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Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T117700. számú törvényjavaslathoz - a
Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

1. A törvényjavaslat 94. §-ának a következő módosításátjavaslom :

94 .§ LI)_A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló -
módosított - 1997. évi CXL. törvény 92 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„ 92. § (1) A közművelődési és közgyűjteményi szakterületek feladatellátásához az állami,
önkormányzati felelősségvállalás közérdekű jellegéből fakadóan e törvény és az Ltv . által előírt
kötelezettségek teljesítéséhez a központi költségvetés hozzájárul a Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezetben, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezetében
megjelenő előirányzatok között .

(2) A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma költségvetési fejezetén belül támogatást kell
előirányozni az e törvényben és Ltv .-ben meghatározott közvetlen állami feladatok ellátására, a
közművelődési és a közgyűjteményi feladatfinanszírozásra, a közgyűjtemények és a
közművelődési intézmények telematikai, információs feladatainak ellátására, a 94 . §
(4) bekezdésében meghatározott képzés támogatására, amelyek mértékét az éves költségvetési
törvény határozza meg .

(3) Az Országgyűlés, a minisztériumok, az országos hatáskörű szervek és az országos kisebbségi
önkormányzatok által fenntartoCt közművelődési és közgyűjteményi intézmények költségvetési
előirányzatait az éves költségvetési törvénynek a fenntartó szerinti fejezetében kell meghatározni .

(4) Az egyházak a tulajdonukban lévő kulturális örökség értékeinek megőrzéséhez, felújításához,
gyarapításához, továbbá levéltáraik, könyvtáraik, múzeumaik és közművelődési intézményeik
működéséhez az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű támogatásban részesülnek ."

(2) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló -
módosított- 1997. évi CXL. törvény 94 . §-a (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5)Az e törvény hatálya alá tartozó intézményekben teljes munkaidőben, szakmai munkakörben
foglalkoztatott munkavállalót mezillett az a jog, hogy - io sg_zabályban meghatározottak szerint -
évenként, az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű hozzátárulást vegyen igénybe
dokumentum (nyomtatott, hangzó, elektronikus) vásárlására, amelynek 2006 . évi összege 20 000
forint/fő/év ."

Bizottsági módosító iavaslat!



2. A törvényjavaslat102 . §-a d) pontjának elhagyásátjavaslom :

/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: /

[d) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 94. §-ának (5) bekezdése és az annak szövegét megállapító 2000. évi
CXIII. törvény 267 . §-ának (10) bekezdése, a 100 . §-a (1) bekezdésének 1) pontja,]



Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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TÁMOGA-
TÁS

X. Miniszterelnökség

20 Tartalékok

1 Költségvetés általános tartaléka 50630,0 -220,0 50 410 0

XXIII Nemzeti Kulturális Őrökség Minisztériuma

10 Fejezed kezelésű előirányzatok

31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

03 Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek 100,0 +220,0 320 0

01 Működési költségvetés

05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 91,0 +220,0 311 0

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegbén szereplő rendelkezésekkel.



Budapest, 2005 . november 23 .
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Indokolás

Az 1997-ben elfogadott CXL. számú kulturális szaktörvény lehetővé tette a közgyűjteményi és
közművelődési szakemberek szakmai fejlődése érdekében a dokumentumvásárlási hozzájárulás igénybe
vételét, amelynek mértékét a törvény a mindenkori minimálbér felében határozta meg. Ez akkor - a
pedagógusoknak nyújtott támogatáshoz hasonlóan - 11 ezer könyvtáros, muzeológus, levéltáros és
közművelődési szakember szakirodalommal történő ellátására szolgált .

A kedvezményben részesülő közgyűjteményi és közművelődési szakemberek nagyobb része
önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozik (a megyei intézményektől a kistelepülési könyvtáron
át a művelődési házakig) . Számukra a dokumentumvásárlási hozzájárulás jelenti azt az egyetlen anyagi
forrást, amelyből biztosítani tudják szakmai tudásuk és -műveltségük fenntartását . A benyújtott
költségvetési törvényjavaslat - forrás hiánya miatt - dokumentumvásárlásra előirányzatot nem tartalmaz,
így a 102. § d) pontjában a jogszabályhely hatályon kívül helyezése szerepel . E döntésből következő
szakmapolitikai feszültségek feloldása érdekében feltétlenül szükséges az érintett kör számára a
hozzájárulás további biztosítása, amelynek összege 2006 . évben 20.000 forint/fő/év. Ennek költségvetési
kihatása 2006 . évben 220 millió forint.

1 `,Iarga Mihály
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