
 

 

 

110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 

az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának 

eljárási rendjéről 

15. § (1) Az állami vagy önkormányzati fenntartású muzeális intézmény, illetve kiállítóhely (a továbbiakban: 

kiállító) a kultúráért felelős miniszternek a kiállítási garancia, illetve a kiállítási viszontgarancia 

igénybevételének tervezett kezdő időpontját megelőző év július 31. napjáig jelenti be igényét (előzetes 

bejelentés). 

(2) Az előzetes bejelentésnek tartalmaznia kell a következőket: 

a) a kiállító és a kiállítási tárggyal rendelkezni jogosult neve, 

b) a kiállítás tervezett helye és ideje, 

c) a garancia-, illetve viszontgarancia-vállalás igényelt mértéke és időtartama, 

d) az igény indokolása, kiállítási viszontgarancia igény esetében külön annak indokolása. 

(3) Az előzetes bejelentést a kultúráért felelős miniszter megvizsgálja és - ha megfelel az Áht. 33/B. §-a (2), 

(3), (7), illetve (8) bekezdésében foglalt feltételeknek - nyilvántartásba vétel céljából legkésőbb augusztus 15-ig 

továbbítja az államháztartásért felelős miniszternek. 

(4) A nyilvántartásba vétel az államháztartásért felelős minisztert nem kötelezi a garancia vállalására. 

(5) Kiállítási garancia, illetve viszontgarancia vállalására indokolt esetben előzetes bejelentés hiányában is 

lehetőség van, amennyiben az - tekintettel az éves költségvetési törvényben meghatározott keret várható 

kihasználtságára - nem akadályozza az előzetesen bejelentett kiállítási garanciák, illetve viszontgaranciák 

vállalását. 

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a kiállító az igényét a kultúráért felelős miniszternek jelenti be. 

A bejelentésre értelemszerűen alkalmazni kell a (2)-(4) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel, hogy a 

kiállítónak az előzetes bejelentés elmulasztását is részletesen indokolnia kell. 

16. § (1) A kiállítási garancia-, illetve a kiállítási viszontgarancia-vállalás érdekében a kiállító a garancia 

igénybevételének tervezett kezdő időpontja előtt legkésőbb 25 munkanappal kérelmet nyújt be a kultúráért 

felelős miniszterhez. Amennyiben az egy kiállítás kapcsán benyújtott igények száma meghaladja a 15 darabot, a 

benyújtási határidő - a 16. kérelemtől kezdődően az egy kiállításhoz kapcsolódó összes kérelem esetében - 

kérelmenként 1 munkanappal nő. 

(2) A kiállítási garancia vállalására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a következőket: 

a) az e rendelet 7. számú melléklete szerinti Adatlap kiállítási garancia- vagy kiállítási viszontgarancia-

vállaláshoz című - kitöltött - adatlapot; 

b) a kiállítás tervét, a kérelem részletes indokolását, 

c) az épületbiztonsági dokumentációt, amely részletesen bemutatja a kiállító által nyújtott biztonsági 

feltételeket, körülményeket, ideértve a kiállítótér és az épület környezeti adottságait, technikai, biztonsági és 

biztonságfelügyeleti jellemzőit; 

d) a kiállítási tárgyak biztosítási összegéről készült, a kiállító és a jogosult által aláírt tételes kimutatást; 

e) a kiállító és a jogosult által aláírt kölcsönbe adásról szóló szerződést, továbbá idegen nyelvű szerződés 

esetén a szerződésnek a kiállítási garanciavállalás feltételeit érintő részei magyar nyelvű fordítását, valamint a 

kölcsönbe adó intézmény nevében aláíró személy aláírási jogosultságát igazoló dokumentumot, kivéve ha az 

aláírási jogosultság a szervezeti képviseletből ered (így különösen a felügyeleti szerv aláírási joga esetén); 

f) a jogosult arról szóló - az e rendelet 10. számú mellékletében szereplő minta alapján kibocsátott - 

nyilatkozatát, hogy elfogadja a kiállítási garancia vállalására vonatkozó feltételeket; 

g) minden olyan tényt, adatot, amely a garancia szempontjából jelentős, ideértve a hatályos biztosításról, 

illetve garanciáról szóló szerződést is. 

(3) A kiállítási viszontgarancia vállalására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a következőket: 

a) a kiállítási viszontgarancia indokoltságát; 

b) a (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti dokumentumokat; 

c) a kiállító és a kiállítási tárggyal rendelkezni jogosult által aláírt kölcsönbe adásról szóló szerződést; 

d) a kiállító által kötött biztosítási szerződést, benne a kiállítási tárgyak biztosítási összegéről készült tételes 

kimutatással; 

e) a jogosult arról szóló - az e rendelet 10. számú mellékletében szereplő minta alapján kibocsátott - 

nyilatkozatát, hogy elfogadja a kiállítási viszontgarancia vállalására vonatkozó feltételeket. 

(4) Amennyiben egy kiállítás kapcsán több kérelmet nyújt be a kiállító, a (2) bekezdés b) és c) pontjaiban 

foglalt dokumentumokat csak egyszer kell benyújtani. 



 

 

(5)-(6) 

16/A. § (1) A kiállítási tárgyak biztosítási összege nem haladhatja meg a kiállítási tárgy kölcsönbe adásáról 

szóló szerződésben meghatározott értékét, amelyet a kiállítási garancia-, illetve viszontgarancia-vállalásra 

irányuló kérelem esetében a kultúráért felelős miniszter a kérelem elbírálása során köteles vizsgálni. 

(2) A jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelmet a kultúráért felelős miniszter - a garancia-, illetve 

viszontgarancia-vállalásra vonatkozó javaslatával együtt - a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel továbbítja 

az államháztartásért felelős miniszternek, aki a rendelkezésre álló keret figyelembevételével dönt a 

kötelezettségvállalásról. 

(3) A kiállítás tervét, a kérelem részletes indokolását, valamint az épületbiztonsági dokumentációt nem kell az 

államháztartásért felelős miniszternek továbbítani. 

(4) Az államháztartásért felelős miniszter a kötelezettségvállalásáról - a kultúráért felelős miniszter egyidejű 

értesítése mellett - kiállítási garanciavállalásra irányuló kérelem esetén e rendelet 8. számú mellékletében 

szereplő minta, kiállítási viszontgarancia vállalására irányuló kérelem esetén e rendelet 9. számú mellékletében 

szereplő minta alapján kötelezvényt bocsát ki a jogosult részére. A kiállítási garancia és a kiállítási 

viszontgarancia a kötelezvény kibocsátásával jön létre, a kötelezvényben megjelölt időtartamra. 

(5) A 16. § (1) bekezdés szerinti határidő elmulasztása esetén a kötelezvény a kiállítási garancia-, illetve 

viszontgarancia-igényben megjelölt kezdő időponthoz képest későbbi időpontban jelölheti meg a garancia-, 

illetve viszontgarancia létrejöttének időpontját. 

17. § (1) A kiállító köteles a tőle elvárható mértékben a kár megelőzéséről, illetve a kár enyhítéséről 

gondoskodni. Káresemény bekövetkezése esetén a kiállító haladéktalanul értesíti a kultúráért felelős miniszter, 

az államháztartásért felelős minisztert, valamint a jogosultat. A kultúráért felelős miniszternek és az 

államháztartásért felelős miniszternek szóló értesítés magában foglalja a károsodást szenvedett tárgyakról szóló 

tájékoztatást. 

(2) A kiállító köteles a káreseményről a szükséges felvilágosításokat megadni, és lehetővé tenni az értesítés és 

a felvilágosítás tartalmának a kultúráért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter általi 

ellenőrzését. 

18. § (1) Ha a káresemény bekövetkezése során a kiállítási tárgy elvész vagy megsemmisül (teljes kár), a 

kötelezvényben megállapított biztosítási összeget kell kifizetni. Amennyiben a kiállítási tárgy később előkerül, a 

kifizetett kártérítést haladéktalanul vissza kell fizetni. 

(2) Kiállítási garancia esetében részleges kár esetén a kártérítés alapja a kiállító és a jogosult megállapodása a 

helyreállítás (restaurálás) költségeiben. Amennyiben a kiállítási tárgy maradéktalanul nem állítható helyre, a 

kiállító és a jogosult megállapodnak az értékcsökkenés mértékében is. A helyreállítás költsége az esetleges 

értékcsökkenés mértékével együttesen sem haladhatja meg a kiállítási tárgy biztosítási összegét. A 

megállapodásról a kultúráért felelős minisztert haladéktalanul értesíteni kell. 

(3) Kiállítási viszontgarancia esetében részleges kár esetén a viszontgarancia érvényesítés alapja a jogosult 

által a biztosítási szerződésben foglaltaknak megfelelően kifizetett összeg. A viszontgarancia összege nem 

haladhatja meg a biztosítási összeget. A kifizetésről a kultúráért felelős minisztert haladéktalanul értesíteni kell. 

(4) A kultúráért felelős miniszter a (2) bekezdés szerinti kártérítés, illetve a (3) bekezdés szerinti 

viszontgarancia összegének megállapítása és teljesítése érdekében felhívhatja a kiállítót és a jogosultat független, 

nemzetközileg elismert szakértő(k) igénybevételére. 

(5) Az (l)-(4) bekezdések alapján megállapított kártérítés, illetve viszontgarancia összegéről - a kártérítés, 

illetve viszontgarancia mértékére és a kifizetésre vonatkozó jóváhagyással együtt - a kultúráért felelős miniszter 

értesíti az államháztartásért felelős minisztert. 

(6) Az államháztartásért felelős miniszter a Magyar Állam nevében az - az (5) bekezdés szerinti - értesítés 

kézhezvételét követő 15 naptári napon belül intézkedik a kultúráért felelős miniszter jóváhagyásában 

meghatározott összegű kártérítés, illetve viszontgarancia jogosult részére történő kifizetéséről. Kiállítási 

viszontgarancia esetében a viszontgarancia érvényesítésére kizárólag a kiállító által kötött biztosítási szerződés 

alapján történt kifizetést követően kerülhet sor. A garantőr Áht. 33/C. §-a (4) bekezdése szerinti megtérítési 

igénye a kártérítés kifizetését nem érinti. 

19. § (1) A kiállítási garancia és a kiállítási viszontgarancia időtartamának lejártát követő 30 naptári napon 

belül a kiállító tájékoztatja a kultúráért felelős minisztert, hogy bekövetkezett-e olyan körülmény, amely a 

garancia beváltására okot adott, és ezzel egyidejűleg a kiállításról részletes szakmai beszámolót nyújt be. A 

beszámolóban fel kell tüntetni azt is, hogy a kiállítási garancia, illetve viszontgarancia hiányában milyen összegű 

átlagos biztosítási díj felmerülésével lehetett volna számolni. 

(2) A kultúráért felelős miniszter a kiállítótól kapott tájékoztatást továbbítja az államháztartásért felelős 

miniszternek. 

20. § Az e rendeletben foglaltak alkalmazása során figyelembe kell venni a közösségi jog állami támogatásra 

vonatkozó szabályait. 


