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Összegző jelentés

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

törvényjavaslathoz
(T/15377.) benyújtott

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2017  május  25-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatokat és azokról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatokat tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

А Bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok
tárgyalását 2017. május 25-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

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

T/15377. számú törvényjavaslathoz benyújtott
T/15377/4. és 6. számú részletes vitát lezáró bizottsági 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: Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Módosítópont: T/15377/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - Kultv. 77. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

18. §

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

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

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Módosítópont: T/15377/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § - Kultv. 83/A. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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21. §

A Kultv. II. Fejezete a 83. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„A közművelődési rendelet

83/A. §

(1)  A  települési  önkormányzat  a  helyi  társadalom  művelődési  érdekeinek  és  kulturális
szükségleteinek figyelembevételével,  e törvény és a helyi  lehetőségek, sajátosságok alapján – a
Közművelődési  Kerekasztallal  és  a  települési  nemzetiségi  önkormányzattal  való  egyeztetést
követően  –  rendeletben  határozza  meg  az  ellátandó  közművelődési  alapszolgáltatások  körét,
valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.

(2) A települési önkormányzat a közművelődési rendeletét a – Közművelődési Kerekasztallal  és a
települési  nemzetiségi  önkormányzattal  való  egyeztetés  keretében  –  legalább  ötévente
felülvizsgálja.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15377/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszá
m

Érintett törvényhely Korrektúra

1.
2. § (2) bekezdés - Ltv. 5. § (5) 
bekezdés a) pont

a [papír alapú ]papíralapú iratról …

2. 3. § - Kultv. preambulum
…történő [széleskörű ]széles körű és … 
… [mely]amely törekvés…

3.
4. § (2) bekezdés - Kultv. 1. § f) pont 
fc) alpont

… fejlesztésében[,] és…

4. 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
…következő [rendelkezések 
lépnek:]rendelkezés lép:

5. 16. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
…következő [rendelkezések 
lépnek:]rendelkezés lép:

6. 16. § (2) bekezdés - Kultv. 66. § l) pont
…városi [könyvárak]könyvtárak 
könyvtárosai…

7. 19. § - Kultv. 78/G. § (1) bekezdés … végez, és…

8. 19. § - Kultv. 78/H. § (1) bekezdés … [helyiség-együttes]helyiségegyüttes,…
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Sorszá
m

Érintett törvényhely Korrektúra

9.
19. § - Kultv. 78/H. § (2) bekezdés b) 
pont

…integrált [közösségi-]közösségi és…

10. 25. § - Kultv. 87/B. § h) pont
…a [kárpát-medencei]Kárpát-medencei 
népművészet…

11. 25. § - Kultv. 87/B. § i) pont … biztosítása[.],

12.
26. § - Kultv. 87/C. § (3) bekezdés b) 
pont

…vagy [alapító okirat számát]alapítóokirat-
számát,

13. 31. § nyitó szövegrész
…következő [rendelkezések 
lépnek:]rendelkezés lép:

14. 34. § 2. pont … szöveg,

15. 34. § 17. pont … szöveg,

16. 34. § 20. pont … szöveg,

17. 1. melléklet 1. pont
…valamint [három éves ]három-éves 
időtávban …

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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