
 

 

1992. évi XXXVIII. törvény 

az államháztartásról 

 
33/B. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza az államháztartásért felelős minisztert, hogy a 

kultúráért felelős miniszter javaslatára, a költségvetési törvényben meghatározott mértéken belül, 

a központi költségvetés terhére szerződést biztosító önálló kötelezettséget vállaljon az e §-ban 

meghatározott kiállítások rendezéséhez (a továbbiakban: kiállítási garancia).  

(2) Kiállítási garancia az állami vagy önkormányzati fenntartású muzeális intézmények, illetve 

kiállítóhelyek (a továbbiakban: kiállító) által a Magyar Köztársaság területén, a kiállítási tárgyak 

kölcsönbe adásáról szóló szerződés (e §-ban a továbbiakban: szerződés) alapján rendezett 

nemzetközi, időszaki kiállításra adható, amennyiben annak megrendezéséhez kiemelkedő 

kulturális érdek fűződik.  

(3) Kiállítási garancia adható azon kiemelkedő kulturális jelentőséggel bíró egy vagy több 

műtárgyra is, amely külföldről, bemutatás céljára, a kiállító által rendezett időszaki kiállításra 

érkezik.  

(4) A kiállítási garancia az állam nevében, a kiállítási tárggyal rendelkezni jogosult irányában 

közvetlen és önálló kötelezettségvállalás, a szerződésben - a (6) bekezdés figyelembevételével - 

meghatározott káreseményekből eredő, a kiállítási tárgyban/tárgyakban bekövetkezett károk 

megtérítéséért. Az államháztartásért felelős miniszter e felelősségvállalásról kötelezvényt bocsát 

ki, amely tartalmazza a garanciavállalás mértékét vagy összegét, feltételeit, a kiállítót, a 

kötelezettségvállalás időtartamát és a garancia jogosultját. Az államháztartásért felelős miniszter 

az állam nevében - kivételesen - hozzájárulhat az e §-ban nem említett kérdésekben a külföldi jog 

alkalmazásához, továbbá a külföldi joghatóság kikötéséhez is.  

(5) A kiállítási garancia a kiállítási tárggyal rendelkezni jogosult és a kiállító megállapodása 

szerinti időtartamra, de legfeljebb a tárgyak eredeti őrzési vagy kiállítási helyéről történő 

elmozdításától az oda történő visszahelyezéséig, illetve a szerződésben meghatározott egyéb 

helyre való elhelyezéséig szól. A szerződés módosításához a kultúráért felelős miniszter és az 

államháztartásért felelős miniszter együttes jóváhagyása szükséges.  

(6) Nem terjed ki a kiállítási garancia arra az időszakra és összegre, amelyre vonatkozóan a 

kiállító vagy a kiállítási tárggyal rendelkezni jogosult biztosítással vagy érvényes garanciával 

rendelkezik, kiterjed viszont valamennyi káreseményre, kivéve azokat a károkat, amelyek  

a) a jogosult vagy annak alkalmazottai, illetve megbízottai szándékos vagy gondatlan 

magatartása,  

b) a kiállítási tárgy tulajdonságaiból fakadó természetes amortizáció,  

c) a jogosult jóváhagyásával történő restaurálás  

eredményeképpen keletkeztek.  

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza az államháztartásért felelős minisztert, hogy az (1) 

bekezdésben foglaltak szerint az e §-ban meghatározott kiállítás megrendezése érdekében 

szerződést biztosító önálló kötelezettséget vállaljon a kiállító által kötött biztosítási szerződésből 

eredő, a biztosító társaság által kifizetett összeg - jogszabályban meghatározott feltételek szerinti 

- megtérítésére (a továbbiakban: kiállítási viszontgarancia).  

(8) A kiállítási viszontgarancia az állam nevében, a kiállítóval a (7) bekezdésben meghatározott 

szerződéses viszonyban álló biztosító társaság irányában közvetlen és önálló 

 



 

 

kötelezettségvállalás, amely tartalmában és feltételeiben megegyezik a kiállítási garanciával. 

Nem terjed ki a kiállítási viszontgarancia az e § (6) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott 

károkra.  

(9) A kiállítási viszontgaranciával összefüggő (7) bekezdés szerinti biztosítási szerződés 

megkötéséhez és módosításához a kultúráért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 

miniszter együttes jóváhagyása szükséges.  

(10) A kár megtérítésére tekintettel a biztosító társaságot megillető jogok a kiállítási 

viszontgarancia vállalás alapján a központi költségvetés által kifizetett összeg erejéig a Magyar 

Államra szállnak át.  

33/C. § (1) A költségvetési évben vállalható kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák 

együttes állományának összege az év egyetlen napján sem haladhatja meg a költségvetési 

törvényben rögzített mértéket. A kiállítási garancia és a kiállítási viszontgarancia vállalása a 

kötelezvényben foglalt időtartam alatt terheli a költségvetési törvényben meghatározott mértéket.  

(2) A kiállítási garancia és a kiállítási viszontgarancia után nem kell garanciavállalási díjat 

felszámítani.  

(3) Az Országgyűlés a kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes várható fizetési 

kötelezettségei fedezetére a költségvetési törvényben előirányzatot hagy jóvá.  

(4) A 33/B. § (1) és (7) bekezdései szerinti garanciavállalás alapján az állam a központi 

költségvetés által kifizetett összeg erejéig a károkozóval szemben megtérítési igénnyel léphet fel. 

A kiállítóval szemben azonban megtérítési igény csak annyiban érvényesíthető, amennyiben  

a) a kárt a kiállító vagy annak alkalmazottja, illetve megbízottja szándékosan vagy súlyosan 

gondatlanul okozta, vagy  

b) a kiállító vagy annak alkalmazottja, illetve megbízottja a kár elhárítása, illetve csökkentése 

érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 


