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2016. évi . . . törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm űvelődésrő l szóló
1997. évi CXL. törvény módosításáról

1. §

A muzeális intézményekröl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban : Kultv.) a Muzeális intézmények m űködési
engedélyének kiadása, módosítása, visszavonása alcímet megel őzően a következő 38/D. §-sal
egészül ki :

„38/D. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyüjteményekben őrzött ,
kulturális javak körébe tartozó vagyontárgynak vagy vagyontárgy-együttesnek -- a 38/A . -
38/C. §-ban meghatározottaktól eltérő hasznosítása céljából történő - birtokba adásáról a
tulajdonosi joggyakorló vagy a vagyonkezel ő a kulturális örökség védelméért felel ős
miniszter javaslata alapján, a miniszter előzetes véleményének kikérése mellett, különös
méltánylást érdeml ő körülmények fennállása esetén a versenyeztetés mellőzésével dönt és ez t
követöen a hasznosításra szerződést köt .

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

2.

A Kultv. 100. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a törvény végrehajtásaként rendeletben szabályozza )

„n) az állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgy űjteményekben őrzött kulturáli s
javak birtokba adásának rendjét, a hasznosításukra vonatkozó szerződés tartalmi elemeit és a
szerződés megszüntetésére vonatkozó - a nemzeti vagyonról szóló törvényben és az állam i
vagyonról szóló törvényben nem szabályozott — részletes rendelkezéseket .”

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követ ő napon lép hatályba.



INDOKOLÁ S

Általános indokolás

Jelen módosítás annak lehetőségét teremti meg, hogy ha az állami vagy helyi önkormányzat i
fenntartású közgyüjteményekben őrzött kulturális javak körébe tartozó vagyontárgyon vag y
vagyontárgy-együttesen az állam tulajdonszerzése már jogszerűen teljesedésbe ment, de utóbb
mégis olyan méltányolható körülmények merülnek fel, amelyek a vagyontárgynak vag y
vagyontárgy-együttesnek a használatba adását az érintett személy (igényl ő) részére indokolttá

teszik, akkor erről megfelelő biztosítékok mentén az állam dönthessen .

Részletes indokolás

Az I. §-hoz

Az általános indokolásban foglalt jogpolitikai célok teljesülése érdekében a Kultv . V.
fejezetének -- Muzeális intézmények --- 38/D . §-sal történő kiegészítése szükséges.

AZ.§hoz

A törvényi szinten történ ő szabályozást nem igénylő egyes részletes szabályokat -- a birtokba
adás rendjét, a hasznosításra vonatkozó szerz ődés tartalmi elemeit, valamint a szerz ődés
megszüntetésére vonatkozó részletszabályokat – a tervezet kormányrendeletben írja elő
meghatározni .

A3.§hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz . A szabályozott társadalmi viszonyra figyelemmel

felkészülési id ő nem szükséges .
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