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A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló

törvényjavaslat
(T/15377. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében  szereplő  módosító  javaslatot,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy az  megfelel-e  a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. 05. 08. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítés:
Kultv.: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/15377/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. §
Módosítás jellege: elhagyás

[15. §

A Kultv. 64. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A nyilvános könyvtár fenntartását és működtetését a települési önkormányzat a helyi
önkormányzat 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság útján is elláthatja.”]

T/15377/3/1-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/15377/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - Kultv. 76. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

18. §
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A Kultv. 76-78. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„76. §

[(1)] A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

[(2) A települési  önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott  feladatát a (3) bekezdés
szerinti közművelődési alapszolgáltatások megszervezése, a 80. §-ban meghatározott pénzügyi
támogatás  biztosítása,  valamint  a  közművelődés  82-83.  §-ban  szabályozott  helyi  lakossági
képviseletének biztosítása révén (a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) látja el.

(3) A közművelődési alapszolgáltatások:
a)  művelődő  közösségek  létrejöttének  elősegítése,  működésük  támogatása,  fejlődésük
segítése,  a  közművelődési  tevékenységek  és  a  művelődő  közösségek  számára  helyszín
biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.]”

T/15377/3/1-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/15377/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - Kultv. 77. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

18. §

A Kultv. 76-78. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„77. §

(1)  A települési  önkormányzat  a  közművelődési  alapszolgáltatások folyamatos  hozzáférhetősége
érdekében,  a  78/I.  §  (1)  bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően  közösségi  színteret,  illetve

3



közművelődési intézményt biztosít.

[(2) A közművelődési intézmény, illetve a közösségi színtér fenntartója, működtetője az állam,
települési  önkormányzat,  nemzetiségi  önkormányzat,  önkormányzati  társulás,  valamint
közművelődési megállapodás keretében egyház, egyéb szervezet vagy magánszemély lehet.

(3) A közművelődési intézmény és a közösségi színtér
a)  segíti  a  közösségi  tevékenységéket,  a  művelődő  közösségek  működését,  ösztönzi  a
társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív részvételét,
b)  működése  a  közösségek  öntevékenységén  alapul,  és  azt  ösztönzi,  tevékenységét  a
közösségek érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, tevékenységének tervezésébe,
értékelésébe a közösségeket bevonja,
c) mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető,
d) együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, más
szakterületekhez tartozó intézményekkel,
e) alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre,
f) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében.]

(4)  Az  állam,  a  települési  önkormányzat  vagy  az  önkormányzati  társulás  által  fenntartott
közművelődési intézmény költségvetési szervként működik.

(5)  A közművelődési  intézmény  típusa  –  jogszabályban  meghatározott  szakmai,  személyi  és
infrastrukturális feltételek megléte esetén – lehet:

a) művelődési ház,
b) művelődési központ,
c) kulturális központ,
d) többfunkciós közművelődési intézmény,
e) népfőiskola,
f) népi kézműves alkotóház,
g) gyermek-, illetve ifjúsági ház, valamint
h) szabadidőközpont.”

T/15377/3/1-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/15377/3/4.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - Kultv. 77. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

18. §

A Kultv. 76-78. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„[(5) A közművelődési intézmény típusa – jogszabályban meghatározott szakmai, személyi és
infrastrukturális feltételek megléte esetén – lehet:

a) művelődési ház,
b) művelődési központ,
c) kulturális központ,
d) többfunkciós közművelődési intézmény,
e) népfőiskola,
f) népi kézműves alkotóház,
g) gyermek-, illetve ifjúsági ház, valamint
h) szabadidőközpont.]”

T/15377/3/1-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/15377/3/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § - Kultv. 78/C. §
Módosítás jellege: elhagyás

19. §

A Kultv. a következő 78/A-78/J. §-sal egészül ki:

„[78/C. §

(1)  A  többfunkciós  közművelődési  intézmény  olyan  közös  igazgatású  művelődési  ház,
művelődési  központ  vagy  kulturális  központ,  amely  a  közművelődési  alapszolgáltatások
biztosítása  mellett  tevékenységének  területén  médiaszolgáltatási,  sajtótermék-kiadási,
turisztikai információ-szolgáltató feladatokat is ellát.
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(2)  A többfunkciós  közművelődési  intézmény  elnevezésében  működési  formájától  függően
szerepelnie  kell  a  „művelődési  ház”,  a  „művelődési  központ” vagy a  „kulturális  központ”
kifejezés valamelyikének.]”

T/15377/3/1-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/15377/3/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (2) bekezdés - Kultv. 79. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

20. §

(2) A Kultv. 79. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások körét és azok díját,
b) a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatban a helyi lakossággal és annak
önszerveződő közösségeivel történő kapcsolattartás elveit, főbb szempontjait,
c) a közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek körét,
d)  a  helyi  lakosság  és  annak  önszerveződő  közösségei  által  ingyenesen  vagy  térítési  díjért
igénybe vehető közművelődési alapszolgáltatásokat,
e)  a  közművelődési  alapszolgáltatás  igénybevételi  lehetőségeinek  minimális  időtartamát  és
rendszerességét,  a  közösségi  színtér  vagy  közművelődési  intézmény  közművelődési  célú
minimális nyitva tartását,
f) a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit[, valamint].
[g)  közművelődési  alapszolgáltatások  biztosításában  közreműködőktől  megkívánt
szakképzettséget.]”

T/15377/3/1-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
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- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/15377/3/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § - Kultv. 87/B. § j) pont
Módosítás jellege: elhagyás

25. §

A Kultv. IV. Része a III. Fejezetet követően a következő III/A. Fejezettel egészül ki:

„87/B. §

A hagyományőrzéssel és a néphagyomány gondozásával kapcsolatos állami feladatok a következők:
[j)  a  fenti  célok  érdekében  megyei  és  Kárpát-medencei  hálózatok,  kirendeltségek
működtetése.]”

T/15377/3/1-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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