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Az Országgyőlés 
..... /2005. (   ) OGY 

határozata 
 
 

a II. világháború során és az azt követı idıszakban a másik ország 
területére került kulturális értékek visszaszolgáltatásával kapcsolatos 

kérdések rendezésérıl a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció 
között 

 

Az Országgyőlés  
 
– figyelemmel a kulturális javak visszaadása tárgyában az UNESCO és az 

UNIDROIT keretében létrehozott nemzetközi szerzıdésekbıl fakadó 
kötelezettségeire; 

– szem elıtt tartva a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet 
Szövetségi Szocialista Köztársaság között Moszkvában, 1991. december 
6-án aláírt, a baráti kapcsolatokról és együttmőködésrıl szóló 
Szerzıdésben, továbbá a Magyar Köztársaság Kormánya és az 
Oroszországi Föderáció Kormánya között létrejött kétoldalú nemzetközi 
szerzıdésekben meghatározott, a II. világháború során és az azt követı 
idıszakban a másik ország területére került kulturális értékek 
visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettségeket; 

– attól a szándéktól vezérelve, hogy a II. világháborúban és az azt követı 
idıszakban a másik ország területére került, s népeik nemzeti kulturális 
örökségét képezı értékek és ingóságok származási helyükre 
visszaadassanak; 

 
a következı határozatot hozza: 
 
Az Országgyőlés a II. világháború során elszármazott kulturális javak 
visszaszolgáltatására vonatkozó két- és többoldalú nemzetközi jogi 
kötelezettségeit figyelembe véve kinyilvánítja, hogy a Magyar Köztársaság 
soron kívül visszaszármaztatja az Oroszországi Föderációnak a Magyar 
Köztársaság területén elıkerülı, s a II. világháború során és az azt követıen 
az Oroszországi Föderáció területérıl elszármazott, az Oroszországi 
Föderáció kulturális örökségét képezı kulturális értékeket. 
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I N D O K O L Á S 

 
A Sárospataki Református Kollégium Könyvtárából elszármazott könyvek 
visszaadására vonatkozó igényt a Magyar Köztársaság Kormánya az Állami 
Duma által 1997. február 5-én elfogadott, a II. világháború következtében a 
Szovjetunió területére került és az Oroszországi Föderáció területén található 
kulturális javakról szóló törvénnyel összhangban 1999. január 26-án, majd 2001. 
november 15-én nyújtotta be. A Sárospataki Református Kollégium 
Könyvtárából elszármazott 172 kötet visszaadásának jogi hátterét a 
Külügyminisztérium diplomáciai jegyzékben és kétoldalú tárgyalások során 
több alkalommal ismertette, az orosz fél álláspontja szerint azonban a 
visszaadásról a föderációs törvény alapján létrehozott Tárcaközi Tanács 
állásfoglalását követıen a Duma külön törvényben dönt. 
 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Putyin elnök 2005. február 17-én sorra 
került találkozóján megállapodás jött létre, hogy a jogi keretek megteremtését 
követıen az orosz fél visszaadja a Sárospataki Református Kollégium 
Könyvtárából elszármazott 172 kötetet. A II. világháború következtében a 
Szovjetunió területére került és az Oroszországi Föderáció területén található 
kulturális javakról szóló törvény 10. cikke szerint ugyanis csak azon államok 
jogosultak a kulturális értékek visszaszármaztatására, amelyek külön 
jogszabályban rendezik azon kötelezettségüket, hogy visszaszolgáltatják az 
Oroszországi Föderációnak a II. világháború alatt és az azt követı idıben az 
Oroszországi Föderációból elszármazott, s az Oroszországi Föderáció kulturális 
örökségét képezı és a jövıben a területükön elıkerülı kulturális értékeket. A 
visszaadás fenti keretének megteremtése érdekében szükséges, hogy az 
Országgyőlés határozatban nyilvánítsa ki: Magyarország haladéktalanul 
visszaadja a II. világháború alatt és az azt követı idıben az Oroszországi 
Föderáció területérıl elszármazott, s az Oroszországi Föderáció kulturális 
örökségét képezı és a jövıben a Magyar Köztársaság területén elıkerülı 
kulturális értékeket. 
 
Az Országgyőlés határozatának meghozatala teljességgel összhangban van a 
Magyar Köztársaság által már vállalt két- és többoldalú nemzetközi 
szerzıdésekben meghatározott kötelezettségekkel. Ezen nemzetközi jogi 
kötelezettséget tartalmazza a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet 
Szövetségi Szocialista Köztársaság között Moszkvában, 1991. december 6-án 
aláírt, a baráti kapcsolatokról és együttmőködésrıl szóló Szerzıdés 14. cikke, 
amely szerint:  „A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy óvják és ápolják a 
másik félnek a saját területükön található kulturális értékeit és történelmi 
emlékeit. Elısegítik azon mőalkotások visszaszolgáltatását, amelyek a másik fél 
nemzeti tulajdonát képezik.” Hasonló nemzetközi jogi kötelezettséget tartalmaz 
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továbbá a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció 
Kormánya között a kultúra, a tudomány és az oktatás területén folyó 
együttmőködésrıl szóló, Moszkvában, 1993. szeptember 20-án aláírt 
Egyezmény, illetve a Budapesten, 1992. november 11-én létrejött, a Magyar 
Köztársaság és az Oroszországi Föderáció kulturális javak 
visszaszármaztatásával foglalkozó Állami Bizottságai között a II. világháború 
során és az azt követı idıszakban a másik ország területére került kulturális 
értékek visszaszolgáltatásával kapcsolatos együttmőködésrıl szóló Egyezmény. 
 
A határozat elfogadásával a magyar fél részérıl teljesül az orosz félnek az 
Oroszországi Föderáció kulturális örökségét képezı kulturális értékek 
visszaadását szabályozó belsı jogi aktusra vonatkozó igénye. A határozat 
elfogadása megteremti az orosz belsı jogi feltételét annak, hogy a Duma sürgıs 
eljárásban 2005 áprilisában megalkossa a Sárospataki Református Kollégium 
Könyvtárából elszármazott 172 kötet visszaadását szabályozó törvényt. 


