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A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében (121 . §-a
(7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

A törvényjavaslat 84. §-ának (10) bekezdése a következők szerint módosul:

„(10) Az Áht. a következő 33/B . §-sal egészül ki :

„338 . § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti kulturális örökség
minisztere 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, kölcsönszerződés
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 kölcsönszerződésben - a (6) bekezdés figyelembe
vételével- meghatározott káreseményekből eredő, a kiállítási tárgyban/tárgyakban bekövetkezett
károk megtérítéséért . A pénzügyminiszter e felelősségvállalásról kötelezvényt bocsát ki, mely
tartalmazza a garanciavállalás mértékét vagy összegét, feltételeit, a kiállítót, a kötelezettségvállalás
időtartamát és a garancia jogosultját . A pénzügyminiszter 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 kölcsönszerződésben meghatározott időtartamra, legfeljebb a tárgyak
eredeti őrzési vagy kiállítási helyéről történő elmozdításától az oda történő visszahelyezéséig, illetve
a kölcsönszerződésben meghatározott egyéb helyre való elhelyezéséig szól . A kölcsönszerződés
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módosításához a nemzeti kulturális örökség minisztere és a pénzügyminiszter együttes jóváhagyása
szükséges .

(6) Nem terjed ki a kiállítási garancia arra az [tárgyra,] időszakra [vagy] 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."

Indokolás

A javaslat a kiállítási garancia tartalmát pontosítja . A garancia alól kivenni javasolt káresemények
függetlenek a kiállító magatartásától, így nemzetközileg is elfogadtatható, hogy ezek „biztosítását"
a külföldi kölcsönadó ne a kiállítótól várja .

Budapest, 2004. december r 1

Varga Mihály
a;bizottság elnöke


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25



