtak: 2014-ben 39 új védést mondtunk ki (benne az egyedi tárgyvédéseken túl hét gyűjteménnyel, ill. tárgyegyüttessel, az alájuk sorolt összesen 746 db tárggyal),
míg 51 esetben szüntettünk meg védettséget. (A védettség megszüntető határozataink között 4
db gyűjteményre vonatkozott, melyek révén így összesen majdnem 75 ezer, a gyűjteményekhez
sorolt műtárgy védettsége szűnt meg.) Ezek a védettséget megszüntető határozatok nagyrészt még a
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korábban tudományos felülvizsgálaton kirostált tárgyakra vonatkoztak, tehát a korábbi évek hasonló
folyamatainak továbbvitelét jelentik. (Az eseti szakértést azonban ezekben az esetekben is el kell
végeztessük. Egy korábbi bírósági ügyünk tanulságaként ugyanis nem elégedhetünk meg a védett
műtárgyállomány nyilvántartási adatainak átadásakor a közgyűjtemények részéről megfogalmazott
csoportos állásfoglalással.) Az új védések kismértékű növekedését a műtárgyforgalom lassú
élénkülése is indokolja: ismét kezdenek megjelenni az értékesebb műtárgyak a műkereskedelmi
forgalomban.

* (A kimutatásban szereplő számok a határozatokat összesítik. Ezek a számok nem azonosak az érintett műtárgyak számával. A
védetté nyilvánított, ill. a védettség alól feloldott műtárgyak száma egy-egy határozatban több is lehet, gyűjtemények esetén
akár több ezer darab, vagy tétel is! A tárgyak pontos számát azok műfaji sokszínűsége miatt nem lehetséges megadni.)

Komoly eredménynek kell tekinteni a 2006 tavaszán megalakult nyolctagú, külső tanácsadó
testületünknek, a Kulturális Javak Bizottságának (KJB) folyamatos és magas színvonalú munkáját,
mely elsősorban a védetté nyilvánítások és megszüntetések ügyében biztosítja az egységes
szemléletű és magas színvonalon meghozott hatósági döntések hátterét. A KJB életében 2014-ben
egyetlen személyi változás történt: egy külföldre költözött könyvtáros munkatárs tagságát kellett
pótolni. Az év során a KJB 10 ülést tartott, és az ott megtárgyalt 50 ügyben tett állásfoglalását a
hatóság kivétel nélkül minden esetben megalapozottnak ítélte és elfogadta. Külön is ki kell emelni a
KJB három ülésen is megvitatott, és végül a 2014. június 2-ai ülésén egyhangúlag elfogadott Az
egyetemes kultúra emlékeinek „magyar kultúrtörténeti vonatkozásai”. Szempontok kulturális javak
védetté nyilvánításához című négyoldalas dokumentumot, mely a védés kapcsán egy vitatott
kérdésben ad a szakembereknek és a tulajdonosoknak is egyértelmű útmutatást.
A védett tárgyaknál a folyamatos napi ügyintézés (védettséggel, restaurálási engedélyezéssel stb.
kapcsolatos eljárások) részeként lebonyolított 84 szemlén túl a műtárgyfelügyeleti tevékenység
keretében összesen 55 helyszíni ellenőrzést tartottak a műtárgyfelügyelők.
A védett műtárgyak adás-vétele esetén érvényesíthető állami elővásárlási joggal – több évi szünetet
követően 2013-ra biztosított 5 MFt-os keret után – 2014-ben lényegesen magasabb minisztériumi
külön támogatás révén 23 alkalommal tudtunk élni: árveréseken vagy egyszerű adásvételek esetén
állami közgyűjtemények (OSZK, MNL, MNM, MKVM, OSZMI, Forster Központ kiállítóhelyei)
számára – összesen 52.318.900,- forintos vételáron – sikerült megszerezni 21 műtárgyat és két
tárgyegyüttest. Az állam részére megszerzett műtárgyak között vannak közgyűjteményből eddig
hiányzó régi, értékes könyvek, középkori oklevelek, magyar és külföldi festmények, iparművészeti
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tárgyak, az egyik 1849-es aradi vértanú búcsúlevele, egy ritka zsidó szertartási tárgy (halotti fésű),
egy budai szerb püspök 1874-es mellkereszt-együttese, a budapesti New York kávéház két
világháború közötti vendégkönyve, valamint Bajor Gizi színésznő levelezésének 69 db-os együttese.
Régi adósság törlesztését kezdhettük meg ugyancsak a minisztériumtól kapott támogatás terhére: az
országban csaknem 100 helyen nyilvánosan is látogatható műtárgyegyüttesként védett patika, bolt
és étterem berendezéseken elhelyezendő, védettségre utaló táblák elkészítésére köthettünk
szerződést.
A minisztériumtól kapott támogatás 2014-ben szakértői megbízatást is lehetővé tett több olyan
nagyobb gyűjtemény, illetve tárgyegyüttes feldolgozásánál, melynek védési eljárását a korábbiak
éppen a nagy léptékű szakértői munka miatt nem tudtuk lefolytatni. Így sikerült megindítani az
egykori királyi (majd állami) pénzverde, a privatizáció során két külön utódcégéhez került régi, több
évszázados verőszerszámainak mintegy tízezres darabszámú együttesei esetén a részletes
dokumentálást, és tárgyjegyzék készítését. Hasonló módon a MAHART több mint 300 darabos
védett hajózástörténeti emlék-gyűjteménye esetén is ki tudtunk rendelni szakértőt, a részletes és
szakszerű tárgyjegyzék elkészítése érdekében.
A védettséggel kapcsolatos nyilvántartási napi munka a korábbi évekhez hasonló állandó faladatot
adott: védett műtárgyak tulajdonosváltozása miatt 100 határozatot hoztunk régi tulajdonosi adatok
törlése és új tulajdonosi adatok bejegyzése céljából. A nyilvántartásunkból 134 esetben nyújtottunk
adatszolgáltatást, hatóságoknak és magánszemélyeknek. Látókörünkből kikerült, védetté nyilvánított
műtárgyak közül 67 darabnál jegyeztük be az ELTŰNT jogi helyzetet. A napi nyilvántartási munka
mellett állandó, és a 2014. évben is jelentős erőforrásokat lekötő munkát adott a 2012. év végén, az
akkor megszüntetett Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási Irodájától átvett védettműtárgy nyilvántartás adatainak javítása, kiegészítése. A védett műtárgyak nyilvántartásában a 2014.
december 31-i állapot szerint összesen 48.824 db egyedileg védett műtárgy és 424 db védett
gyűjtemény, vagy tárgyegyüttes szerepelt.
2. Jogszerű műtárgyforgalom (kiviteli engedélyezés, jogi immunitás)
A védettség mellett a műtárgyak kiviteli engedélyezése is fontos eszközünk, munkánknak igen
jelentős részét tette ki 2014-ben is. (Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a kiviteli engedélyezési
eljárás részeként több mint 600 (!) szemlét tartottunk, a hivatali szemlehelyiségben és külső
helyszíneken.) Az összesített számadatok a korábbi évekhez hasonló folyamatokat mutatnak:
összesen 807 db „engedélyt” adtunk ki, ebből 612 db-ot (75,8%) végleges, 195 db-ot (24,2%)
ideiglenes kivitelhez kértek. A végleges kiviteli engedély gyanánt kiadott határozatainkhoz,
végzéseinkhez összesen 1.370 műtárgykísérő igazolást adtunk ki. Ez utóbbi szám mutatja az
engedéllyel kivitt műtárgyak és műtárgy-együttesek tételszámát. Egy engedély-határozatban ugyanis
– a kérelemnek megfelelően – több műtárgytétel is szerepelhet. A valós műtárgy darabszám ennél
magasabb, hiszen néha egy-egy tétel mögött több tárgy van (pl. készletek, garnitúrák), ill. az is
előfordul, hogy a tétel több darabos tárgylistát takar (pl. összetartozó párdarabok, sorozatok, kiállítási
egységek).
Az ideiglenes kivitelek száma a megelőző évhez képest hasonló nagyságrendet mutatott:
közgyűjteményeink külföldi kölcsönzési forgalma tehát érdemben nem változott.
A végleges kiviteli engedélykérelmek száma sem változott, viszont a kivitelre szánt műtárgyak tételés darabszáma igen, méghozzá jelentősen: az előző évi számadatnak csupán 75 %-át teszi ki. A
2014-es számot a korábbi évek adataival együtt olvasva azonban mégsem állapíthatunk alapvető
változást, az 1.500 tétel körüli nagyságrend hasonló maradt. A kivitt műtárgyak, és vele a
műtárgykísérő igazolások számának visszaesése mögött állhat egy további ok is: 2014 januárjáról –
az örökségvédelmi törvény módosításával – bevezetésre került a kiviteli engedélykötelességnek egy
további feltétele is: a külön csoportokba sorolt műtárgyak esetén csak a meghatározott forgalmi
értéket meghaladó tárgyakra szükséges már kiviteli engedélyt kérni. Az értékküszöb alatti tárgyak
esetén a kivitel engedély (műtárgykísérő igazolás) nélkül is jogszerűen történhet. (Ugyanez ok állhat
a nem kiviteli engedélyköteles tárgyak magasabb száma mögött: az ügyfelekben még nem tudatosult,
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hogy már csak egy szűkebb műtárgykörre vonatkozik az engedélykötelesség, így több mint ötven
esetben a benyújtott kérelmet formailag elutasítva állítottuk ki a kivitel jogszerűségét bizonyító
műtárgykísérő igazolást.)

A Műtárgyfelügyeleti Iroda által kiadott ideiglenes kiviteli engedélyek
(2005-2014)

A Műtárgyfelügyeleti Iroda által kiadott végleges kiviteli engedélyek
(2005-2014)*

* (A kimutatásban szereplő számok a határozatokat, végzéseket összesítik. Ezek a számok nem azonosak az érintett műtárgyak
számával. A műtárgytételek számával kapcsolatban ld. a következő diagramot.)
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A Műtárgyfelügyeleti Iroda által kivitelre engedélyezett műtárgyak száma
(2010-2014)*

* (A kimutatásban szereplő számok a kérelmekben szereplő műtárgyak, vagy összetartozó tárgyegyüttesek [garnitúrák,
készletek] számát összegzik. Az összesítés 2010 óta tartalmazza az adatok, mivel – az örökségvédelmi törvény 2009. október 1jével történt módosítását követően – ez volt az első teljes év, amikor már nem a közgyűjtemények szemlézték a kiviteli
műtárgyakat, hanem a Műtárgyfelügyeleti Iroda.)

A 2012 nyarán – A kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012. évi XCV.
törvénnyel – bevezetett új feladatkörünkben kiadott jogi immunitás tanúsítványok száma a megelőző
évhez hasonló nagyságrendet mutatott. Míg a törvény hatályba lépését követő első teljes naptári
évben, 2013-ban 26 esetben, 2014-ben 15 esetben állítottunk ki jogi immunitásra vonatkozó
tanúsítványt, biztosítva ezzel a világ nagy gyűjteményeiből magyarországi múzeumi kiállításra
kölcsönzött 153 db műtárgy biztonságos ittlétét és az azt követő hazaszállítást. (2013-ban az érintett
műtárgyak száma 133 db volt.)
3. Bűnügyi együttműködés és restitúció
A műtárgyfelügyeleti munkánk ezen harmadik nagy területén ez évben is jelentős eredményeket
könyvelhetünk el. A napi együttműködés keretein belül a vám- és rendőri szervek részére 73
alkalommal (munkaidőben és azon túl történt) nyújtottunk közvetlen szakmai segítséget, eseti
állásfoglalás formájában. Emellett ez évben is a lopott műtárgyak nyilvántartásba vétele és
restitúciójának, visszaszerzésének előmozdítása adta a legtöbb munkát. Ennek eredményeként az év
során összesen 38 műtárgylopás során eltűnt 290 műtárgytétel adatát rögzítettük (a 2004 ősze
óta épülő adatbázisunkba), és tettük közzé a honlapunkon. Ehhez kapcsolódva továbbra is
rendszeresen küldtünk tájékoztatást (elektronikus hírlevél formában) mintegy 150 címzettnek
(aukciós házaknak, galériáknak, régiségkereskedőknek, magángyűjtőknek stb.) Az év során –
többszöri egyeztetések nyomán – nyilvántartásba vettük a MÁV irattárából jogellenesen kikerült
tervrajzoknak egy 98 darabos együttesét. A tervrajzok a Nyugati pályaudvar építéséhez
kapcsolódnak, és a tervező párizsi Eiffel cég által jegyzett eredeti lapokat is magukba foglalják.
Az MTA Könyvtárból, a Kaufmann-gyűjteményből ellopott judaica kötetek közül egy 16. századi
könyv január folyamán egy jeruzsálemi árverésen bukkant fel. Fellépésünk eredményeként az
árverést sikerült megakadályozni, és egyeztetést kezdeményeztünk a könyvet árverésre bocsátó
személyekkel, várhatóan a következő hónapokban a könyv hazahozataláig is eljutunk. Az ügy
kapcsán tett sajtónyilatkozatunk alapján egy magyarországi magánszemély önként visszaszolgáltatott
négy, ugyaninnen eltűnt kötetet.
Ugyancsak a restitúciós sikereink között könyvelhetjük el, hogy a 2014 januárjában a pécsi
székesegyház kincstárából, a kiállítási vitrinekből ellopott régi liturgikus tárgyak visszaszerzésében,
beazonosításában a rendőrségnek érdemi segítséget nyújthattunk.
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* (A kimutatásban az egyes éveknél szereplő számok a korábbi években nyilvántartásba vett adatokkal összegzett számadatot
mutatják. Az adott év növekményét az előző évi számadat levonásával kaphatjuk meg.)

2014 nyarán bejelentést kaptunk arról, hogy a Mátyás templomból ellopott nagy értékű neogótikus
kehely egy párizsi árverésen szerepelt a megelőző évben. Ennek restitúciós eljárását megindítottuk, a
francia társszervekkel a kapcsolatot felvettük, és bízunk benne, hogy a 2015. évben érdemi
eredményt tudunk ez ügyben is elérni.
Minisztériumi támogatásból 2014-ben megkezdhettük két nagyobb, lopott tárgyegyüttes szakértői
adatfeldolgozását is, melynek eredményeként az MTA Könyvtárból, a Kaufmann-gyűjteményből
ellopott judaica kéziratok és kötetek, valamint az egykori Kőszegi gyűjtemény régi érmei
kerülhetnek majd 2015-ben a lopott műtárgyak nyilvántartásába, előmozdítandó azoknak az állam
részére történő visszaszerzését.
A jogellenes műtárgyforgalom, illetve egyéb büntető ügyek kapcsán bűnjelként elkobzott
kulturális javak elhelyezése kapcsán 2014-ben hat határozatot hoztunk, melynek révén összesen
216 db elkobzott régészeti lelet és egyéb műtárgy került hazai közgyűjteménybe.
A bolgár társszerveink megkeresésére részt vettünk a Hegyeshalom térségében 2013 februárjában, a
vámszervek által lefoglalt majd tízezer tételt számláló régészeti leletegyüttes restitúciós eljárásában.
Tevékenyen vettük ki részünket a még 2011-ben, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) által
létrehozott „műtárgyhamisítás elleni munkacsoport” munkájában. Az üléseken és a megküldött
anyagok véleményezésével elsősorban a műkereskedelmi szabályozás előkészítésével értünk el
eredményt.
Az év első felében meghívást kaptunk az ingatlan örökségvédelemért felelős minisztériumtól, hogy
vegyünk részt a régészeti lelőhelyek és leletek hatékonyabb védelme céljából létrehozandó
ArcheoGuard munkacsoport munkájában. A február 19-én és május 28-án megtartott két ülésen
csupán helyzetfelmérésig és alapvető előkészítő munkálatokig jutottunk el, a nyári minisztériumi
átszervezések után sajnálatos módon a munka félbeszakadt.
Szintén a restitúció témakörébe tartozó jelentős esemény volt, hogy az év során érdemi
egyeztetéseket folytathattunk az elsősorban a második világháborús műkincs-restitúcióra vonatkozó
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kutatási anyagokat őrző Szépművészeti Múzeummal. Az egyeztetések során képet kaphattunk arról,
hogy a lassan két és fél évtizede – különböző mértékben – gyarapodó szakanyagok milyen tárgy és
évköröket fednek le, és hogyan folyt ott a munka az elmúlt évek során.
Az Európai Unió kulturális javakkal (kivitellel, restitúcióval) kapcsolatos szabályozásának egységes
szemléletű végrehajtása érdekében létrehozott, és az EU Bizottságának Vám- és Adóügyi
Főigazgatósága (DG TAXUD) által működtetett Kulturális Javak Kivitele és Visszaszolgáltatása
Bizottsága (Committee on the Export and Return of Cultural Goods) 20. ülésén is képviseltük
Magyarországot. A február 28-án, Brüsszelben megtartott ülésen a hatóságok közötti, tagállamon
belüli együttműködési modellek bemutatása során, a holland és az olasz képviselők mellett a
magyarországi együttműködésről külön előadásban számoltunk be a NAV kulturális javakkal
kapcsolatos feladatokra kijelölt rendészeti szakreferensével együtt. Az ülésen a többi tagállamtól
kapott tájékoztatások alapján megállapíthattuk, hogy Magyarország a hatóságok közötti
együttműködésben egyértelműen a jobban teljesítő tagállamok közé tartozik.
Az év második felében az új EU közösségi műtárgyrestitúciós jogszabály (2014/60/EU Irányelv)
alapján az EU Bizottságának Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatósága (DG Enterprise and
Industry) létrehozta a Műtárgyrestitúciós Szakértői Munkacsoportot (Expert group "Return of
cultural objects”). Ennek október 8-án megtartott 1. ülésén mint az új jogszabály végrehajtásáért
felelős tagállami hatóság képviseltük Magyarországot. Az ülésen a 2015. december 19-én hatályba
lépő új irányelv alkalmazására történő felkészülés (pl. az Irányelv hatályba lépésével kötelezően
használatba veendő Belső Piaci Információs (IMI) Rendszer műtárgyrestitúciós moduljának az
előkészítése) gyakorlati teendőit egyeztettük.
Ugyancsak e témához kapcsolódott június 30. és július 2. között, Párizsban az 1970. évi UNESCO
Egyezmény Részes Államai Találkozója Albizottságának (Subsidiary Committee to the Meeting of
States Parties) második ülése is, ahol a magyar küldöttséget vezettük. Október 1-2-án pedig szintén
Párizsban vettünk részt az UNESCO Kormányközi Restitúciós Bizottságának (Intergovernmental
Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution
in Case of Illicit Appropriation) 19. ülésén. A Műtárgyfelügyeleti Iroda munkatársai korábban nem
vettek még ilyenen részt, így elsőként kaphattak betekintést a működésébe, és az ott megtárgyalt
ügyekbe.
A bűnügyi együttműködés keretében az év során összesen két alkalommal, külön – a kulturális javak
védelmére vonatkozó – képzést tartottunk a vámszervek állományába tartozó munkatársak számára.
A műkincsekkel kapcsolatos bűnözés tárgyában március 5-én, a budapesti New York Kávéházban
megtartott Műkincsvadászat Magyarországon című nyilvános beszélgetésen is részt vettünk.
4. Egyéb ügyek
Az év során zárult le az Állami Számvevőszék ellenőrzése, mely még a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal, és annak részeként a Műtárgyfelügyeleti Iroda 2009-2012. évek közötti tevékenységét
vizsgálta. A teljes ügyek áttekintésével részletekbe menő ellenőrzés eredménye igen elismerő volt, a
munkánkkal kapcsolatban csupán egyetlen apró észrevételt tettek: egyedül a kiviteli engedélyek
jogerőre emelkedésére vonatkozó adatok nyilvántartásának módját találták javítandónak.
Ez év folyamán is több ízben véleményeztük az örökségvédelmi jogszabályok módosítási tervezeteit.
A módosítások elsősorban közvetve, határterületként (pl. műemlékek ingó tartozékai, előkerült
régészeti leletek sorsa stb.) érintették az ingó kulturális javak védelmét.
Mindezek mellett 2014-ben is igyekeztünk internetes honlapunk műtárgyas oldalait frissíteni, és a
sajtó egyéb lehetőségeit is kihasználni, cikkek, nyilatkozatok készítésével. Az év végén a Forster
Központ megújítandó honlapja számára előkészítettük a honlap műtárgyas oldalainak teljesen
átdolgozott, frissített változatát is, mely a 2015. év elején az új honlapon kell megjelenjen. Az év
során folytatódott az egyetemi hallgatók képzése is: előadásaink révén két budapesti egyetem (ELTE,
PPKE) jogászhallgatói kaphattak három alkalommal betekintést a műtárgyak védelmébe.
Az új fenntartó minisztérium, a Miniszterelnökség megbízásából az év során új feladattal bővült a
tevékenységi körünk: külföldön felbukkanó értékes magyar vonatkozású műkincsek visszavásárlása,
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hazahozatala. Ilyen ügyben kétszer kellett eljárnunk: novemberben egy berlini árverésen kellett az
árverési vételt előkészítsük. Az árverésre került 18. századi gróf Festetics címerrel ellátott ezüst
étkészletet végül a magas leütési ár miatt nem tudtuk megszerezni. Decemberben New Yorkban
kellett hasonló módon két gróf Károlyi provenienciájú, 1770 körül Párizsban készített komód
aukciós vásárlását előkészítsük. Itt az árverésen szintén nem jártunk sikerrel, de az el nem kelt
komódok alacsonyabb áron történő vétele ügyében még az árverezőházzal tárgyalunk.
Az előbbi feladataink és a nemzetközi műtárgyrestitúciós ügyekben kialakult magyar konzuli
segítségnyújtás, és a felmerült gondok megoldása miatt egyeztetéseket kezdtünk a külügyi tárcával,
egy együttműködési megállapodás előkészítése céljából.
A fenntartó minisztériumtól kapott támogatásból 2014-ben szerződést köthettünk a már tíz éve
kiadott tájékoztató kiadványaink megújítására is. A szerződés keretében elkészítettük a Műkincsem
van, mit tegyek, mit tehetek? című tájékoztató füzet új szövegét, valamint egy rövid, magyar és angol
nyelvű szórólapot a műtárgykiviteli tudnivalókról.
*

*

*

A 2014. év eredményének is elsősorban a folyamatos, rendezett és – az adott keretekhez képest –
hatékony munkavégzés fenntartását kell tartanunk. Az örökségvédelmet érintő alapvető változások
közepette is sikerült a feladatellátás rendjét, személyi és eszközállományát megőrizni, valamint
elsősorban a műtárgyrestitúciós feladatellátás szervezése terén érdemi előre lépéseket is tenni.
A jelentést készítette:
Budapest, 2015. február 16.
Dr. Buzinkay Péter irodavezető
Forster Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda
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