
d) az Ltv. 9. §-ának (4) bekezdése, to
vábbá 10. §-ának (2) bekezdésében a 
„valamint az állami intézmények és a he
lyi önkormányzati intézmények" szöveg
rész, 

e) a könyvtárakról szóló 1976. évi 15. 
törvényerejű rendelet végrehajtásáról 
szóló 17/1976. (VI. 7.) MT rendelet, 

f) a művelődési otthonokról szóló 
3/1979. (I. 20.) MT rendelet, 

g) a közművelődésről szóló 1976. évi 
V. törvény végrehajtásáról rendelkező 
1035/1976. (XI. 13.) Mt.h. határozat, vala
mint a módosításáról rendelkező 
23/1982. (V. 24.) MT. rendelet 5. §-a és a 
44/1990. (III. 13.) MT. rendelet 18. §-a (2) 
bekezdésének d) pontja, 

h) a helyi önkormányzatok egyes 
szerveinek és a köztársasági megbízot
taknak a közművelődési, közgyűjtemé
nyi, művészeti, továbbá más kulturális 
tevékenységekkel kapcsolatos állami
gazgatási feladat- és hatásköreiről szóló 
20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának 
(2) bekezdése, 3. §-a (1) bekezdésének 

A kulturális javak védelméről és a 
muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődés
ről szóló törvényhez 

I. részhez 
A törvény kezelhetősége érdekében 

meghatározza a törvényben használt fo
galmakat és alapelveket. A tervezet által 
kijelölt célok, valamint a törvény hatálya 
bemutatja azt a szerteágazó kulturális te
rületet, amelyre vonatkozóan szabályoz 
a törvény-tervezet. 

III. részhez 
Az információs társadalom és a de

mokratikus jogállam működésének 
egyik alapfeltétele, hogy az információk 

b)-c) és e) pontja, (2) bekezdésének c) -
g) és i) pontja, 

i) a művelődési otthonokról szóló 
1/1979. (I. 20.) KM rendelet, 

j) a könyvtári rendszer szervezetéről 
és működéséről szóló 5/1978. (XII. 2.) 
KM rendelet. 

(2) A törvény II. részének hatálybalé
pésével egyidejűleg hatályát veszti: 

a) a muzeális emlékek védelméről 
szóló 1963. évi 9. törvényerejű rendelet, 
valamint a módosításáról rendelkező 
1975. évi 6. törvényerejű rendelet, és az 
1981. évi 19. törvényerejű rendelet, 

b) a helyi önkormányzatok és szer
veik, a köztársasági megbízottak, vala
mint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat- és hatásköreiről szóló, 
többször módosított 1991. évi XX tör
vény 126. §-a, 

c) az országos múzeumok felsorolá
sáról szóló 1032/1981. (X. 30.) Mt. h. ha
tározat, valamint a módosításáról rendel
kező 31/1989. (XII. 22.) MT. rendelet és 
az 1022/1991. (X. 23.) Korm. határozat. 

szabadon áramoljanak, és azok, illetve a 
könyvtári dokumentumok bárki számára 
hozzáférhetőek legyenek. 

Mindig is a könyvtár volt az az intéz
ménytípus, amelyben dokumentumokat 
és információkat gyűjtöttek, feltártak, 
rendszereztek és szolgáltattak. Felbe
csülhetetlen nemzeti értékeket, az egye
temes kultúrához kapcsolódó dokumen
tumokat, gyűjteményeket őriznek könyv
táraink. Mind a múlt, mind a jelen és a 
jövő társadalmának működését megha
tározza a korszerű könyvtári ellátás biz
tosítása. A könyvtári ellátásnak segítenie 
kell az oktatásügy egészét, a kutatásfej
lesztést, a közművelődést, a kikapcsoló
dást, a művészeti életet, a gazdaságot. A 
könyvtári ellátás fenntartása és fejleszté
se tehát az állampolgár és a társadalom 
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egésze szempontjából is szükséges, 
ezért a könyvtári és információs szolgál
tatások kiemelt állami fenntartása straté
giai jelentőségű. 

A könyvtári és könyvtári információs 
rendszer a nemzeti információs rendszer 
része, fejlődését meghatározza az elek
tronizáció, a számítás és kommunikáci
ótechnika fejlődése, a globális, elektro
nikus vagy digitális és virtuális könyvtár 
kialakulása. A könyvtári hálózatra ala
pozva lehet kiépíteni az ország minden 
települését magába foglaló egységes in
formatikai rendszert, amely az oktatási
kulturális célokon túl a gazdasági és tár
sadalmi felzárkóztatás elengedhetetlen 
eszköze. 

Az új törvény történeti előzménye ha
zánkban a XIX. századra nyúlik vissza. 
Az 1897. évi XLI. törvény „A nyomdater
mékek tudományos célokra szolgáló kö
teles példányainak beszolgáltatásáról" 
szólt. 1929-ben lépett hatályba a XI. tör
vény „A múzeum, könyvtár, és levéltár
ügy némely kérdéseinek rendezéséről". 
Az 1956. évi szabályozás után 1976-ban 
lépett hatályba a 15. sz., még ma is ér
vényben lévő minisztertanácsi rendelet 
és ennek végrehajtási rendelete 
(17/1976. (IV.7.) sz. rendelet), valamint 
1978-ban a kulturális miniszter 5. sz. ren
delete. Ezek határozták meg a könyv
tárak feladatait, a könyvtári szolgáltatá
sokat, tevékenységeket, a könyvtári 
együttműködést, a könyvtári állomány 
védelmét; rendelkeztek a nemzeti könyv
tár, a felsőoktatási könyvtárak, a közmű
velődési, a szak- és az iskolai könyvtárak 
feladatairól, a könyvtárak fenntartásáról 
és felügyeletéről, a könyvtári rendszer 
szervezetéről és működéséről. 

A hatályos szabályozást erőteljesen 
meghaladták mind a társadalmi, mind a 
szakmai változások. 

Az újraszabályozásnak egyrészt azt 
kell rögzítenie, hogy az állampolgár mi
lyen módon juthat hozzá információhoz 
és könyvtári dokumentumokhoz, más
részt azt, hogy az állami, az önkormány
zati szervek, a gazdasági és az egyéb 
szervezetek által fenntartott könyvtárak 
milyen feltételek és szabályok szerint vé

gezzék nyilvános könyvtári tevékenysé
güket. 

Az új törvény megalkotását az is indo
kolja, hogy az elmúlt években több olyan 
törvény született, amely érinti a könyv
tárügyet. Ilyen a közoktatási, a felsőokta
tási, az adatvédelmi, az önkormányzati, 
a hatásköri, az államháztartási, a közal
kalmazotti, valamint a nemzetiségi és et
nikai törvények hatálybalépése. 

A törvény megalkotásának szüksé
gességéről a 1062/1996.(VI.4.) kormány
határozat rendelkezik. A kormányprog
ramnak megfelelően a kormány 1996. 
évi munkaterve előírta a könyvtári tör
vény tervezetének elkészítését. 

Mivel hazánk az Európai Unió teljes 
jogú tagságára törekszik, jogrendsze
rünkbe be kell építeni más nemzetközi 
egyezmények előírásait is, és velük har
monizációra kell törekednünk, nemcsak 
jogi, hanem könyvtár szakmai kérdések
ben is. 

Fontosabb nemzetközi egyezmé
nyek: Az Emberi Jogok Egyetemes Nyi
latkozata (ENSZ Közgyűlés, 1948. 22. 
cikkely), a Gazdasági, Szociális, Kultu
rális Jogok Nemzetközi Egyezségok
mánya (ENSZ Közgyűlés, 1966. 2200. 
határozat), az UNESCO manifesztuma a 
közművelődési könyvtárakról (1994.). 
Az EU dokumentumok közül az Európai 
Közösségek (később: Európai Unió) 
Bizottsága (Commission), Tanácsa 
(Council) és a Európa Parlament könyv
tárakat érintő, illetve a könyvtárüggyel 
érintkező javaslatait, tanulmányait kell 
számba vennünk. Ezek: Az európai 
szakinformációs piac fejlesztéséről ki
dolgozott program (Európa Parlament, 
1984.), A könyv: Európa kulturális életé
nek vitathatatlan része (EU Bizottság, 
1989.), a könyvtárközi kölcsönzés és a 
szerzői jogok (EU Bizottság, 1992.), A 
copyright és más kapcsolódó jogok 
(EU Bizottság, 1993.), A könyvtári tör
vénykezés reformja Közép-Európában 
(EU Tanács, 1996). 

Az Alkotmány felsorolja az alapvető 
jogokat, amelyek közül leginkább a kö
vetkezők érintik az állampolgárok jogait 
a könyvtári ellátás keretében: a közérde-
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kű adatok megismerésének joga; a nem
zeti és etnikai kisebbségek joga saját kul
túrájuk ápolására, anyanyelvük haszná
latára, az anyanyelvű oktatásra; a műve
lődéshez való jog; a tudományos és mű
vészeti élet szabadságának joga. 

Tehát törvényi szintű szabályozásra 
van szükség és a törvénynek rendelkez
nie kell: 

- az állampolgárok információhoz 
művelődéshez, kikapcsolódáshoz való 
jogának érvényesítése érdekében szük
séges nyilvános könyvtári feladatokról, 

- a nyilvános könyvtárak megfelelő 
működési feltételeit biztosító fenntartói 
feladat- és hatáskörökről, 

- a nyilvános könyvtárak és fenntar
tóik feladatellátási kötelezettségeinek tel
jesítését lehetővé tevő pénzügyi feltéte
lekről, 

- a könyvtárak információs-techno
lógiai fejlesztésének pénzügyi lehetősé
geiről, 

- azoknak a könyvtári és információs 
szolgáltatásoknak a finanszírozásáról, 
amelyek üzleti alapon nem működhet
nek, 

- a könyvtárak rendszerként való 
működését szolgáló szakmai feladatok
ról, 

- a könyvtári ellátáshoz szükséges 
kötelespéldány-szolgáltatásról. 

Az új törvény megfogalmazása során 
meg kívánjuk őrizni mindazon értékeket, 
amelyek a magyar könyvtárügy sok évti
zedes története során kialakultak. 

Ugyanakkor a törvény lehetőségeivel 
nem csupán megtartani, de fejleszteni is 
kívánjuk a hazai könyvtári ellátást. 

VI. részhez 
A kulturális terület legmeghatározóbb 

intézményeiben foglalkoztatottak alkal
mazásához szükséges egy egységes 
szempontrendszer kialakítása, amely ga
rantálja e területen dolgozók számára a 
foglalkoztatás biztonságát, s ugyanakkor 
azt is, hogy a kulturális alapellátást 
igénybe vevők magasabb és egységes 
színvonalú szolgáltatáshoz jussanak. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

A 6-7. §-hoz 

A törvény - a muzeológia és a régé
szettudomány elméleti eredményeit fel
használva - korszerű, átfogó, ugyanak
kor pontos, a jogalkalmazók által egysé
gesen értelmezhető meghatározást ad a 
védelem elsődleges alanyairól: a kulturá
lis javakról mint múltunk és jelenünk 
megismerésének pótolhatatlan forrásai
ról, nemzeti és egyetemes kulturális 
örökségünk elválaszthatatlan összete
vőiről. 

Különös veszélyeztetettségükre való 
tekintettel a törvény kiemelten foglalkozik 
a régészeti örökség védelmével. 

Megfogalmazza az államnak, az ön
kormányzatoknak, az egyházaknak, gaz
dasági és társadalmi szervezeteknek - a 
fenti javakkal kapcsolatba kerülő minden 
állampolgárnak - ezen értékekkel szem
beni kötelezettségét, de ezekkel össze
függő jogait is (elsősorban a tulajdonfor
mától független, széleskörű és nyilvános 
hozzáférhetőség jogát, ill. a tudományos 
kutatás szabadságának e területen is 
megjelenő követelményét). 

Annak érdekében, hogy a szóban for
gó, a nemzet egészének közös szellemi 
örökségét képező értékek egyenlő hoz
záférhetőségét és tudományos, ill. köz
művelődési célú hasznosítását a jövő
ben is folyamatosan biztosítani lehes
sen, a törvény kimondja a felhasználás 
(az adatfelhasználásra is kiterjesztett) ki
sajátításának, monopolizálásának tilal
mát; e javak tulajdonosai és kezelői tehát 
ilyen jogi elkötelezettséget semmilyen 
formában nem vállalhatnak. 

Kulturális javaink történelmi okokból 
különböző országok területén is találha
tóak. Védelmük érdekében a törvény ki
mondja az állam együttműködési kötele
zettségét más államokkal, nemzetközi 
szervezetekkel. A magyar állam figye
lembe veszi más államok e téren jelent
kező érdekeit, ugyanakkor arra törekszik, 
hogy a területéről törvénytelen módon el
származott javak visszakerüljenek erede
ti tulajdonosukhoz. 
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A törvény utal a kulturális javaknak 
(különösen legkiemelkedőbb nemzeti 
ereklyéinek és műkincseinek, valamint 
az őket magukba foglaló épületeknek, 
területeknek) rendkívüli, ill. szükségálla
pot, természeti katasztrófa, vagy fegyve
res összeütközés idején történő meg
különböztetett védelmére. Erre az e 
tárgyban 1954. május 14. napján Hágá
ban kelt (Magyarországon az 1957. évi 
14. tvr-rel kihirdetett) nemzetközi egyez
mény, a polgári védelemről szóló 1996. 
évi XXVII. tv., ill. a végrehajtásról kiadott 
196/1996. (XI.22.) Korm. rendelet előírá
sainak megfelelően kerül sor. 

A 8. §-hoz 

Abból a célból, hogy az ország terü
letén utódaink számára épségben meg
őriztessenek és a köz számára hoz
záférhetőek legyenek, a kulturális örök
ség pótolhatatlan és kiemelkedő jelen
tőségű elemeit különleges védelemben 
kell részesíteni. Ennek nemzetközileg is 
általános, hazánkban is hagyományos 
módja a tárgyak védetté nyilvánítása. 
Mivel a muzeális gyűjtemények a fenti 
céllal jöttek létre, az ott őrzött kulturális 
javak védelmét a múzeumokra vonatko
zó előírások biztosítják, a védetté nyilvá
nítás olyan kulturális javakra vonatkozó, 
amelyeket nem őriznek szakmai szabá
lyok betartására kötelezett intézmények
ben. 

Az 1963. évi 9. tvr. értelmében a kul
turális javakat az arra kijelölt országos 
közgyűjtemények nyilvánították védetté. 
Az egyes védetté nyilvánítási szempon
tokat nélkülöző, nem nyilvános és szét
tagolt nyilvántartások következtében 
senkinek nem volt átfogó ismerete a 
magyarországi védetté nyilvánított mű
tárgyállományról, így a védetté nyilvání
tás nem a hazánkban található értékek 
összességéhez viszonyítva történt, ha
nem esetenként az illetékes múzeum 
gyűjtőköre, a muzeológus látóköre 
alapján. Tág teret kaptak az egyéni ku
tatási, intézményi, kiállítási, szerzemé
nyezési, tehát a cél szempontjából ke
vésbé fontos, szubjektív kiválasztási 

módszerek. E törvény alapján a védetté 
nyilvánítás kimondása egy központi ha
tóság által történik, amelynek nyilvántar
tási rendszere és az általa felkért szak
mai testületek összetétele biztosítja az 
egységes elvek alapján történő tárgyila
gos kiválasztást. 

Az alkotójuk tulajdonában lévő kultu
rális javak a szerzői jogi törvény szabá
lyozására tekintettel nem nyilváníthatóak 
védetté. 

A 9. §-hoz 

Az 1963. évi 9. sz. tvr. előírta a kultu
rális javak (muzeális emlékek) bejelenté
si kötelezettségét. Ezt a jelen törvény 
nem kívánja fenntartani. Tekintve, hogy 
pótolhatatlan vagy kiemelkedő jelentősé
gű kulturális javak nem mindig ismertek, 
vagy ismeretlen helyen találhatók, ezért 
védetté nyilvánításukra bárki tehet javas
latot. A bejelentett tárgyak kulturális je
lentőségét szakértői munka alapján lehet 
helyesen megítélni. Az eljárás azért indul 
hivatalból, hogy csak valóban indokolt 
esetben folytassák le. 

A védetté nyilvánítás jogerőre emel
kedése hosszabb időt vehet igénybe, 
ezért kívánatos, hogy az eljárásba be
vont tárgyat addig is az országban tart
suk és épségét megóvjuk. 

A 10-11. §-hoz 

Az 1963. évi 9. sz. tvr. alapján kialakult 
gyakorlattal ellentétben kívánatos, hogy 
a védetté nyilvánítás kimondására csak 
valóban indokolt esetben kerüljön sor. 
Korábban előfordult, hogy a tárgyat csu
pán feltételezés és nem alapos szakértői 
kutatómunka alapján nyilvánították vé
detté. Ezért ez a törvény a védetté nyil
vánítási eljárás időtartamát hosszab
ban - az államigazgatási eljárástól elté
rően - 90 napban határozta meg. 

A 12. §-hoz 

Az 1969. évi 9. sz. tvr. nem írta elő a 
védetté nyilvánított kulturális javak közhi
teles nyilvántartását és annak hozzáfér-
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hetőségét. Mindazoknak, akiknek a kul
turális javak védelmével kapcsolatban 
kötelezettségeik vannak, tudni kell arról, 
hogy az a műtárgy, amellyel kapcsolatba 
kerültek védetté nyilvánított-e vagy sem. 
A nyilvántartás kezelésére természete
sen vonatkoznak a személyes adatok 
védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvény 
rendelkezései. 

A 13. §-hoz 

Az Igazgatóság védetté nyilváníthat 
gyűjteményt, mint egységes egészet. A 
védettség a gyűjtemény minden egyes 
darabjára kiterjed. A védett gyűjtemény
hez tartozó tárgy bármilyen módon törté
nő elidegenítése csak az Igazgatóság 
előzetes hozzájárulásával lehetséges. 

Az Igazgatóság szakértői vélemény 
alapján dönt az elidegeníthetőségről. Jo
ga van az ezirányú kérelmet elutasítani, 
ha az elidegenítés a védett gyűjteményt 
jelentősen csorbítaná, ill. a védelem in
doka jelentősen csökkenne vagy meg
szűnne. 

Az Igazgatóság védetté nyilváníthat 
kulturális tárgyegyüttest, mint egységes 
egészet. A védettség a tárgyegyüttes 
minden egyes darabjára, illetve elemére 
kiterjed. A védett tárgyegyüttes bárme
lyik darabja csak az Igazgatóság előze
tes hozzájárulásával idegeníthető el. A fi
zikailag egybeépített vagy egymáshoz 
kapcsolódó darabokból, ill. elemekből 
álló tárgyegyüttes nem bontható meg, 
annak darabjai nem idegeníthetőek el. 

A más jellegű tárgyegyüttesből törté
nő elidegenítést az Igazgatóság megtilt
hatja, ha az elidegenítéssel a védettség 
indoka jelentősen csökkenne vagy meg
szűnne. Az Igazgatóság dönt arról is, ha 
az elidegeníthető tárgy védettsége meg
szűnik (vö. 10. §.b.) vagy a tárgy egyedi
leg védett marad. 

A 14. §-hoz 

A védett tárgy tulajdonosának kötele
zettségeit a törvényben kell rögzíteni, mi
vel ez egyben a tulajdonjog gyakorlásá
nak korlátozását is jelenti. A hatósági el

lenőrzés módját, a védett tárgyak kiállítá
sának, ill. tudományos kutatásának felté
teleit - a tulajdonos érdekeinek figyelem
bevételével - a miniszter rendeletben 
szabályozza. 

A 15. §-hoz 

A tulajdonjog érintetlenül hagyása 
mellett - mivel a kulturális javak fennma
radása közérdek - az államnak gondos
kodnia kell biztonságukról. Ezért helyez
heti el - indokolt esetben - az Igazgató
ság a veszélyeztetett kulturális javakat 
közgyűjteményekben, ez azonban nem 
jelenthet semmiféle „államosítást". 

A 16. §-hoz 

A kedvezmények lehetnek termé
szetbeni vagy pénzbeni juttatások (pl. 
restaurálás támogatása), ill. adó- és ille
ték kedvezmény. Ez utóbbit az EU adó
kedvezmény rendszeréhez hasonlóan 
kívánjuk kialakítani. 

A 17-18. §-hoz 

A kulturális javak megőrzéséhez 
szükséges források hiánya és a hábo
rús pusztítások mellett „előkelő" helyet 
foglal el a kulturális örökséget veszé
lyeztető tényezők között a műtárgyak 
„illegális forgalmazása". A műtárgyak, 
régiségek, bármennyire is bőségesen 
fellelhetők, korlátozott számban létez
nek, s a források bizonyos idő múltán 
kimeríthetőek. Ez növeli értéküket és ke
lendőségüket. Minthogy a műkincsek 
vándorlása a kereslet-kínálat törvény
szerűségének megfelelően történik, a 
törvényesen felállított akadályokat az il
legális forgalom határokat nem ismerve 
lépi át. Ez az a terület, ahol az egyes 
államok nemzetközi összefogás nélkül 
keveset tehetnek. Ebben az esetben is 
a gazdag örökséggel, ámde kevés gaz
dasági erőforrással rendelkező orszá
gok a legkiszolgáltatottabbak. 

A tiltott kereskedelem a hatvanas-het
venes években kezdett komoly mérete
ket ölteni. Ekkor alkotta meg az UNES
CO a kulturális örökség védelmét szol-
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gáló második nemzetközi egyezményt, 
az 1970. évi Párizsi egyezményt, amely 
a kulturális javak illegális kereskedelmét 
kívánja visszaszorítani. Ez az Egyez
mény előírja a tagállamoknak, hogy sza
bályozzák a kulturális javak exportját. 

A lopott vagy jogtalanul külföldre vitt 
kulturális javak nemzetközi visszaadá
sáról szóló UNIDROIT egyezményt ha
zánk is aláírta 1995. június 24-én. Az 
UNIDROIT Egyezmény szigorúbb előírá
sokat tartalmaz a jóhiszeműség bizonyí
tására, valamint különleges védelmet 
nyújt a kulturális javak legveszélyeztetet
tebb fajtáinak. 

Az Európai Unió, amely a tagorszá
gok között teljes szabadkereskedelem 
létrehozása céljából jött létre, megenge
di, hogy a tagállamok továbbra is korlá
tozzák a nemzeti kulturális örökségük ré
szét képező kulturális javak kivitelét or
száguk területéről saját nemzeti törvé
nyeik szerint (Római Szerződés 36. cik
ke). Ezeket a nemzeti törvényeket a többi 
tagállamnak is figyelembe kell venni. 
Ezen kívül az Európai Unió az európai 
kulturális örökség védelmében maga is 
meghatározta azokat a kulturális javakat, 
amelyek nem hagyhatják el az Unió kül
ső határát. 

A 19. §-hoz 

A törvény a nemzetközi egyezmé
nyekkel és az EU jogszabályokkal össz
hangban felszámolja a kiviteli engedélye
zéssel kapcsolatos intézményi szétta
goltságot, egységes elveket vezet be, 
egységes központi adatlapot vezet be, 
és a kiviteli engedélyezés egységes átte
kintését és nyilvántartását a közgyűjte
mények szakértői munkáját összefogó 
országos központi szervre, az Igazgató
ságra bízza. Ez a központi hatóság lesz 
az, amely a nemzetközi feladatokat, az 
EU jogszabályok által előírt kötelezettsé
geket végzi, végrehajtja. 

A 20-23. §-hoz 

Az 1969. évi 9. sz. tvr. alapján a kiviteli 
engedélyezés a kijelölt országos köz
gyűjteményekben történt központilag 

nem összehangolt módon. A jelen tör
vény a kiviteli engedélyezési eljárásban 
is különválasztja a szakértői és a hatósá
gi munkát. 

Az engedély megadása továbbra is a 
múzeumok szakértői munkája alapján 
fog történni. Az egységesített eljárás 
részletes szabályait, beleértve az egysé
ges engedélyezési űrlap bevezetését is, 
a miniszter rendeletben szabályozza. 

Hagyaték csak rendkívül indokolt 
esetben, a tárgy védetté nyilvánításával 
tartható Magyarországon. 

A törvény a kiviteli engedélyezési eljá
rást a nemzeti kulturális örökség általá
nos és konkrét védelmének eszközeként 
kezeli. Ennek megfelelően a kiviteli enge
dély kiadását megelőző szakértői vizs
gálat javaslatot tehet a kulturális tárgy vé
detté nyilvánítására. 

A 24. §-hoz 

A miniszter ugyancsak rendeletben 
szabályozza az engedélyezés részletes 
szakmai feltételeit, részletesen felsorolva 
a kulturális javak különböző fajtáira vo
natkozó tilalmi vagy engedélyezési meg
kötéseket. Ezt a szakmai szabályozási 
jegyzéket a körülményeknek megfelelő
en időről-időre a miniszter módosíthatja. 

A 25. §-hoz 

Ez a rendelkezés összhangban van a 
Magyarország által aláírt e témában ho
zott nemzetközi egyezményekkel. 

Az EU kulturális javak exportjáról szó
ló rendelete, ill. a kulturális javak vissza
adásáról szóló direktívája az európai 
örökség, ill. az EU tagállamainak nemzeti 
kulturális öröksége védelmének érdeké
ben minden tagállamban egy központi 
hatóság kijelölését vagy létrehozását írja 
elő, amely minden ilyen kérdésben jogo
sult eljárni. 

A 50-51. §-hoz 

A kulturális javak gondozásának ható
sági feladatait a Művelődési és Közokta
tási Minisztérium gyakorolja. E szerep tel-
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jes értékű ellátásához az MKM már régóta 
nem rendelkezik elegendő személyzettel. 
Ezért egyes feladatokat a miniszter már 
1965-ben, a 2/1965. (I.8.) MM sz., több
ször módosított rendelettel átruházott az 
országos múzeumokra, más központi 
szakmai feladatokat pedig a később lét
rehozott, majd 1990-ben megszüntetett 
Központi Múzeumi Igazgatóságra. 

Az évek során a kulturális javakkal 
kapcsolatban számos új feladat jelentke
zett (a kulturális javak védetté nyilvánítá
sának, kiviteli engedélyezésének egysé
ges szempontok szerinti szabályozása, 
központi nyilvántartás létrehozása a vé
detté nyilvánított kulturális javakról, régé
szeti jelentőségű védett földterületekről, 
a Magyarországról háborús események 
során, ill. más módon jogtalanul kivitt 
kulturális javak visszakövetelése, stb.). 
Ezen túlmenően a különböző nemzetkö
zi egyezmények, hazánknak az Európai 
Unióhoz való csatlakozási szándékával 
összefüggő jogközelítés, ill. jogharmoni
záció is kötelezi Magyarországot egy 
ilyen szervezet létrehozására. 

A kulturális javak védetté nyilvánítása 
jelenleg a kijelölt országos múzeumok
ban szakáganként, egymástól függetle
nül folyik. A védettség társadalmi súlyát 
nagymértékben csökkentette, hogy az 
Mtvr. az első fokú hatósági jogkört és fel
adatokat is a múzeumokra ruházta át. A 
védettségi eljárás két összetevője a 
szakmai-tudományos munka és az ál
lamigazgatási teendők ellátása. E tör
vény szétválasztja a hatósági és szakmai 
feladatokat - összhangban a közigazga
tás korszerűsítésével - s a hatósági jog
kört az újonnan létrehozandó államigaz
gatási szervre, azaz az Igazgatóságra, a 
szakmai munkát pedig az arra kijelölt 
múzeumokra ruházza át. 

A kulturális javak védelmének fontos 
feltétele a közhitelű nyilvántartás. Ennek 
az a célja, hogy az államigazgatási szer
vek, más hivatalok, hatóságok és a tudo
mányos kutatás számára az adatok hoz
záférhetőek legyenek. A védett tárgyak 
nyilvántartásának azonban szigorúan el 
kell különülniük a tulajdonosok személyi 
adatainak regisztrálásától, tekintettel a 

személyes adatok védelméről szóló 
1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseire. Ez azt 
jelenti, hogy a nyilvántartásba vett javak 
tekintetében e törvény biztosítja informá
ciók adását, viszont atulajdonosok adatai 
titkosak. A védett kulturális javak nyilvá
nossága nemcsak a védelem egyik fon
tos eszköze, hanem egyúttal tudomá
nyos forrásanyag is. Ezeken túlmenően 
az Igazgatóság nyilvántartása képezi az 
alapját a lopás vagy más bűncselekmé
nyek útján az országból jogtalanul kikerült 
kulturális javak visszakövetelésének is. 

A kulturális örökség védelmének 
ugyancsak fontos eszköze a nyilvántar
tás. A régészetileg védett területek re
gisztrálása megtörtént (Magyar Nemzeti 
Múzeum, Budapesti Történeti Múzeum). 
Az Igazgatóság ezeket központilag tartja 
nyilván az ismertté vált, de védetté nem 
nyilvánított régészeti lelőhelyekkel együtt. 

Az Európai Unió kiemelten kezeli az 
illegális műkincsforgalom megakadályo
zását, ill. a jogellenesen külföldre került 
kulturális javak visszaszolgáltatását a 
tagországok számára, erről rendelkezik 
a már korábban felsorolt három EU jog
szabály, melyek előírják a tagállamok ré
szére egy központi hatóság létrehozását. 
Magyarországon ezt a feladatot az Igaz
gatóságnak kell ellátnia, szorosan 
együttműködve a hazai és külföldi intéz
ményekkel és szervekkel (múzeumok, 
vám- és rendőri szervek). Fentiekből ter
mészetszerűleg következik, hogy a jog
ellenesen behozott javakkal kapcsolatos 
teendők ellátása is az Igazgatóság fel
adatai közé tartozik. 

Az 52. §-hoz 

E szakasz rögzíti a kulturális javak vé
delméhez, muzeális intézmények fenntar
tásához és működéséhez szükséges 
központi költségvetési hozzájárulás for
máit. 

III. részhez 

Az 53. §-hoz 

A könyvtárhasználati jog mindenkit 
megillet, azokat is, akik nem a nyilvános 
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könyvtárakat veszik igénybe: az iskolá
sokat például az iskolai könyvtár haszná
lata, jóllehet az iskolai könyvtár nem nyil
vános könyvtár. A könyvtári ellátás rend
szere ugyanis bővebb, mint a nyilvános 
könyvtári ellátás rendszere. 

A nyilvános könyvtári ellátási rend
szernek a fenntartása, amelyet minden 
állampolgár, illetve hazánkban tartózko
dó külföldi személy igénybe vehet, az ál
lam és a helyi önkormányzatok feladata. 

A közpénzekből fenntartott nyilvános 
könyvtárak gyűjteményei nem szolgál
hatnak részérdekeket. 

Az 54. §-hoz 

A nyilvános könyvtári alapkövetelmé
nyek meghatározásával garantálja az ál
lam a könyvtári dokumentumokhoz és 
információkhoz való hozzáférést. E kö
vetelmények teljesítése által a könyvtár, 
illetve fenntartója jogosulttá válik köz
ponti állami támogatások megpályázá
sára. 

A művelődési és közoktatási minisz
ter jegyzéket vezet a nyilvános könyv
tárakról. 

Kivételt tesz e bekezdés szabálya az 
előző általános szabály alól a 71. § (1) 
bekezdése c, d., e., f., pontjaiban felso
rolt feladatok ellátása esetén, ez esetek
ben a nyilvános könyvtárak jegyzékében 
nem szereplő könyvtár is kaphat az MKM 
fejezeti kezelésű címből költségvetési tá
mogatást. Ezt a kivételt részben a kultu
rális örökség részét képező dokumentu
mok védelméhez, részben pedig a 
könyvtárak közötti szolgáltatási kapcso
latok működéséhez fűződő országos ér
dekek indokolják. 

A törvénytervezet szerint a nyilvános 
könyvtári alapkövetelmények teljesítésé
re vonatkozó fenntartói nyilatkozat és ké
relem nélkül bekerülnek a nyilvános 
könyvtárak jegyzékébe azok a könyv
tárak, amelyek nyilvánossága ma is 
megkérdőjelezhetetlen és később is 
szükséges: a nemzeti könyvtár, a helyi 
önkormányzatok által fenntartott telepü
lési könyvtárak, a megyei könyvtárak, a 
törvény 63. § (2) bekezdése szerinti or-
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szagos szakkönyvtárak és az állami 
egyetemek könyvtárai. 

Ha a nyilvánosság bármely alapköve
telményét nem teljesíti valamelyik könyv
tár, akkor a miniszternek az (5) bekezdés 
alapján joga van eljárni a könyvtárral, il
letve a könyvtár fenntartójával szemben. 

Az egyházak és más könyvtárfenn
tartók is kérhetik a könyvtáruk felvételét 
a nyilvános könyvtárak jegyzékébe. 

E törvény végrehajtási rendelete tar
talmazza a jegyzék vezetésével kapcso
latos részletes szabályokat, a jegyzékbe 
való felvétel kérelmezésének módját, ha
táridejét stb. is. 

A (6) bek.-ben szabályozott vélemé
nyezési jog gyakorlására elsősorban a 
gyűjtemény védelme érdekében van 
szükség. Ha az önkormányzat úgy dönt, 
hogy könyvtárat tart fenn, vagyis gyűjte
ményt épít, akkor ennek csak úgy van ér
telme, ha biztosítja a gyűjtemény építé
sének a folyamatosságát. (Az elmúlt 
évek során drasztikusan megnőtt az ún. 
szünetelő, vagy éppen nyitva tartó, de 
egy év alatt egy dokumentumot sem vá
sárló könyvtárak száma (a 2700 önkor
mányzati könyvtárból 1985-ben 40, 
1995-ben 407!). A véleményezési jog 
gyakorlása során a miniszter nem gátolja 
a képviselő-testületet döntési jogköré
ben, de felhívja figyelmüket a szakmai ér
vekre, s ezzel elősegíti, hogy a könyvtár 
és a fenntartó szempontjából is megfele
lő megoldást találjanak. 

Az 55. §-hoz 

Az alapfeladatok teljesítésével válik a 
könyvtár nyilvános könyvtárrá. Ezáltal a 
könyvtárhasználat, illetőleg a hasonló 
feladatokat ellátó könyvtárak egységes 
ellátási rendszerbe illeszthetők. 

Az 56-57. §-hoz 

A törvény az EL) irányelvekkel össz
hangban rendelkezik arról, hogy a 
könyvtárhasználónak milyen jogai és kö
telezettségei vannak. 

Az ingyenes alapszolgáltatások azt 
jelentik, hogy a könyvtárhasználónak in-



gyenesen joga van arra, hogy a könyv
tárt megtekintse, bármilyen szabadpol
con elhelyezett könyvtári dokumentumot 
használhasson, megnézhesse a könyv
tár állományát feltáró katalógusokat, tá
jékoztatást kapjon minden olyan könyv
tári szolgáltatásról, amelyet a könyvtár 
végez, illetve amelyet a nyilvános könyv
tári rendszer biztosít számára. 

A könyvtárba történő beiratkozás te
szi lehetővé, hogy a használó dokumen
tumot is kölcsönözzön. 

Az 58. §-hoz 

Szabályozni kell a könyvtárnak a 
könyvtárhasználóval szembeni kötele
zettségét és jogát is. A mindenki számá
ra egységes könyvtárhasználati szabá
lyok mellett egy-egy könyvtár további, az 
előbbiekkel nem ellentétes, kiegészítő 
szabályokat is megállapíthat, amelyet 
minden könyvtárhasználóval ismertetnie 
kell. 

Az 59. §-hoz 

Az utóbbi évtizedben akadozott, sok 
esetben egyáltalán nem működött a 
könyvtárak közötti dokumentum-ellátás, 
jóllehet ez az egyik alapja a könyvtári 
rendszer működésének. Az országosan 
megszervezett könyvtárközi kölcsönzés 
teszi lehetővé, hogy a kistelepülések 
könyvtárhasználói ugyanazokhoz a do
kumentumokhoz juthassanak hozzá, 
mint a főváros lakói. 

A kötelespéldány-szolgáltatás a nem
zeti dokumentumtermés regisztrálásá
nak alapja, e nélkül nem lehet nyomon 
követni a nemzeti kulturális örökség ré
szét képező hungarikumot. 

Jelenleg a nemzeti bibliográfiai szám
bavétel esetlegesen tartalmazza csak az 
audiovizuális dokumentumokat, jóllehet 
ezek a dokumentumok a nemzeti doku
mentum-vágyon fontos alkotóelemei. 
Meg kell oldani tehát, hogy legyen egy 
olyan nyilvántartási rendszer, amelyből a 
kutató vagy az érdeklődő ezekről a do
kumentumokról is tudomást szerez. 
Emellett a műsorszolgáltató szervezetek 

archívumaiban őrzött dokumentumok 
adatai is részét kell hogy képezzék az 
említett nyilvántartási rendszernek, hi
szen azok a dokumentumok is részei a 
kulturális örökségnek. 

Jelenleg a könyvtári gyűjtemények
ben még nem igazán jelentős az elektro
nikus dokumentumok száma, de ez a 
szám hónapról hónapra növekszik, és a 
XXI. században meghatározó informáci
óhordozók lesznek. Ugyanakkor egyál
talán nem megoldott a dokumentumok 
szolgáltatása. A létrehozandó Neumann 
János Multimédia Központ és Digitális 
Könyvtár ezeknek a dokumentumoknak 
lesz országos szolgáltató központja. 
Olyan szerepe lesz a könyvtárnak, amit 
jelenleg egyetlen könyvtár - beleértve az 
Országos Széchényi Könyvtárat is -
sem tud teljesíteni. 

A 60. §-hoz 

A nyilvános könyvtári rendszer mű
ködése érdekében központi szolgáltatá
sokat is fenn kell tartani. A nyilvános 
könyvtári ellátás olyan rendszert jelent, 
amelyben az erre alkalmas könyvtárak 
központi szolgáltatásokat végeznek, és 
a kisebb könyvtárak fogadják és olva
sóik számára közvetítik ezeket a szol
gáltatásokat. 

A kisebb könyvtáraknak nyújtandó 
szolgáltatások fontos részét képezik 
azok a szakmai tevékenységek, amelyek 
hiányában a könyvtári információs háló
zat nem tud működni, mert hiányoznak 
az egységes szakmai alapelvek. Ennek 
érdekében a Széchényi Könyvtár mellett 
létre kell hozni a Könyvtári Intézetet, az 
EU országok mintájára. Ez nem új intéz
mény alapítását és új státusok létrehozá
sát, csupán a régi feladatok megújult kö
rülmények közötti végzését jelenti. 

A 61. §-hoz 

A nemzeti könyvtár, az Országos Szé
chényi Könyvtár könyvtárak közötti sze
repe primus inter pares szerep. Ezért fel
adatainak meghatározása a rendszer 
működése szempontjából alapvető. 
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E szerint a könyvtár átruházhatatlan 
feladata a kulturális örökség részét képe
ző hungarikum gyűjtése, megőrzése, 
szolgáltatása, archiválása, a nemzeti bib
liográfia készítése. 

A 62. §-hoz 

A fejlett könyvtárüggyel rendelkező 
országokban a nemzeti könyvtár és a 
Könyvtári Intézet irányításában részt 
vesz a társadalom különböző szerveze
tei által delegált képviselőkből álló tes
tület. 

A 63. §-hoz 

A tudományos és szakkönyvtári ellá
tásról történő rendelkezés teszi lehetővé, 
hogy a szakkönyvtárak és az egyetemi 
könyvtárak gyűjteményeiben őrzött do
kumentumok is bekerüljenek a könyvtári 
rendszerbe, a könyvtárak bekapcsolód
hassanak a központi szolgáltatásokat 
végző könyvtárak sorába, és ebben az 
esetben központi támogatásban része
sülhessenek. 

A 64. §-hoz 

A törvény készítése során figyelembe 
vettük az UNESCO manifesztumát, 
amely a közművelődési könyvtárakról a 
könyvtári ellátás három szintjét határozza 
meg: településenként, régiónként és or
szágos szinten. Ennek megfelelően ren
delkezik a törvény a községi, városi, me
gyei jogú városi, fővárosi és megyei ön
kormányzatok feladatairól. Az általános 
nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosí
tása a helyi önkormányzatok kötelező fel
adata, összhangban az önkormányzati 
és a hatásköri törvénnyel. E feladat 
könyvtár fenntartásával, önkormányzati 
társulásban való részvétellel, illetve nyil
vános könyvtár szolgáltatásának meg
rendelésével teljesíthető. Kivétel ez alól a 
megyei és a fővárosi önkormányzat, 
amelyek kötelesek könyvtárat fenntartani, 
hogy a törvény célkitűzésében megfogal
mazottakat teljesíteni lehessen. 

A 65. §-hoz 

A községi, városi és fővárosi könyvtár 
egyrészt ellátja a nyilvános könyvtár álta
lános alapfeladatait, másrészt gondos
kodik arról, hogy gyűjteményét és szol
gáltatásait a helyi igényeknek megfelelő
en alakítsa ki. Az eddigi gyakorlattól elté
rően ez jelentős átalakulást eredményez
het például a különböző nemzetiségek 
által lakott települések könyvtárainak 
állományában, illetve az úgynevezett 
közhasznú információs szolgáltatást biz
tosító állományrészekben, melyek tulaj
donképpen az állampolgári jogok és kö
telességek gyakorlását segítő informáci
ókat kell a könyvtáraknak szolgáltatniuk. 
Fontos változás a helyismereti, helytörté
neti kutatást segítő információk és doku
mentumok gyűjtésének és szolgáltatásá
nak kötelező feladatkénti megfogalma
zása. 

A fővárosi könyvtár speciális helyze
téből adódóan nemcsak a települési 
könyvtárak feladatait látja el, hanem en
nek központja köteles a megyei könyvtár 
feladatait is ellátni, természetesen a fővá
rosra vonatkoztatva. 

A 66. §-hoz 

A megyei könyvtár az országos 
könyvtári rendszer alközpontjaként biz
tosítja minden olyan település lakója 
számára az általános nyilvános könyv
tári ellátást, ahol az önkormányzat nem 
képes önállóan vagy társulásban 
könyvtárat fenntartani. A szolgáltatás 
megrendelése esetén természetesen 
csak a legminimálisabb jogokat lehet 
biztosítani a lakosok számára. Szüksé
ges ezért, hogy mindenki számára elér
hető távolságban működjön nyilvános 
könyvtár. Ezt a szerepet kell egyrészt 
betöltenie a megyei könyvtárnak. Más
részt alközponti szerepéből adódóan a 
megye területén működő nyilvános 
könyvtárak működését kell segítenie, il
letve biztosítania kell a települési könyv
tárak csatlakozását az országos könyv
tári rendszerhez. 
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A 67. §-hoz 

A települési önkormányzat eldönthe
tik, hogy a nyilvános könyvtári ellátás fel
adatát könyvtár fenntartásával vagy nyil
vános könyvtár szolgáltatásának meg
rendelésével teljesítik. Ha úgy döntenek, 
hogy önállóan vagy társulásban könyv
tárat tartanak fenn, akkor - a gyűjtemény 
védelme érdekében - bizonyos garan
ciákra van szükség, amelyek biztosí
thatják a települési könyvtárak alapfel
adatainak hosszú távon való megvalósí
tását, hiszen a gyűjtemény megfelelő ki
alakításához több évtizedre van szük
ség. A végrehajtási rendelet részletezi 
majd a gyűjtemény nagysága szerint, 
hogy mi minősülhet a feladatellátás ve
szélyeztetésének. 

A 68. §-hoz 

A fenntartó határozza meg a könyvtár 
feladatait és használati szabályzatát. A 
feladat-meghatározást teljesíti egyrészt 
az alapító okirat kiadásával, másrészt az 
alap- és kiegészítő feladatok folyamatos 
figyelemmel kísérésével. A könyvtár 
használati szabályzatának meghatározá
sa a korábbi jóváhagyási gyakorlattól el
térően került most a fenntartó hatásköré
be, ugyanis a könyvtár használatának 
szabályai több olyan döntést igényelnek, 
amelyek a könyvtár költségvetését köz
vetlenül érintik, így ezeket a döntéseket 
a fenntartónak kell meghozni. 

A fenntartó jóváhagyja a könyvtár fej
lesztésére vonatkozó tervet, terveket. A 
jogalkotó szerint nem a korábbi gyakorlat 
szerinti munkaterv jóváhagyása a döntő, 
hanem a fejlesztési tervek meghatározá
sa, mert ezek szorosan kötődnek a fenn
tartó által meghatározott feladatok végre
hajtásához, a jóváhagyott célok megva
lósításához. A végrehajtás módja ezt kö
vetően már a könyvtár vezetőjének dolga 
és felelőssége. 

A könyvtár fenntartója az előzőekben 
felsorolt fenntartói feladatok után jogosult 
és köteles értékelni is a könyvtár szakmai 
tevékenységét. Minthogy a fenntartó az 
ehhez szükséges szakmai ismeretekkel 

általában nem rendelkezik, ezért szüksé
ges, hogy az Országos Könyvtári Szakér
tői Névjegyzékben szereplő szakértők 
közreműködésével tegye meg. 

A 69. §-hoz 

E §-ban a törvény végrehajtásához 
szükséges miniszteri felhatalmazások 
szerepelnek a különböző kérdésekben 
való jogszabály kiadására. 

Az ágazati irányítás keretében lénye
ges új szabály a fejlesztési terv kidolgozá
sa az országos könyvtári informatikai há
lózat és a nyilvános könyvtári ellátás rend
szerének fejlesztésére. Ezt a tevékenysé
get hiányolta eddig legjobban a könyv
tárak köre, az összehangolt fejlesztés ma 
már nélkülözhetetlen a gazdasági és a 
szakmai elvárások ismeretében egyaránt. 

A fejlesztési terv kidolgozásával ösz-
szefügg a miniszter lehetősége arra, 
hogy biztosítsa a könyvtári szolgáltatá
sok összehangolását. 

A szakfelügyeletre vonatkozó minisz
teri feladat nem új szabály, de továbbra is 
szükséges a nyilvános könyvtári ellátás 
rendszerének megfelelő működése érde
kében. 

A 70. §-hoz 

A könyvtár fenntartását alapvetően a 
központi és önkormányzati költségvetés
ből kell biztosítani. A könyvtár bevételei a 
működési kiadásoknak csak kis részét 
képezhetik, hiszen a könyvtár a könyv
tárhasználók jogait a dokumentumokhoz 
és információkhoz való szabad hozzáfé
rés terén nem korlátozhatja. Térítést csu
pán kiegészítő szolgáltatásaiért kérhet. 

Az elmúlt évek során a könyvtárak ál
lománygyarapítási kereteinek reálértéke 
jelentősen csökkent. Ezért szükséges a 
többi európai ország mintájára a fenntar
tók ösztönzése. Ezt oldja meg a törvény 
az állománygyarapítási keretek érdekelt
ségnövelő támogatásával. 

A 71. §-hoz 

Azok a könyvtárak, amelyek az itt fel
sorolt feladatok, tevékenységek válame-
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lyikét végzik vagy abban részt vesznek, 
ennek a paragrafusnak a rendelkezései 
alapján kérhetik és kaphatják meg az igé
nyelt támogatást. Ez a támogatási mód 
teszi lehetővé a nyilvános könyvtári ellá
tás rendszerének működését és fenntar
tását. 

A 72. §-hoz 

Az 59. §-ban meghatározott dokumen
tum-ellátási rendszer működéséhez 
szükséges finanszírozási feltételekről 
rendelkezik. 

A 73. §-hoz 

Az információs társadalom könyv
táraiban elengedhetetlen fontosságú, 
hogy felkészült, korszerű ismeretekkel 
rendelkező szakemberek dolgozzanak. 
Ennek értelmében a könyvtárostól meg 
kell követelni a felsőfokú végzettséget. 
Szakmai ismereteik bővítéséhez alapve
tően fontos, hogy a könyvtári szakem
berek minden nyilvános könyvtárt ked
vezménnyel látogathassanak. 

V. részhez 

A 92. §-hoz 

A helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 1. § (5) bekez
dése értelmében a kötelezően ellátandó 
önkormányzati feladat- és hatáskörök 
meghatározásával egyidejűleg az Or
szággyűlés biztosítja az ellátásukhoz 
szükséges anyagi feltételeket, dönt a 
költségvetési hozzájárulás mértékéről 
és módjáról. 

A (2) bekezdés e kötelezettségnek 
megfelelően az önkormányzatok adott 
költségvetési évet két évvel megelőző tel
jes működési kiadások intézményei mű
ködési bevételekkel csökkentett össze
gének 60 százalékában határozza meg a 
központi költségvetési hozzájárulás mér
tékét - amely ugyanakkor nem lehet ke
vesebb az azt megelőző költségvetési 
évre előirányzott összegnél - és normatí-
vaként a hozzájárulás módját. Ezt a helyi 

önkormányzatok lakosságarányosan 
kapják meg. 

A (3) bekezdés rendelkezik a közpon
ti költségvetési hozzájárulás forrásának 
költségvetési helyéről, amely a Belügy
minisztérium költségvetési fejezetén be
lül a Helyi önkormányzatok támogatásai, 
hozzájárulásai cím, a Normatív hozzájá
rulások alcím. Ugyancsak a Belügymi
nisztérium költségvetési fejezete tartal
mazza a (4) bekezdés szerinti - (2) be
kezdés alapján levezetett - érdekeltség
növelő támogatási keretet, amelynek cél
ja az önkormányzatok finanszírozási 
helyzetének és döntéshozatalának pozi
tív befolyásolása, azaz a törvényben 
meghatározott feladatok teljesítését segí
tő önkormányzati finanszírozás kiegészí
tő támogatása. 

Az (5) bekezdés meghatározza azokat 
a pénzügyi forrásokat, amelyek a Művelő
dési és Közoktatási Minisztérium fejeze
tén belül kapnak helyet s céljuk a közvet
len állami feladatok ellátása. A bekezdés 
ezek mértékét is a (2) bekezdésben meg
jelölt kiinduló összegből vezeti le. 

A (6) bekezdés rendelkezik azon köz
művelődési és közgyűjteményi intézmé
nyek költségvetési előirányzatairól, ame
lyek az Országgyűlés, a minisztériumok, 
illetve az országos hatáskörű szervek 
fenntartásában működnek. 

VI. részhez 

A 93. §-hoz 

A kulturális területen dolgozó közal
kalmazottak foglalkoztatási garanciáját 
jelenti, hogy a törvény a létszám megha
tározásánál nem a költségvetési szerv 
fenntartójának gazdasági helyzetét, ha
nem az alapfeladatok ellátását jelöli meg 
meghatározó tényezőként. 

A 94. §-hoz 

E rendelkezés azt kívánja biztosítani, 
hogy a közpénzekből fenntartott intéz
ményekben alkalmazott munkavállalók 
morálisan és szakmailag megfelelő szín
vonalon képviseljék a kultúrát. Vannak 
azonban olyan feladatok, amelyekhez 
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nem feltétlenül a szakképzettség a leg
meghatározóbb, hanem egy bizonyos 
olyan tevékenység, amely egyedi volta 
miatt szakképesítéshez nem köthető, 
vagy nem célszerű kötni, ezért a javaslat 
szerint a törvény felhatalmazást ad arra, 
hogy jogszabály alapján a szakképesítés 
alól felmentés adható. 

A 95. §-hoz 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvénnyel összhangban szabályozza a 
javaslat a költségvetés alapján gazdálko
dó intézmények magasabb vezető be
osztású dolgozóira az e feladat ellátásá
hoz szükséges szakirányú felsőfokú 
végzettség kívánalmát. 

VII. részhez 
A 96. §-hoz 

A hatályba léptető rendelkezéseknél 
különbséget kell tenni al l . rész tekinteté
ben, mivel a törvényjavaslat itt olyan in
formációs hálózat (közhiteles központi 
nyilvántartás) kiépítését írja elő, amely
hez hosszabb időt kell biztosítani. 

A § (3) bekezdésében foglalt meg
oldást a 92. § (5) bek. a)-b) pontjánál a 
finanszírozás fokozatosan bevezetésre 
kerülő, eltérő aránya miatt kell alkal
mazni. 

A vegyes, illetve felhatalmazást tartal
mazó rendelkezések biztosítják az új 
szabályozásra való áttérést. 
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