Ön a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal védetté nyilvánított, valamint lopott, eltűnt vagy jogellenesen
kivitt kulturális javakat nyilvántartó adatbázisában végzett keresésére automatikusan generált
válaszlevelet látja.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön által megadott keresési feltételek alapján készített alábbi találati eredmény a megadott
szöveges, illetve képi adatok alapján az adatbázisban található azonos, vagy hasonló adatokat közli, hasonlósági sorrendben
a találatok közül az első 50 találati eredményből összeállítva. (A megadott feltételeknek legjobban megfelelő találat az első ,
ezután az egyre kevésbé hasonló találatok következnek.)
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatbázis részben más forrásból átvett, általunk nem, vagy nem teljes körűen ellenőrizhető
adatokat is tartalmaz, melyek ellenőrzését, javítását - lehetőség szerint - folymatosan végezzük. Ezek hitelességéért ,
pontosságáért a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt felelősség nem terheli.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy az adatbázis és az itt megküldött keresési eredmény tájékoztató jellegű, jogi (egyéb
hatósági, bírósági stb.) eljárásban az adatok nem használhatók fel.
Amennyiben a védettség, érvényes kiviteli engedély, illetve a lopott , eltűnt vagy jogellenesen kivitt állapot fennállását (vagy
ennek hiányát) jogi eljárásban kívánja igazolni, akkor hatósági bizonyítványt kell kérelmezzen a Hivatal által rendszeresített
nyomtatványon. A hatósági bizonyítvány igénylése illetékköteles (2.200,- Ft), melyet a kérelem beadásával egyidejűleg a
kérelemre ragasztott illetékbélyegben, vagy elektronikus formában - ügyfélkapun keresztül - benyújtott kérelem esetén, banki
átutalással tud megfizetni. A hatósági bizonyítvány a Hivatal hatósági nyilvántartásában található adatokon alapul,

és

kizárólag a kiállítása időpontjában fennálló állapotot, jogi helyzetet igazolja.
Amennyiben megadott kulturális javak védettsége, kiviteli engedélye, illetve a lopott , eltűnt vagy jogellenesen kivitt állapota
fennállásáról (vagy ennek hiányáról, illetve korábbi fennállásáról) a nyilvántartásban szereplő adatokat kíván megszerezni ,
akkor

adatszolgáltatást

kell

kérelmezzen

a

Hivatal

által

rendszeresített

nyomtatványon.

Ugyancsak

az

adatszolgáltatás

keretében kell kérelmezze, ha egy vagy több szűrési feltételnek megfelelő találati listát szeretne kapni, pl. egy-egy művész
védett, vagy lopott, eltűnt vagy jogellenesen kivitt műtárgyainak pontos jegyzékét. A nyilvántartási adatszolgáltatás igénylése
díjköteles (2.200,- Ft), melyet a kérelem beadásával egyidejűleg postai átutalással (a Hivatal által rendszeresített „sárga
csekken”), vagy elektronikus formában - ügyfélkapun keresztül - benyújtott kérelem esetén, banki átutalással tud megfizetni .
Az adatszolgáltatás a Hivatal hatósági és nem hatósági jellegű nyilvántartásaiban található adatokon alapul, és -

a

kérelemnek megfelelően - tartalmazza a kiállítása időpontjában fennálló, illetve korábbi állapotokat, jogi helyzeteket, és az
ehhez kapcsolódó egyéb adatokat. (Pl. korábban fennállt védettségre, vagy régebbi lopásra vonatkozó adatokat.)
A hatósági bizonyítvány, illetve adatszolgáltatás iránti kérelmet - a Hivatal által rendszeresített nyomtatványon -

papíron,

aláírva, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási Irodához (1014 Budapest, Szentháromság tér 6.) vagy elektronikus
formában - ügyfélkapun keresztül - kell beküldeni.

Az Ön által megadott keresési feltételek:
KÖH műtárgy-nyilvántartási azonosító:

305473

KÖH gyűjtemény-nyilvántartási azonosító:

nincs megadva

Rendeltetés:
nincs megadva
Tárgyfajta:

nincs megadva

ALKOTÓ:

nincs megadva

MEGNEVEZÉS:

nincs megadva

Megjelenített találatok száma:

1

KÖH nyilvántartásában szereplő összes találat:

1
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KÖH műtárgy-nyilvántartási azonosító:
KÖH gyűjtemény-nyilvántartási azonosító:

305473

Rendeltetés:
Tárgyfajta:
Jogi helyzet:

VÉDETT,

Alkotó(k):

építő: Ganz és Tsa. Villamossági-, Gép-, Waggon -, és Hajógyár;

Megnevezés:

Szőke Tisza állóhajó (Nyilvántartási szám: U-10248)

ANYAG:
TECHNIKA:
MÉRET:
LEÍRÁS:
JELZÉS:
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