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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 62. § (8) bekezdése alapján – a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a
kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról
szóló T/8441. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

(1) Kultúrstratégiai  intézmények az egyes kulturális  [ágazatokban:]ágazatokban működő alábbi
kulturális intézmények:

a) [előadó-művészeti]előadó-művészet ágazatban
aa) a Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit [Zrt.]Zártkörűen Működő Részvénytársaság;
ab) a Magyar Állami Operaház;
ac) a Budapest Operettszínház;
ad) a Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.;
ae) a Müpa Budapest – Művészetek Palotája Nonprofit Kft.;
af) a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.;

b) alkotóművészeti ágazatban a Petőfi Irodalmi Múzeum;



c) közgyűjtemény és emlékezetpolitikai ágazatban
ca) a Magyar Nemzeti Múzeum;
cb) a Szépművészeti Múzeum;
cc) az Országos Széchényi Könyvtár;
cd) a Magyar Nemzeti Levéltár;
ce) a Magyarságkutató Intézet;

d) népi hagyományok ágazatban
da) a Hagyományok Háza;
db) a Néprajzi Múzeum;
dc) a Szabadtéri Néprajzi Múzeum;

e) közösségi művelődési ágazatban az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.;
f) vizuálisművészet ágazatban a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

(1) Kultúrstratégiai intézmények az egyes kulturális ágazatokban:
a) előadó-művészeti ágazatban

aa) a Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zrt.;
ab) a Magyar Állami Operaház;
ac) a [Budapest]Budapesti Operettszínház;
ad)  a  Nemzeti  Artista-  Előadó-  és  Cirkuszművészeti  Központ  Nonprofit  [Kft.]Korlátolt
Felelősségű Társaság;
ae) a Müpa Budapest – Művészetek Palotája Nonprofit [Kft.]Korlátolt Felelősségű Társaság;
af) a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit [Kft.]Korlátolt Felelősségű Társaság;

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

(1) Kultúrstratégiai intézmények az egyes kulturális ágazatokban:
b) [alkotóművészeti]alkotóművészet ágazatban a Petőfi Irodalmi Múzeum;

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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4. §

(1) Kultúrstratégiai intézmények az egyes kulturális ágazatokban:
c) közgyűjtemény és [emlékezetpolitikai]emlékezetpolitika ágazatban

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés e) és f) pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

(1) Kultúrstratégiai intézmények az egyes kulturális ágazatokban:
e)  közösségi  [művelődési]művelődés ágazatban  az  NMI  Művelődési  Intézet  Nonprofit
Közhasznú [Kft.]Korlátolt Felelősségű Társaság;
f)  vizuálisművészet  ágazatban  a  Nemzeti  Filmintézet  Közhasznú  Nonprofit  [Zrt]Zártkörűen
Működő Részvénytársaság.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A kultúrstratégiai intézmények működéséhez és feladatainak [ellátáshoz]ellátásához szükséges
forrást a központi költségvetés biztosítja.

(3)  A Kormány  a  [feladatellátásához  ]feladatok  ellátásához  szükséges  források  hosszú  távú
biztosítása  érdekében  a  kultúrstratégiai  intézményekkel  ötéves  időtartamra  finanszírozási
megállapodást köt.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - Tao tv. 7. § (26a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

11. §

A Tao tv. 7. §-a következő (26a) bekezdéssel egészül ki:

„(26a)  Az  (1)  bekezdés  ty)  pontja  szerinti  műemléki  ingatlant  vagy  nyilvántartott  műemléki
értéknek  minősülő  ingatlant,  illetve  [a  ]helyi  egyedi  védelem  alatt  álló  ingatlant  (mindhárom
esetben ideértve többek között annak ingatlan jellegű védett tartozékát, a védett területet, a történeti
kertet,  a  történeti  temetkezési  helyet,  ezek  maradványát,  továbbá  azok  rendeltetésszerűen
összetartozó együttesét, rendszerét) érintő vagyoni betét beszerzésnek minősül az illetékekről szóló
törvény  szerinti  belföldi  ingatlanvagyonnal  rendelkező  társaságban  fennálló  vagyoni  betét
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(részvény,  üzletrész,  szövetkezeti  részesedés,  átalakított  befektetői  részjegy)  megszerzése,
amennyiben az adózó tulajdonába kerülő vagyoni betétek aránya eléri vagy meghaladja az összes
vagyoni  betét  75%-át  és  a  társaság  ingatlanvagyonában  kizárólag  műemléki  ingatlan  vagy
nyilvántartott  műemléki  értéknek  minősülő  ingatlan,  illetve  a  helyi  egyedi  védelem  alatt  álló
ingatlan szerepel.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. §
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A Tao tv. 29/A. §-a következő [(87)](89) bekezdéssel egészül ki:

[„(87) A Nemzeti  Kulturális  Tanácsról,  a  kultúrstratégiai  intézményekről,  valamint  egyes
kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi … törvénnyel megállapított 7.
§ (1) bekezdés ty) pontját, x) pontját, (26)-(27) bekezdését a 2019-ben kezdődő adóévében az
adózó választása szerint alkalmazza.”]

„(89)  E törvénynek a  Nemzeti  Kulturális  Tanácsról,  a  kultúrstratégiai  intézményekről,  valamint
egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi … törvénnyel megállapított
7. § (1) bekezdés ty) pontját, x) pontját, (26)-(27) bekezdését a 2019-ben kezdődő adóévében az
adózó választása szerint alkalmazza.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - Emtv. 16. § (8) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

17. §

Az Emtv. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A színház közös működtetésére irányuló megállapodásban a miniszter és az önkormányzat
a)  meghatározza  –  ideértve  a  vezetői  kinevezés  módját  is  –  [az  intézmény]a  színház közös
működtetésének és működésének részletes szabályait;”

II. Rész
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Módosítópont sorszáma: 10.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 2. § f) pont [vizuálisművészet]vizuális művészet

2. 4. § (1) bekezdés f) pont [vizuálisművészet ]vizuális művészet ágazatban …

3. 10. § - Tao tv. 7. § (26) bekezdés … [melynek]amelynek az…

4. 17. § - Emtv. 16. § (4) bekezdés …forrásokat [teljes körűen ]teljeskörűen nem …

Indokolás

1. Nyelvhelyességi és jogtechnikai pontosítás. 
2. Nyelvhelyességi és jogtechnikai pontosítás. 
3. Nyelvhelyességi és jogtechnikai pontosítás. 
4. Nyelvhelyességi és jogtechnikai pontosítás. 
5. Nyelvhelyességi és jogtechnikai pontosítás. 
6. Nyelvhelyességi és jogtechnikai pontosítás. 
7. Nyelvhelyességi és jogtechnikai pontosítás. 
8. Nyelvhelyességi és jogtechnikai pontosítás. 
9. Nyelvhelyességi és jogtechnikai pontosítás. 
10. Nyelvhelyességi pontosítás.
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