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A Kormány  nevében  mellékelten  benyújtom  az  egyes  kulturális  tárgyú  és  egyéb  kapcsolódó
törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat az érintett szakmai érdekképviseleti szervezetekkel egyeztetésre került.



2018. évi ..... törvény 

egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról

1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvény módosítása

1. §

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény

a)  19.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében  a  „VERITAS  Történetkutató  Intézet  levéltára”  szövegrész
helyébe a „VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár” szöveg,
b) 19. § (4a) bekezdésében a „VERITAS Történetkutató Intézet levéltárának” szövegrész helyébe
a „VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár” szöveg

lép.

2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása

2. §

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 78/J. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Közművelődési intézmény – ideértve a közművelődési megállapodás keretében működtetett
intézményt is – létesítése, átszervezése, megszüntetése, valamint tevékenységének 2 hónapon túli
szüneteltetése esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a miniszter és a 82. § szerinti
Közművelődési Kerekasztal véleményét be kell szerezni, és annak tartalmát a képviselőtestülettel
ismertetni kell.”

3. §

A  Kultv.  78/B.  §  (2)  és  (2a)  bekezdésében,  valamint  87/A.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében  a
„mesterfokozattal  és  szakirányú  szakképzettséggel”  szövegrész  helyébe  a  „szakirányú
mesterfokozatú szakképzettséggel” szöveg lép.

3. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

4. §

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 9/A. Felhatalmazó rendelkezés
alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„9/A. Felhatalmazó rendelkezés

28/P. §
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Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a rendes és a levelező tagokat megillető életjáradék mértékét,
a  folyósítására  vonatkozó  részletes  szabályokat,  valamint  az  életjáradékban  részesített  tag
elhalálozása  esetén  megállapítható  hozzátartozói  ellátásokra  vonatkozó  szabályokat  rendeletben
állapítsa meg.”

4. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosítása

5. §

(1) A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény (a továbbiakban:
Városliget tv.) 1. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b)  A Városliget  megújításához és  fejlesztéséhez  kapcsolódó beruházások megvalósítása  és  a
vagyonkezelői feladatok hatékony ellátása érdekében a Budapest XIV. kerület, 29766/4 helyrajzi
számú ingatlan  az  egyes  kulturális  tárgyú  törvények módosításáról  szóló  2018.  évi  … törvény
hatálybalépésének napján, e törvény erejénél fogva, ingyenesen a vagyonkezelő vagyonkezelésébe
kerül  az (1)  bekezdésben meghatározott  vagyonkezelői  jog megszűnésének időpontjával  azonos
időpontig, a bejegyzett vagyonkezelő vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével.”

(2) Hatályát veszti a Városliget tv. 1. § (1a) bekezdés b) pontja.

5. Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 5. § (2) bekezdése 2020. március 1. napján lép hatályba.
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Általános indokolás

A  javaslat  négy  törvény  módosítására  irányul.  Ennek  keretében  egyrészt  a  VERITAS
Történetkutató Intézet és Levéltár új elnevezését átvezeti a köziratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári  anyag  védelméről  szóló  1995.  évi  LXVI.  törvény  szövegén,  másrészt
jogtechnikai  szempontból  korrigálja  a  Magyar  Művészeti  Akadémiáról  szóló  2011.  évi  CIX.
törvény egy szakaszának számozását,  továbbá az  alábbiakra tekintettel  módosítja  a  muzeális
intézményekről,  a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvényt (a továbbiakban: Kultv.) és a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi
CCXLII. törvényt (a továbbiakban: Városliget tv.).

A  Kultv.  módosításával  a  közösségi  művelődés  szabályozásának  fókuszába  a  szakpolitika
célkitűzései,  a  közművelődési  alapszolgáltatások  kerültek,  törvényi  garanciákat  teremtve  a
közművelődési alapszolgáltatások minőségi biztosításának és differenciált megszervezésének, a
helyi szükségletekhez és igényekhez jobban illeszkedő módon működő közösségi művelődési
intézmények révén. A módosítás közművelődési szakmai valamint jogtechnikai pontosításokra
tesz javaslatot a következő pontokban:

pontosítja az egyes közművelődési intézményekben foglalkoztatott szakemberek számára előírt
képesítési követelményeket,

pontosítja  a  miniszteri  véleményezési  hatókörét  a  közművelődési  intézmények  átszervezése,
megszüntetése esetén.

A Városliget  tv.  rendelkezik  arról,  hogy  a  Budapest  29732/1.  hrsz  ingatlan,  ún.  városligeti
ingatlan 99 évre a Városliget Zrt. vagyonkezelésébe kerül. A módosítás a városligeti ingatlanon
megvalósuló beruházási és vagyonkezelési feladatok hatékony ellátása érdekében a városligeti
ingatlan vagyonkezelőjének lehetséges székhelyét  biztosító  ingatlan tekintetében a Városliget
Zrt-t  jelöli  ki  vagyonkezelőként,  megszüntetve  egyidejűleg  a  meglévő  vagyonkezelő
vagyonkezelői jogát.

A módosítás rendelkezik arról, hogy a vagyonkezelői jog a törvény erejénél fogva keletkezik és
annak  gyakorlása  ingyenesen  illeti  meg  a  vagyonkezelőt.  A vagyonkezelő  a  vagyonkezelői
jogokat – hasonlóan a többi vagyonkezelt ingatlanhoz – vagyonkezelési szerződés megkötése
nélkül gyakorolja a törvény rendelkezései értelmében.

A módosítás rendelkezik továbbá arról, hogy a Komárom 802. és Komárom 803. helyrajzi számú
ingatlanok tekintetében a Városliget Zrt. vagyonkezelői joga 2020. március 1. napján megszűnik.

Részletes indokolás
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1. § 

Jogtechnikai pontosítást tartalmaz a javaslat arra figyelemmel, hogy a VERITAS Történetkutató
Intézet nevének VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárra történő változtatása jobban lefedi
az Intézet tevékenységét.

2. § 

A javaslat a kultúráért felelős miniszter véleményezési hatókörét a közművelődési intézmények
átszervezése,  megszüntetése  esetén  kiterjeszti  a  közművelődési  megállapodás  keretében
működtetett közművelődési intézményekre is.

3. § 

A javaslat  pontosítja  az  egyes  közművelődési  intézményekben  foglalkoztatott  szakemberek
számára előírt képesítési követelményeket.

4. § 

Jogtechnikai pontosítást tartalmaz a javaslat.

5. § 

A  Városliget  tv.  alapján  a  Budapest  XIV.  kerület  29732/1  helyrajzi  számú  ingatlan
(természetben:  Városliget  ingatlan)  államot,  Budapest  Főváros  Önkormányzatát  és  Budapest
XIV.  kerület  Zugló  Önkormányzatát  megillető  tulajdoni  hányada 99 évre  az  állam 100%-os
tulajdonában  lévő  Városliget  Zrt.  vagyonkezelésébe  került.  A 99  éves  vagyonkezelési  jog
fennállása miatt, melyet a Városliget tv. állapít meg, indokolt saját vagyonkezelésű ingatlanban
elhelyezni a Liget Budapest beruházást lebonyolító Városliget Zrt.-t.  A rendelkezés kijelöli  a
Városliget Zrt-t a társaság lehetséges székhelyét biztosító ingatlan tekintetében vagyonkezelőnek
a  beruházási  és  vagyonkezelési  feladatok  hatékony  ellátása  érdekében.  A vagyonkezelő  a
vagyonkezelői  jogokat  vagyonkezelési  szerződés  megkötése  nélkül  gyakorolja  a  törvény
rendelkezései értelmében.

A vagyonkezelői jog a törvény erejénél fogva jön létre és annak gyakorlása ingyenesen illeti meg
a  vagyonkezelőt.  Az ingatlan-nyilvántartásba  bejegyzett  vagyonkezelői  jog  megszűnéséről  is
rendelkezik  a  jogalkotó  annak  érdekében,  hogy  a  vagyonkezelő  személyében  bekövetkező
változás ne okozzon fennakadást az ingatlan használata tekintetében az új vagyonkezelőnél.

A Liget Budapest projekt keretében eredetileg tervezett Liget Üzemeltetési Központ felépítését a
Városliget  zöldfelületétének  növelése  és  költséghatékonyság  érdekében  elvetették  a
döntéshozók,  helyette  egy meglévő,  magyar  állam tulajdonában álló  ingatlan hasznosításával
javasolják megoldani a társaság hosszú távú elhelyezését. Ez az ingatlan természetben a Hermina
út  57-59-ben  található,  telek  területe  2791  nm;  az  épület  bruttó  2100  nm,  nettó  1321  nm
irodaterület. Az Ingatlan vagyonkezelője a Petőfi Irodalmi Múzeum, azonban az ingatlan nem
elsődlegesen a Petőfi Irodalmi Múzeum elhelyezési céljait szolgálja, az épületben mindösszesen
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3-4 múzeumi munkatárs került elhelyezésre.

A fentiek okán – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (1) bekezdésére is
figyelemmel  –  szükségessé  vált  az  irodaház  hasznosításának  áttekintése,  racionalizálása,
amelynek indokoltságát a Liget Budapest projekt előrehaladása is alátámasztja.

A javaslat hatályon kívül helyező rendelkezést is tartalmaz vagyonkezelői jog megszüntetésére
tekintettel.

6. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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