
Törvényjavaslat' száma : T/12922.1 3

* rke7- tt 2016 NOV 2 2.

Címzett: dr. Kövér László, az Országgy űlés elnöke

Benyújtó : dr. Szabó Szabolcs független országgyű lési képviselő
Jogszabályi hivatkozás : Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 1012014 (II. 24.) OGY határozat
40. § (1)' bekezdés

Törvényjavaslat' címe : Módosító indítvány „a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésrő l szóló 1997. évi M. törvény módosításáról című, T-12922. számú
törvényjavaslathoz

A módosító javaslatot tárgyaló bizottság : Kulturális Bizottság

Módosító javaslat i

Módosítópont sorszáma: I .

A javaslat érintett rendelkezése: I . §

Módosítás jellege: rnódosítás 3

„A muzeális intézményekrő l, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm űvelődésrő l szóló 1997. évi CXL .
törvény (a továbbiakban : Kultv .) a Muzeális intézmények m űködési engedélyének kiadása, módosítása ,
visszavonása alcímet megelőzően a következő 38/D. §-sal egészül ki :

„38/D. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati közgyűjteményekben őrzött, . kulturális javak körébe
tartozó vagyontárgynak vagy vagyontárgy-együttesnek — a 38/A — 38/C §-ban meghatározottaktól eltér ő
hasznosítása céljából a vagyontárgy vagy vagyontárgy-együttes korábbi tulajdonosa részére történő
birtokbaadásáról a tulajdonosi joggyakorló vagy a vagyonkezelő a kulturális örökség védelméért felelős
miniszter javaslata alapján, a miniszter előzetes véleményének kikérése mellett, különös méltánylás t
érdemlő körülmények fennállása esetén a versenyeztetés mellőzésével dönt és ezt követően a
hasznosításra szerz ődést köt, amennyiben a tulajdonjogátszállásáranem adásvétel útján került sor.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásra, valamint a hasznosítási szerz ődésre vonatkozó részletes szabályokat
a Kormány rendeletben állapítja meg .”

' Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat .
2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő , tartalmilag-logikaila g

ősszetartvió, részeleineíbéit egymástól eivátászihátatlsn) módosítás tüntethető fel . Az egy módosító javaslatban
benyújtott módosító pontok a továbbiakban ősszefiiggokérit kézélendők .

3 A nem kívánt szövegrész törlendő .



Indokatás

1 .
A tervezet eredeti szövegéből nem derül ki egyértelműen a jogalkotó arra irányuló szándéka, hogy az
állami tulajdonba került kulturális javak, vagyontárgyak azok korábbi tulajdonosaihoz kerülhessenek
vissza használatba, tehát azokhoz a személyekhez, akikt ől az állam azok tulajdonjogát megszerezte. Igy
ennek kiemelése feltételneül szükséges a jogszabály szövegében .

dr.Si
függetle . * • ggyűlési épviselő
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