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Kis lépés egy embernek, nagy lépés a totális állam felé
álláspont egy kulturális törvény-módosítás tervezetéről
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Bemutatkozás

1991-ben léptem be az akkori szaktárca, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium állományába, a Közművelődési Főosztályra. Arra a feladatra hívtak és vettek fel, hogy legyek a felelős
előkészítője egy új közművelődési törvénynek. Az akkor még érvényben lévő törvény 1976ban lépett hatályba, s magán viselte, magában hordozta egy, az 1990-es évektől szerencsére már
letűnt kor pozitív és negatív sajátosságait. Pozitív volt, mert szándékában a művelődést és általában a kultúrát piedesztálra emelte és intézményrendszert kívánt biztosítani a közművelődési
tevékenységekhez. Negatív volt, mert az egészet egy jogilag értelmezhetetlen „szocialista embertípus” kialakítása érdekében, egy ideológiai keretrendszerbe helyezte – s ráadásul a magánéletbe, és a vállalatok és egyéb szervezetek kötelezettségeként az ő működésükbe is beavatkozva írta elő. Ez egy totális állam kialakítását célzó jogszabály volt, ami ráadásul tartalmát
tekintve az emberek önkéntes szabadidős tevékenységére vonatkozott, annak céljait is megfogalmazni szándékozta. Azt nevezem totális államnak, amelyik polgárai magánéletének eszmevilágát is jogszabályban szabályozza, ilyen vagy olyan ideológiát kíván polgáraira szabni. Ezen
túlmenően az is óriási hibája volt az 1976-os törvénynek, hogy az állampolgári, szabadidős
közművelődési tevékenységeket egy külsődleges célnak rendelte alá: a szocializmus építése
céljának. Márpedig azt, hogy mi a szocializmus, senki se tudhatta, mert még nem volt ilyesmi.
Ezzel ez az alárendeltség lehetőséget adott bármelyik politikusnak, párttitkártól a helyi KISztitkárig, tanácselnöktől a közművelődési előadóig, hogy bármikor és bárkinek azt mondja, hogy
barátocskám, amit te itt a művelődési házban csinálsz, az nem szolgálja a szocialista állam építését. Tehát nem csinálhatod, nem csinálhatjátok. Slussz-passz. Ezt hívják önkényuralomnak.
Az van, amit a hatalom valamely szintű képviselője gondol és mond. Nem, nem diktatúra ám
ez, mondták, hanem jogállam, demokrácia – hiszen van mindenre részletes jogszabály, amiket
egy Országgyűlés hagyott jóvá, megválasztott képviselők által, vagy egy miniszter rendel el
bármikor. Azaz a jogszabályok olyanok voltak és azt a célt szolgálták, hogy megalapozzák a
végrehajtói, hatalmi önkényt – ellentétben a polgári jogállam alap definíciójával, ami a polgárok saját céljainak megvalósítását kívánja lehetővé tenni az ebből adódó jogok és felelősségek
meghatározásával és az ugyancsak ebből adódó konfliktusok rendezési módjának rögzítésével.
1990-től olyan szándék mutatkozott, hogy Magyarország szakít az önkényuralommal. Ennek
én nagyon örültem. Egy pillanatra metaforikus beszédmódot használok: az önkényuralommal
nem szerettük egymást. Én azt akartam csinálni az életemmel, amit a hazám és a magam sorsa
előbbre vitelére a legjobbnak véltem, az önkényuralom pedig még saját törvényét is megszegte
velem szemben, hogy megakadályozza ezt. Ezért örültem annak 1990-től, hogy úgy tűnt, én
éltem túl a másikat.
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S miért a közművelődés, miért a közművelődési törvény volt nekem fontos? Mert nekem a
kultúra a vallásom és a művelődési ház a templomom. Azt vallom, hogy az emberiség a kultúrát
tette hozzá az önmagában értelem nélküli világhoz, az emberi kultúrát, ami a természet kincseit
megkoronázó emberi boldogságok lehetőségének tárháza is. S ebből az emberi kultúrából ki-ki
szabadon és büszkén, méltósággal, tehetsége, szándéka és ízlése szerint adhat s kaphat saját
közösségében egy művelődési házban (nem a neve számít!!!!) s válhat részesévé az általános
emberi és a nemzeti kultúra újra-teremtésének, gazdagításának, átélésének és élvezésnek. Önként és egzisztenciális érdek nélkül. (Ezért nem kívántam a hivatásos művészetekkel köztisztviselőként foglalkozni: az addig megélt élmények arra utaltak, hogy a hivatásszerű művészet
keserű ötvözete az esztétikai-erkölcsi és politikai-egzisztenciális dilemmáknak egy totális államban, a- melyből a kilábaláshoz kevés egy emberélet, még ha volna is ilyen kölcsönös szándék művész és hatalom közt egyáltalán.)
Kultúraelméleti szakemberként (magyar nyelv és irodalmi, népművelői és filozófiai diplomákkal) ahhoz az 1990 őszétől kezdődő jogalkotási folyamathoz csatlakoztam, amelynek célja a
demokratikusan választott országgyűlés jogalkotó hatalmának helyreállítása volt. Ezt deregulációs folyamatnak hívták annak idején, s kifejezett célja volt a rendeleti kormányzás visszaszorítása. Az egypártrendszerre épített totális kormányzásra törekvő 1990 előtti politikai vezetés a kormányrendeleteken kívül miniszteri rendeleteket és miniszteri utasításokat, de úgynevezett törvényerejű rendeleteket is kiadott. Ezek a jogszabályok nélkülözték a demokratikus
működés előkészítő fázisait, a bevett gyakorlat szerint a jogszabályok tetemes része az MSzMP
valamely párthatározatának átvezetése volt a magyar jogrendbe. Az 1976-os közművelődési
törvény az 1975-ös közművelődési párthatározat jogszabályba rendezése, jogi végrehajtása
volt.
Az új közművelődési törvény előkészítését gyökeresen másként kezdtük el az MKM Közművelődési Főosztályán. Kovalcsik József főosztályvezető-helyettes művelődéskutató volt 1990től a munka elméleti felelőse, Kovács Sándor főosztályvezető pedig a szervezeti vezetője.
Mindketten a Corvin térről, a változó nevű Népművelési Intézet (Országos Közművelődési
Központ, Művelődéskutató Intézet, Magyar Művelődési Intézet, Nemzeti Művelődési Intézet)
állományából jöttek, jómagam 1991. márciusában a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai
Intézetétől csatlakoztam hozzájuk. A törvényelőkészítő munka szakmai tanácskozásokkal kezdődött, és a szóbeliségen kívül tartalmazott egy írásbeli körkérdést is egy ilyen törvény létérőlszükségességéről. A válaszok 51 szakembertől érkeztek vissza, és „Dokumentumok, vitairatok
és vélemények egy művelődési törvény előkészítéséhez” címmel Kovács Sándor, Kovalcsik
József és Kováts Flórián szerkesztésében jelentek meg egy önálló, több, mint 120 oldalas kötetben. A könyv tartalmazta a demokratikus átalakulás kezdetétől megszületett tanulmányokat
vagy azok idevágó részleteit 1988-tól 1991-ig, ide értve az MKM, a HNF, az SzDSz és a
KKDSz koncepcióit is, függelékében az 1976. évi V. törvénnyel a közművelődésről. Csak mind
az 51 szerző nevének felsorolása lenne itt indokolt, kiemelések és kihagyások nélkül, ezért ezt
terjedelmi okokból a jelen írás végéhez csatolom. Ugyancsak csatolom a Közművelődési Főosztály itt megjelentetett négyoldalas elemzését és állásfoglalását, mellyel szándéka szerint kiegészítette a kormányzó Magyar Demokrata Fórum kulturális programját.
A kötet 1992-es megjelenését követően folytattak tárca Közművelődési Főosztálya által szervezett szakmai viták, melyeken immár osztályvezetőként magam is részt vettem. A törvényelőkészítés azonban lelassult. Az 1991-ben majd 1992-ben meghirdetett országos közművelődési pályázat lebonyolítási munkáit az alig 12 fős szakfőosztály végezte, a 3348, majd a több
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mint 9000 pályázat feldolgozása, külső szakértős véleményeztetése majd bizottsági bírálatai, a
csaknem 250 millió – mai reálértéken mintegy 4 milliárd – forintos keretösszeg rendeltetésszerű
kiutaltatása a 4504 nyertesnek jómagamnak pályázati koordinátorként a napi munka mellett
kevés időt hagyott. Ugyanerre az időre esett az alapítvány-gründolási láz, ami a 250 millió forintot is a Művészeti és Szabadművelődési Alapítványba vitte a szakfőosztály-vezetővel együtt.
Megbízott főosztályvezetőként munkatársainkkal a miniszteri értekezlet elé az akkori követelmények egy népfőiskolai-művelődési törvénykoncepció-változatot terjesztettünk elő, s Mádl
Ferenc miniszter jóváhagyta a törvényalkotó munka folytatását.
Az 1994-es kormányváltást követően a közművelődés és nem kevéssé a kultúra-finanszírozás
ügye jelentős ellenszélbe került. Immár főosztályvezetőként előbb még azon év őszén, majd a
Bokros-csomag bevezetését követően kértem felmentésemet, tiltakozva a leépítő szándékok ellen. Egyik esetben sem fogadták el lemondásom, és Magyar Bálint hivatalba lépésével újra
kezdhettük a munkát a szaktörvényen. Ekkor, nem kis meglepetésemre behívattak a Fehér
Házba az SzDSz kulturális parlamenti képviselőihez, ahol azt az utasítást kaptam, hogy hagyjam abba a közművelődési törvény előkészítését, mivel kizárólag a közhasznú szervezetekről
lesz törvény a művelődési ház hálózat privatizációja és civil kézbe adása mellett.
Visszatérve a minisztériumba azonnal benyújtottam a lemondásomat, azonban Magyar Bálint
az mondta, hogy akkor nyújtsam be, ha az Országgyűlés nem szavazza meg a törvényt. Javaslatára a múzeumi, könyvtári, levéltári és közművelődési területek szaktörvényeit egy kulturális
törvénytervezetbe kellett koncepcionálni, amihez kellő jogi alapot adott, hogy egyrészt a művelődéshez való jog alkotmányos jog volt, másrészt a közművelődés szabályozása 1976. óta
már törvényi szinten volt.
Törvényelőkészítő bizottságot állítottunk fel, melybe a politikai paletta teljes spektrumát és hierarchiáját felkértem. A bizottság tagja volt Maróti Andor az ELTE-től, Sz. Tóth János a Magyar Népfőiskolai Társaságtól, Zelnik József a Magyar Kulturális Kamarától, Halász Péter a
Magyar Művelődési Intézettől, Vadász János a KKDSz-től és mások. A törvény-előkészítést
számos konferencia is szegélyezte. Az álláspontok igen szélsőségesek voltak, az SzDSz említett
álláspontjától kezdve a KKDSz ezzel gyökeresen szemben álló, kizárólag költségvetési intézményekben gondolkodó művelődési ház koncepcióig.
Az 1997. teléig húzódó törvény-előkészítés és az országgyűlési bizottsági viták számos anekdotikus elemet is tartalmazva 1997. december 15-én hozták el a törvény megszavazását.
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Az 1997. CXL . törvényt módosító 16444/2017 előterjesztés

Noha nem jogászként tekintem át itt a törvény-módosítás tervezetet, illendő strukturálni észrevételeimet. Az áttekintés nem lesz minden pontra kiterjedő, mivel ehhez csapatmunkára és jóval
hosszabb időráfordításra lenne szükség. Ennek megfelelően előbb a jogalkotó szándékát tartom
szükségesnek szemügyre venni, az Általános és a Részletes indokolásokból, majd megnézni
azt, hogy az itt kifejtettek hogyan önttettek jogi formába a tényleges törvény-szöveg tervezetben. Ahol az indokolások és a törvény-módosító szöveg szorosan összekapcsolódnak, ott együtt
elemzem e kettőt.
Ezt követően immár ez utóbbiban nyilvánvaló módon össze kell vetni a változtatásokat a régi
és az új törvényszöveg közt. Az új szöveg elemzésekor azonban szükségesnek tartom azt is
általánosságban megvizsgálni, hogy kimutatható-e valamiféle elvi fonál, valamiféle koncepció,
ami indokolttá tette ezt a változtatási szándékot. Így nem csak azt kell megnézni, hogy mi került
be, hanem azt is, hogy mi került ki a törvényszövegből.
Jogtechnikailag ugyanakkor fontosnak tartok ellenőrizni két aspektust: egyrészt, hogy nyelvileg
hatályosíthatók-e a jogszabályban szereplő fogalmak, illetve hogy megfelel-e az ellentmondásmentesség és a hatáskörök elkülönítése követelményeinek a szöveg.
Végül az összegzésben a fenti szempontok együttes figyelembe vételével értékelem a törvénymódosítás tervezetet, javaslatokkal.

Az Általános és Részletes Indokolások

A jogszabályok indokolásai részben elvi jellegűek, részben technikai tartalmúak, néha pedig a
technikai tartalom mögé bújtatott jelentős változtatások elhallgatói.
Feladatom szerint a 16444/2017 előterjesztés közművelődési részére koncentrálok minden szöveg tekintetében, azonban, mivel preambulum-módosításról is szó van, ezzel kell kezdenem.
Az Általános indokolásban olvasható először a célkitűzés, miszerint a módosítás
„több célkitűzést is megfogalmaz, így a kulturális alapellátás kiterjesztését célzó kormányzati
törekvés törvényi rögzítését, valamint a közművelődési alapszolgáltatások bevezetését”.
A későbbiekben kiegészülnek ezek a célok olyan formában, miszerint:
„A kulturális alapellátás kiterjesztése a Kultv. hatálya alá tartozó intézményrendszer szolgáltatásainak fejlesztésével azt a célt szolgálja, hogy minden magyar ember hozzáférjen a társadalom
emelkedéséhez szükséges értékekhez és így erősödjön a magyar identitás, kibontakozzanak a
kultúra jóléti, társadalomfejlesztő és gazdasági teljesítményt fokozó hatásai”.
Az elsőként idézett célkitűzések esetében nem tartom egyértelműen értelmezhetőnek, mit tart a
törvényalkotó a „kulturális alapellátás kiterjesztése” cél tartalmának. Ez a kifejezés többször
előfordul magában a törvény-módosítás tervezetben is, de csak itt elemezném.
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A „kiterjesztés” szó térbeli kifejezés, ami érthető földrajzi, ill. társadalmi területekre és szférákra. A preambulumban valóban kifejeződik szándék „a területi egyenlőtlenségek felszámolására”, ám a szövegben nem fedeztem fel utalást a társadalmi hátrányok leküzdésére. S ugyanakkor a területi egyenlőtlenségek felszámolásának gyakorlati célcsoportjai és a hozzájuk rendelendő új ellátások nem fedezhetők fel a szövegben. Ezt azért tartom fontosnak megjegyezni,
mivel a szövegben igen helyesen többször szerepel a „minden” és „mindenki” kifejezés, de
akkor vajon kikre vonatkozik a „kiterjesztés”?
Azt pedig csak remélni lehet, hogy a törvény fogalomtárába majd belekerül magának a „kulturális alapellátás” kifejezésnek a definíciója is.
Az Általános indokolás másik, fentebb idézett bekezdése az eddigieknél több elvi problémát
vet fel. Az állítja ugyanis, hogy „A kulturális alapellátás kiterjesztése ... azt a célt szolgálja,
hogy minden magyar ember hozzáférjen a társadalom emelkedéséhez szükséges értékekhez
és így erősödjön a magyar identitás, kibontakozzanak a kultúra jóléti, társadalomfejlesztő
és gazdasági teljesítményt fokozó hatásai”.
E mondatban felsejlik az 1976-os közművelődési törvény totalitariánus szelleme. Idézem:
„A fejlett szocialista társadalom igénye: az általánosan és szakmailag művelt, folyamatosan
művelődő, szocialista világnézetű, közösségi gondolkodású emberek formálása; hogy egész népünk részt vehessen a kultúra elsajátításában, létrehozásában és ápolásában.
Ezért különösen fontos feladat a közművelődés fejlesztése.”
Még konkrétabban az 1976-os törvény így fogalmaz első bekezdésében:
„1. § A törvény célja, hogy meghatározza azokat az alapvető jogokat és kötelezettségeket, amelyek elősegítik a fejlett szocialista társadalmat tudatosan építő, műveltségüket és szakmai képzettségüket folyamatosan tökéletesítő, szocialista világnézetű és magatartású személyiségek és
közösségek létrejöttét, az állampolgárok művelődési igényeinek felkeltését, továbbfejlesztését
és kielégítését.”
Mi a két szövegben az elvi azonosság? Sajnos az, hogy nem magát a kulturális-közművelődési
értékeket tekinti az elsődleges célnak, hanem hogy ezt alárendeli egy elvi társadalomfejlesztő
célkitűzésnek – olyan törvényben labilis kifejezéseknek, mint „a társadalom emelkedése” vagy
hogy bármi is „kibontakozzon”.
Kérem, mindenki nézze meg az 1997. évi CXL törvény preambulumát és a törvény célját megfogalmazó első négy paragrafust. A legnagyobb gonddal törekedtünk arra, hogy ne legyenek
benne külsődleges szubjektív, se nem verifikálható, se nem cáfolható társadalmi-politikai célok,
mint „a társadalom emelkedése”. Az effajta megfogalmazásból az derül ki ugyanis, hogy maga
a kultúra – beleértve a közművelődési tevékenységeket – másodlagos szereplője a törvénynek.
Ez a külsődlegesség, másodlagosság expressis verbis megjelenik az Általános indokolás azon
részében, amikor egy mondatban kifejtik, miért változtatták meg az 1997-es törvényben szereplő, ott felsorolt, támogatható közművelődési tevékenységeket.
A törvény-módosítás tervezet „célokat és nem eszközöket határoz meg”. Ez már maga az a
bizonyos 76. §, és bizony elvi-koncepcionális kérdés, hogy egy önkéntes művelődési tevékenységeket elősegíteni szándékozó törvény most nem azt fogalmazza meg, milyen eszközökkel s
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milyen tevékenységeket lehet támogatni, hanem hogy milyen célú tevékenységeket kíván támogatni.
Ez némileg ellentmond annak, hogy a törvény folytonosan a „feladatellátást” emlegeti, igen
helyesen, s nem pedig a feladatok kitűzését.
Koncepcionális csapdának tartom az Általános indokolás fent idézett részében azt is, hogy azt
fogalmazza meg, hogy „minden magyar ember hozzáférjen” az adott értékekhez – a törvény
szövege nem ilyen szűkítő szerencsére –, illetve konkrét hatásköri hibának azt az érvelést, hogy
„így erősödjön a magyar identitás”, jóllehet a magyar identitás kialakításának letéteményese a
magyar közoktatás óvodától érettségiig, beleértve a Nemzeti Alaptanterv magyar nyelvi, irodalmi, történelmi, ének-zenei és földrajzi követelményeit. A közösségi művelődés gondja a közösségi identitások kialakításának igénye lehet, hogy ki-ki közösségben tevékenykedve azonosulhasson társai értékrendjével, céljaival.
Ehhez szorosan hozzá kell tenni, hogy hasonló okból nem lehet helye egy szaktörvényben, ami
itt a 77. § (3) d) pontja alatt szereplő uszítás-ellenes kitétel, hiszen erről külön törvényhely
rendelkezik más jogszabályban (Btk. 332. §). Ironikusan hozzátehetnénk, hogy ezzel az erővel
bármelyik más bűncselekmény művelődési házi megtiltását is belevehetnék a törvényszövegbe,
szintúgy feleslegesen. Ugyanis az uszítás tényét csak bíróság állapíthatja meg, s nem pedig
bárki más, vélekedés alapján e törvényre hivatkozva!
Zárásképpen a Részletes indokolás 1. §-hoz illeszkedő részében, a fentiekhez hasonló külsődleges célként úgy fogalmaz, hogy „A kulturális alapellátó intézményrendszer a helyes viselkedésre ösztönözve ... kínál alkalmakat” és ez a megfogalmazás az 1960-es évek budai Ifjúsági
Parkját juttatja az érettebb olvasók eszébe, és sajnos ez a törvényszövegben egy szinonimájával
ténylegesen is szerepel: a 2.§ fb) pontja szerint a cél az, hogy mindenki „felelős magatartásának
kialakítása céljából” ismerkedjen meg például hagyományokkal – ami egy népdalkör vagy egy
néptánc csoport esetében korántsem szokott elsődleges cél lenni, bármilyen helyes gondolat
egyébként. Ilyen feltétel már az 1976-os törvényben sem volt.

A törvény-módosítás tervezet szövege

A fentiekhez kapcsolódva a törvényszövegben még másutt is szereplő, törvényszövegben nemigen használható szövegezések kiiktatását tartanám helyesnek. Az 1. §-ban már jelzett társadalom-emelkedés mellett szerepel egy kacskaringós, törekvéseket stb. összegző szándékú bekezdés, mely összességében, mint írják „a kulturális alapellátás rendszerében testesül meg”. A
megtestesülés itt határozottan transzcendens érzetet kölcsönöz e rendszernek, de a megvalósul,
azaz „valósul meg” helytállóbb lenne jogszabályban.
A továbbiakban azonban a szöveg konkrét, olykor súlyos ellentmondásaira, hiányaira és koncepcionális veszélyeire hívnám fel a figyelmet.
Az ellentmondások közül az első a 2. § d) pontjában található, melyben az előterjesztő mindenki
számára biztosítani kívánja a részvétel lehetőségét, mégis szabályozni kívánja az alapszolgáltatásoknak nemcsak a nyújtására, hanem az igénybevételükre vonatkozó feltételrendszert is.
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Az fb) pontot a fentiekben már kifogásoltam, az fc) pont belső önellentmondása, hogy itt a cél
az, hogy a tevékenységet végző „más, hasonló érdeklődésű emberekkel” találkozhasson. Miért
ez a szűkítő szándék? Már gróf Széchenyi István is „elmesúrlódásokat”, azaz vitákat kívánt
elősegíteni a kaszinókban, tanulhatnánk tőle.
A törvény-módosító tervezet két kulcsterülete azonban csak ezután bukkan fel. Az egyik tartalmi, a másik elvi-politológiai.
A tartalmi változtatásra már utaltam, azaz hogy célokat és nem eszközöket jelöl meg a törvényalkotó. Ezek a CXL. törvény 76-77. §-aiban található szövegrészek, melyek itt a 15.§ alatt találhatók. A (3) bekezdés alatt találjuk a közművelődési alapszolgáltatásokat. A koncepcionális
váltás tehát itt az, hogy az önkormányzatnak nem az a kötelező feladata, hogy bizonyos – egyébként önkéntes – helyi közművelődési tevékenységeket támogasson (ld. CXL), hanem hogy
„közművelődési alapszolgáltatások”-at nyújtson. Az itt felsorolt hétből hattal egyetérthetünk,
azonban a g) pont nem más, mint „a kulturális alapú gazdaságfejlesztés”. Ez azért rendkívül
veszélyes kategória alapszolgáltatásként, mert minden gazdasági tevékenységnek van kulturális
indokoltsága! Így tehát e g) pont alapján bármelyik önkormányzat bármiféle gazdasági tevékenység beindítását támogathatja közpénzből, ha egyetlen félmondattal kulturális indokot tesz
elé. Ez pedig sajnos újabb korrupciós lehetőségek előtt szabadítja fel közpénzeket, immár a
közművelődésre szánt közpénzeket is!
A másik súlyos változtatás a hét pontban, hogy korántsem fedik az 1997-es törvény tevékenység-szféráit.
Mi maradt ki? Szinte minden.
„életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése”
„ c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
....
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.”
A szabadidős tevékenységekre van egy meglehetősen nehezen fogható kitétel, azonban az új
„cél” felsorolás kulcskifejezéseket hagy ki a közművelődési tevékenységek dinamikus és univerzális világából. Amennyiben a szöveg így marad, jóval kevesebb hivatkozási, és így kevesebb cselekvési alapja marad a polgároknak a „kulturális alapellátás kiterjesztése” terén.
A 77.§ (2) pontja esetében igen aggályos, hogy a fenntartók közé bekerült az állam – a helyi
közművelődés területén is! Azaz különös módon az új törvény lehetőséget nyitna egy KLIK
jellegű központosított közművelődési hálózat létrehozására egy egyszerű államosítás révén.
Bekerültek a potenciális fenntartók közé expressis verbis az egyházak is, ami viszont szemben
áll a világnézeti semlegesség követelményével a 3.§-ban, így ez a második tartalmi önellentmondás a törvény-módosítás tervezet szövegében. Nyilvánvalóan egy pillanat alatt felvetődne
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a vallási szimbólumok elhelyezése, bármelyik egyház is venne át közösségi színteret, és ez csak
a konfliktusok kezdete lenne.
A 78.§ (1) pont konkrétan a népfőiskolákra vonatkozik, azonban több súlyos koncepcionális
hibával. Egyrészt nem tudni, hogy a fogalomtár megmarad-e a CXL. törvényből, ahol a népfőiskola meghatározása megtalálható:
„v) Népfőiskola: olyan felnőttoktatási célú tanfolyamokat szervező, helyi önszerveződés alapján létrejött szervezet, amelynek pedagógiai programja a szakismeretek átadásán túl személyiségfejlesztő (állampolgári, közéleti) elemet is tartalmaz, s melyek lebonyolítási, oktatási rendszerét, módszereit a résztvevők maguk is alakíthatják.”
Másrészt súlyos tévedés úgy feltüntetni a népfőiskolákat, mintha „elsődleges tevékenységük”
különösen a szakképzés lenne, mint azt a tervezet állítja – mert nem az sem Dániában, sem
másutt.
Ám még ennél is bántóbb önellentmondás a paragrafuson belül, hogy ha már a szakképzést tűzi
ki elsődleges tevékenységnek, hogyan állíthatja egy szuszra, hogy „tevékenysége közvetlenül
nem kapcsolódik képesítés megszerzését tanúsító okirat megszerzéséhez”?
Hogyan lehetne így szakképzést biztosítani? Ezt feltehetően nem egyeztették a szakképzésért
felelős társ-tárcával.
A mostani áttekintésben foglalkozni kell a helyi Közművelődési Tanácsok helyébe javasolt helyi Közművelődési Kerekasztalok kérdésével is. Az alapító tagok lehetőségeit az előterjesztés
kibővíti a helyi székhelyű alapítványok és civil társaságok körére is – mindeddig csak helyi
egyesületek hozhattak létre Közművelődési Tanácsot, éppen azon okból, hogy ezek közül a
civil szervezetek közül csak az egyesületeknek van jogszabály által előírt kötelező tagságuk,
közgyűlésük, alapszabályuk és a közgyűlés által megválasztott vezetőségük, így garantáltan a
helyi lakosság képviseletében válhattak az önkormányzatok partnerévé. Egy alapítvány sem
tagsággal, sem választott vezetővel nem rendelkezik, s egy civil társaság számára sincs vezetőválasztás előírva, így ha valamelyik tagja az önkormányzattal tárgyal, az nem feltétlenül jelenti
a többi tag álláspontját, nincs beszámolási kötelezettsége.
Ugyanígy kérdéses Közművelődési Kerekasztalban a „tanácskozási jog” kiterjesztése „korlátozottan cselekvőképes kiskorú személyek”-re „kiskorúakat érintő napirend” tekintetében. A
PTK 2:12. § (2) szerint ugyan
„A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül
a) tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja”
azonban ez a fentiek értelmében kizárólag személyes és nem másokra is kiterjedő hatókörre
vonatkozik, márpedig a közművelődési tevékenységek értelemszerűen nem lehetnek egyszemélyesek. Minden egyéb jognyilatkozatához pedig a törvényes képviselőjének hozzájárulása
szükséges – azaz a szülők-jogi képviselők jelenléte is szükséges lenne a Közművelődési Kerekasztal munkájában ehhez, tehát a törvény-módosítás szövege pontosítandó.
.
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Végül, ha úgy tetszik csattanónak marad a törvény-módosítás tervezet legsúlyosabb problematikája, ami egyszerre jogtechnikai és elvi-politológiai.
Jogtechnikai kérdés, hogy egy adott jogszabályon belül ne legyen hatásköri ütközés-konfliktus.
E tervezetben azonban ütközik az önkormányzatok és a miniszter hatásköri kompetenciája.
A 15. § - a régi 78.(I) § (4) pontja - szerint a helyi önkormányzati rendelet határozza meg
„a) a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati szabályait, működésének
módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait „ stb.
Azonban a tervezet 26. § szerint azzal egészül ki a 100.§ (3) pontja, hogy
„(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
c) a közművelődési alapszolgáltatások szakmai, személyi és infrastrukturális követelményeit,
továbbá a közművelődési intézmények és közösségi színterek szakmai, működési, személyi és
infrastrukturális követelményeit,”
És bizony az ász üti a királyt – de bizony ez hatásköri ütközés és belső jogszabályi ellentmondás
a javából.
És tehát ez maga az az elvi-politológiai koncepcióváltás, ami az állami fenntartású helyi közösségi színterek lehetőségének, az államosítás lehetősége mellett arról árulkodik, hogy az új törvény központi rendeleti irányítás alá kívánja vonni a közművelődést!
Ez pedig nagy lépés a totális állam felé, hiszen ugyanitt a második pontban a miniszter még elvi
irányítási lehetőséget is kapna:
„(2) A Kultv. 100. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
e) a kulturális alapellátás kiterjesztésének prioritási rendjét és szempontrendszerét,”
Rendeleti úton!
Mit is írt erről a Nemzeti Művelődési Intézet által kiadott, dr. Juhász Erika által szerkesztett
Kulturális Szemle II. évfolyam 2015. I. számában Ponyi László:
„A magyar jogrendszerre a 80-as évekig a rendelet formájában való jogalkotás volt jellemző.
Fontos helyet foglaltak el az állami irányítás egyéb nem jogi eszközei pl. az iránymutatások,
útmutatók, állásfoglalások, amelyek az egypártrendszer érdekeinek, a központi irányításnak, a
kommunista kézivezérlésnek megfelelő eszközei voltak.” (35. oldal)
http://kultszemle.nmi.hu/storage/upload/Kulturalis%20Szemle%203/KulturalisSzemle2015_1.
pdf
Egyetlen észrevétel még zárásképpen: a tervezet 21.§ (1)-(2) pontjaiban szereplő 15 ezer fős
elhatárolás köznapi szóhasználattal élve életidegen (mert nincs köze a település-típusokhoz),
társadalmi mobilitás és demográfiai változások szempontjából dilettánsnak tűnik (mivel a né-
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pességváltozás plusz-mínusz folyamatos), gazdaságföldrajzi aspektusból pedig íróasztal-szagúnak (mivel az ország keleti-nyugati különbségeit nem veszi figyelembe) – de az biztos, hogy
sok vitára, egyeztetésre, és fű alatti megállapodásra adhat majd lehetőséget.

Összegzés
A fentieket összegezve kitűnik, hogy a 16444/2017 kormány-előterjesztésen lenne még tennivaló az ellentmondások, hatásköri ütközések kiküszöbölése terén, s javasolható bizonyos fogalomhasználati tisztázás is.
A legnagyobb kérdés azonban az, hogy a rendeleti kormányzás felé vezető utat kívánja tovább
szélesíteni vajon ez a törvény, vagy van-e még lehetőség ennek megfékezésére? Megmarad-e a
helyi önkormányzatok önállósága saját helyi kulturális-közművelődési életük tekintetében,
avagy ezt is egy központi, bölcs akarat fogja elrendelni, előírni, mint az 1950-es években?
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1. melléklet 16444/2017. számú kormány-előterjesztéshez
2017. évi … törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosításáról
1. §
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:
„A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan
forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői;
szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. Az e fogalomkörbe tartozó értékek különös
védelme, megőrzése és fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történő széleskörű és egyenlő
hozzáférhetővé tétele a mindenkori társadalom kötelezettsége.
Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári
rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári
ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges,
a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű. A könyvtári
rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia.
A társadalom közös érdeke a nemzeti, nemzetiségi kulturális hagyományok megőrzése, méltó
folytatása, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a
polgárok életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek, valamint az ezek megvalósulására
létrejött intézmények és szervezetek működésének elősegítése, mely törekvés a kulturális
alapellátás rendszerében testesül meg.
A kulturális alapellátás keretét alkotó intézményrendszer a társadalom emelkedéséhez szükséges
értékek hozzáférhetővé tétele, a nemzeti identitás erősítése érdekében az állampolgárok részére
biztosítja a kulturális örökség szellemi birtokbavételének lehetőségét, valamint támogatja a
közösségi és egyéni művelődést, a kulturális hagyományőrzés formáit. Működése során törekszik a
kulturális tevékenységek révén elsajátítható és fejleszthető kompetenciák szintjének emelésére,
illetve területi egyenlőtlenségeinek felszámolására.
E célok megvalósítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:”
2. §
(1) A Kultv. 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény célja:)
„d) mindenki számára biztosítani a közművelődési tevékenységekben való részvétel lehetőségét,
szabályozni a közművelődési tevékenységek folytatásának, a közművelődési alapszolgáltatások
nyújtásának és igénybevételének feltételrendszerét,”
(2) A Kultv. 1. §-a a következő f) ponttal egészül ki:
(E törvény célja:)
„f) a kulturális alapellátás kiterjesztésével mindenki számára ösztönzést nyújtani, hogy
fa) önművelés céljából lakóhelyén bekapcsolódjon közös tevékenységekbe, megismerhesse a
kulturális értékeket, és kipróbálhassa magát olyan (művészeti, műszaki vagy egyéb gyakorlati,
illetve közösségi) területen, ami iránt érdeklődik;
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fb) felelős magatartásának alakítása céljából megismerkedjen a település történetével, a
hagyományokkal, normákkal, megélje az együvé tartozás érzését, és a közös történelemben
gyökerező látásmód elsajátításával megismerje történeti meghatározottságát;
fc) a település népességének tagjaként kifejezze, milyen értékek, célok, fejlesztési irányok
fontosak számára, részt vegyen a közösségi életének fejlesztésében, és a közös jövőkép
megfogalmazásában; ezekhez állandó helyszínt vehessen igénybe, ahol más, hasonló érdeklődésű
emberekkel találkozhat;
fd) lakóhelyén szakmai segítséget vegyen igénybe az önfejlesztéshez, az önműveléshez, a közös
értékek kifejezéséhez, megéléséhez, a közös célok megfogalmazásához, a tevékenységek
színvonalának biztosításához.”
3. §
A Kultv. 4. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(Mindenkinek joga, hogy)
„e) igénybe vegye a kulturális alapellátás kiterjesztése érdekében a közgyűjtemények, a
közművelődési és a művészeti intézmények által nyújtott, központi költségvetésből támogatott
szolgáltatásokat.”
4. §
A Kultv. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 92-96. és 99. §-okban foglaltak kivételével e törvény hatálya nem terjed ki a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a
továbbiakban: Ltv.) hatálya alá tartozó iratokra, szervekre és személyekre.”
5. §
(1) A Kultv. 37/A. § (4) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A muzeális intézmény a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében:)
„h) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében.”
(2) A Kultv. 37/A. §-a a következő (8) és (9) bekezdésekkel egészül ki:
„(8) A miniszter a működési engedély kiadására irányuló eljárás során a muzeális intézményt – erre
irányuló külön kérelem esetén – nemzetiségi bázisintézménynek minősíti, ha az intézmény
alapfeladatai körében szerepel a nemzetiségi feladatellátás, vagy az állományában a nemzetiségi
nyelvű vagy nemzetiségre vonatkozó kulturális javak huszonöt százalékot elérő arányban
találhatóak. A nemzetiségi bázisintézménnyé minősítést a működési engedélyben kell feltüntetni.
(9) A nemzetiségi bázisintézménnyé minősített muzeális intézmény közművelődési programjaiban
vagy állandó kiállításában a nemzetiségi kultúrát hangsúlyosan mutatja be.”
6. §
A Kultv. 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az országos múzeum ellátja a jogszabályban meghatározott kiemelt, valamint egyéb szakmai
feladatokat, ennek keretében részt vesz a kulturális javak védetté nyilvánításával és kiviteli
engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben.”
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7. §
A Kultv. 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az országos szakmúzeum ellátja a jogszabályban meghatározott kiemelt, valamint egyéb
szakmai feladatokat, ennek keretében részt vesz a kulturális javak védetté nyilvánításával és kiviteli
engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben.”
8. §
(1) A Kultv. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A megyei hatókörű városi múzeumi feladatok ellátásáról a megyeszékhely megyei jogú város
önkormányzata – Pest megyében Szentendre Város Önkormányzata, Komárom-Esztergom
megyében Tata Város Önkormányzata – költségvetési szervként vagy a 91/A. § szerinti integrált
kulturális intézmény szervezeti egységeként működő megyei hatókörű városi múzeum
fenntartásával gondoskodik.”
(2) A Kultv. 45. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A megyei hatókörű városi múzeum alapító okiratát, szakmai munkatervét és szakmai
beszámolóját, stratégiai tervét, valamint elemi költségvetését a miniszter előzetesen véleményezi.
Ha a miniszter a fenntartó erre irányuló javaslatának kézhezvételétől számított 30 napon belül nem
hoz döntést, úgy kell tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért.”
9. §
(1) A Kultv. 45/A. § (2) bekezdés i) és j) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A megyei hatókörű városi múzeum a gyűjtőterületére kiterjedően – a 37/A. §-ban és a 42. § (2)
bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően – állami feladatai keretében:)
„i) restaurálási-műtárgyvédelmi, muzeológiai, valamint múzeumpedagógiai szakmai-módszertani
központként mindegyik témakörben évente legalább két módszertani műhelygyakorlatot szervez a
megye közigazgatási területén működő muzeális intézmények munkatársai számára,
ia) restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval egybekötve,
ib) gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjteményfeldolgozási és digitalizálási tevékenység
körében,
ic) múzeumpedagógia területén óvodapedagógusok és pedagógusok, továbbá a muzeális
intézmények közművelődési szakemberei számára, valamint
j) legalább egy fő, szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettségű állományvédelmi felelőst
foglalkoztat, aki középtávú intézkedési terv alapján kétévenként legalább egyszer helyszíni bejárás
keretében felméri a megye területén lévő muzeális intézmények állományvédelmi helyzetét.”
(2) A Kultv. 45/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A megyei hatókörű városi múzeum a kulturális javak állomány- vagy biztonságvédelmét
súlyosan veszélyeztető vagy károsító helyzet esetén köteles a (2) bekezdés j) pontja szerinti
helyszíni bejárást soron kívül lefolytatni.”
10. §
A Kultv. 54. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A nyilvános könyvtár alapkövetelményei:)
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„i) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében.”
11. §
A Kultv. 60. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Könyvtáraknak, illetve a könyvtári rendszernek nyújtott szakmai szolgáltatások)
„i) a könyvtári minőségirányítási tevékenység koordinálása, képzések szervezése, a Minősített
Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásának szakmai előkészítése.”
12. §
A Kultv. 64. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A megyeszékhely megyei jogú város – Pest megyében Szentendre Város Önkormányzata – az
(1) bekezdésben foglalt feladatait költségvetési szervként vagy a 91/A. § szerinti integrált kulturális
intézmény szervezeti egységeként működő megyei hatókörű városi könyvtár fenntartásával
biztosítja.”
13. §
A Kultv. 66. § g) és h) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A megyei hatókörű városi könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55. § (1)
bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében foglaltakon túl állami feladatként)
„g) működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, szervezi a könyvtári, információs és
közösségi helyek részvételét a kulturális alapellátás kiterjesztésében,
h) megállapodás alapján biztosítja a települési önkormányzatok számára a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer külön jogszabályban meghatározott feladatainak ellátását a 64. § (3) bekezdés
szerinti könyvtári, információs és közösségi helyen,”
14. §
A Kultv. 68. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter előzetesen véleményezi a megyei hatókörű városi könyvtár és a Budapest Főváros
Önkormányzata által fenntartott könyvtár)
„e) elemi költségvetését.”
15. §
A Kultv. II. Fejezet A települési önkormányzatok közművelődési feladatai alcíme helyébe a
következő rendelkezés lép:
„A települési önkormányzatok közművelődési feladatai
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. §-okban szabályozott helyi lakossági képviseletének
biztosítása révén (a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) látja el.
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(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.
77. § (1) A települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos
hozzáférhetősége érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít.
(2) A közművelődési intézmény, illetve a közösségi színtér fenntartója, működtetője az állam,
települési önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint közművelődési megállapodás keretében
egyház, egyéb szervezet vagy magánszemély lehet.
(3) A közművelődési intézmény és a közösségi színtér
a) a polgárok közösségi tevékenységének, művelődő közösségeinek, a társadalmi összetartozás
és a polgárok kulturális értékteremtésben való aktív részvétele fejlesztésének szolgálatában áll,
b) működése a polgárok öntevékenységén alapul, tevékenységét a polgárok érdeklődése, igényei
és szükségletei alapján végzi, tevékenységének tervezésébe, megvalósításába, értékelésébe a
polgárokat bevonja,
c) mindenki számára nyitott, mindenki által megközelíthető,
d) a társadalom bármely tagja, csoportja ellen uszító tevékenységnek nem ad helyet,
e) együttműködik a közösségekkel, a társadalmi és gazdasági szereplőkkel, más kulturális
intézményekkel, a más – különösen a szociális, az ifjúsági, az oktatási, az egészségügyi és a sport,
továbbá a munkaerő-piaci és a vidékfejlesztési – szakterületekhez, ágazatokhoz tartozó
intézményekkel, szervezetekkel,
f) alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre,
g) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében.
(4) 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.
(5) Közművelődési intézmény a 91/A. § szerinti integrált kulturális intézmény szervezeti
egységeként is működhet.
78. § (1) A művelődési ház a helyi közösségi művelődést szervező, közművelődési alapszolgáltatást
nyújtó, jogi személyiséggel rendelkező közművelődési intézmény. Tevékenysége településrészre,
kerületre vagy egy településre vagy több egymással határos községre terjed ki.
(2) A művelődési ház vezetője felsőfokú közművelődési végzettséggel rendelkezik.
(3) A művelődési ház elnevezésében szerepelnie kell a „művelődési ház” vagy a „közösségi ház”
vagy a „faluház”kifejezések valamelyikének.
78/A. § (1) A művelődési központ a helyi és járási közösségi művelődést szervező, közművelődési
alapszolgáltatásokat biztosító, jogi személyiséggel rendelkező közművelődési intézmény.
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Tevékenysége településrészre, kerületre vagy egy településre vagy több egymással határos
településre vagy egy járásra terjed ki,
(2) A művelődési központ vezetője felsőfokú közművelődési végzettséggel rendelkezik.
(3) A művelődési központ elnevezésében szerepelnie kell a „művelődési központ” kifejezésnek.
78/B. § (1) A kulturális központ a közművelődési alapszolgáltatások teljes körét biztosító, jogi
személyiséggel rendelkező közművelődési intézmény. Tevékenysége feladatai települési, kerületi
szintű biztosítása mellett több egymással határos járásra vagy egy megyére vagy több egymással
határos megyére terjed ki.
(2) A kulturális központ vezetője felsőfokú közművelődési végzettséggel rendelkezik.
(3) A kulturális központ elnevezésében szerepelnie kell a „kulturális központ” kifejezésnek.
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 információszolgáltató feladatokat is ellát.
(2) A többfunkciós közművelődési intézmény elnevezésében működési formájától függően
szerepelnie kell a „művelődési ház”, a „művelődési központ” vagy a „kulturális központ”
kifejezések valamelyikének.
78/D. § (1) A népfőiskola olyan nyitott tanulási, képzési közművelődési intézmény (művelődési
ház, művelődési központ vagy kulturális központ), amelynek tevékenységében való részvétel nem
kötődik felvételi követelmények teljesítéséhez és tevékenysége közvetlenül nem kapcsolódik
képesítés megszerzését tanúsító okirat megszerzéséhez. Elsődleges tevékenysége az egész életre
kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, ennek keretében különösen a felnőtt korosztály számára
szakmai képzések biztosítása.
(2) A népfőiskola elnevezésében szerepelnie kell a „népfőiskola” kifejezésnek.
78/E. § (1) A népi kézműves alkotóház a tárgyalkotó népművészeti tevékenység színteréül szolgáló,
jogi személyiséggel rendelkező közművelődési intézmény, amely a magyar nyelvterület
hagyományos népi kultúrájának, hagyományainak továbbéltetésével, átörökítésével, komplex
bemutatásával, közvetítésével, oktatásával és megújításával kapcsolatos feladatokat lát el.
(2) A népi kézműves alkotóház vezetője szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy népi iparművész
címmel rendelkezik.
(3) A népi kézműves alkotóház elnevezésében szerepelnie kell a „népi kézműves alkotóház”, a
„népi kézműves műhelygaléria” vagy a „népi kézműves nyitott műhely” kifejezés valamelyikének.
78/F. § (1) A gyermek-, illetve ifjúsági ház olyan művelődési ház vagy művelődési központ,
amelyben a különböző közművelődési alapszolgáltatások címzettje, az intézmény elsődleges
használója a gyermek- és az ifjúsági korosztály valamely csoportja vagy csoportjai.
(2) A gyermek-, illetve ifjúsági ház elnevezésében szerepelnie kell a „gyermekház”, az „ifjúsági
ház” vagy a „gyermek- és ifjúsági ház” kifejezés valamelyikének.
78/G. § (1) A szabadidőközpont olyan művelődési ház, művelődési központ vagy kulturális
központ, amely a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása mellett a szellemi és a fizikai
(mozgásos) rekreációval kapcsolatos tevékenységet is végez és ahhoz szükséges személyi és tárgyi
feltételekkel is rendelkezik.
(2) A szabadidőközpont elnevezésében működési formájától függően szerepelnie kell a
„művelődési központ”, a „szabadidőközpont” vagy a „művelődési- és szabadidőközpont”
kifejezések valamelyikének.
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78/H. § (1) A közösségi színtér a települési, kerületi közösségi művelődés szervezése, a
közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében fenntartott, működtetett, erre a célra
alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő, jogi személyiséggel nem
rendelkező intézmény vagy egyéb jogállású létesítmény, helyiség-együttes, épület.
(2) A közösségi színtér formái:
a) a kizárólag közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínt biztosító közösségi
színtér vagy
b) a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások
megszervezésének is helyszínt biztosító integrált közösségi- és szolgáltató tér.
(3) A közösségi színtér működtetése, továbbá a helyi közösségi művelődés szervezése és a
közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása érdekében a közösségi színtér
fenntartója, működtetője szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat.
(4) A (3) bekezdés szerinti személy foglalkoztatását több fenntartó, működtető közösen is
biztosíthatja oly módon, hogy egy személy legfeljebb három község tekintetében láthatja el
feladatait.
(5) A közösségi színtér elnevezésében szerepelnie kell a „közösségi színtér” vagy a „közösségi tér”
kifejezések valamelyikének
78/I. § (1) Megyei jogú városban, városban, fővárosi kerületben az önkormányzat a 77.§ (1)
bekezdésben foglalt feladat ellátása során közművelődési intézményt biztosít. Községekben az
önkormányzat közösségi színteret vagy közművelődési intézményt biztosít.
(2) Az önkormányzat a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény fenntartójaként, vagy a
közösségi színtér vagy közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési
megállapodásban biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő
rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a közösségi színtér vagy közművelődési
intézmény által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat, és az igénybevétel idejére a
jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak.
(3) A települési önkormányzat indokolt esetben engedélyezi az általa fenntartott közösségi színtér,
illetve közművelődési intézmény más célra történő átmeneti igénybevételét, tevékenységének
évente legfeljebb 2 hónap időtartamú szüneteltetését. Ha a települési önkormányzat közművelődési
megállapodás alapján biztosítja a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény működését,
akkor évente 2 hónapon túli szüneteltetés esetén új közművelődési megállapodással biztosítja a
településen a közművelődési alapszolgáltatásokat.
(4) Az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn az e
törvényben foglaltak alapján:
a) meghatározza a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati szabályait,
működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait,
b) kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és
működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését,
c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény
fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi
feltételeket,
d) kijelöli a közösen létesített vagy önkormányzatok közötti társulásban fenntartott közösségi
színtér, illetve közművelődési intézmény esetében a működtetői jogok gyakorlóját.
78/J. § (1) Közművelődési intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, valamint
tevékenységének 60 napon túli szüneteltetése esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a
miniszter és a Közművelődési Kerekasztal véleményét be kell szerezni és annak tartalmát a
testülettel ismertetni kell.
(2) A miniszter és a Közművelődési Kerekasztal a megkereséstől számított 30 napon belül
nyilváníthat véleményt.”
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16. §
(1) A Kultv. a 78/J. §-t követően a következő alcím címmel egészül ki:
„A közművelődési megállapodás”
(2) A Kultv. 79. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„79. § (1) A települési önkormányzat a közművelődési rendeletben meghatározott közművelődési
feladatok megvalósítására az e törvény követelményeinek megfelelő jogi személlyel,
magánszeméllyel – a Közművelődési Kerekasztallal való egyeztetést követően – közművelődési
megállapodást köthet.
(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
nyitvatartását,
f) a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit,
g)
közművelődési
alapszolgáltatások
biztosításában
közreműködőktől
megkívánt
szakképzettséget.
(3) A közművelődési megállapodást az önkormányzat honlapján, a közművelődési megállapodás
alapján működtetett közösségi színtérben vagy közművelődési intézményben, valamint a helyben
szokásos módon kell közzétenni.
(4) A közművelődési megállapodás alapján közművelődési intézményt vagy közösségi színteret
működtető szervezet köteles teljesíteni a közművelődési intézményt vagy közösségi színteret
fenntartó önkormányzatok számára a 78/I. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségeket.”
17. §
(1) A Kultv. 83. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Közművelődési Kerekasztalt azok a közművelődési célú civil szervezetek hozhatják létre,
melyeknek bejegyzett székhelye az adott település, s amelyeknek legfelsőbb szerve írásos
határozatban jelzi ez irányú szándékát.
(2) A Közművelődési Kerekasztal megalakítását célzó határozatokat a település jegyzőjéhez kell
benyújtani, aki azokat az önkormányzat honlapján, továbbá a közösségi színtérben vagy
közművelődési intézményben és a helyben szokásos módon teszi közzé. A közzétételtől számított
30 napon belül az (1) bekezdésben foglaltak szerint további szervezetek nyújthatják be a jegyzőhöz
csatlakozási szándékot tartalmazó határozataikat.”
(2) A Kultv. 83. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A felszólítást követő 90 napon belül a határozatokat beküldő szervezetek, mint alapító tagok
kimondják a Közművelődési Kerekasztal megalakulását, meghatározzák a Közművelődési
Kerekasztal szervezeti és működési rendjét, a Közművelődési Kerekasztalhoz való csatlakozás
módját, megválasztják képviselőiket. Az erre vonatkozó, az alapító tagok képviselőinek eredeti
aláírásával ellátott határozatot benyújtják a jegyzőnek.”
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(3) A Kultv. 83. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A Közművelődési Kerekasztal munkájában tanácskozási joggal részt vehetnek az adott
településen működő, a Polgári törvénykönyvről szóló törvény szerinti civil társaságok, az egyházak,
valamint mindazon, a településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes
természetes személyek, akik – megalakulás esetén a (2) bekezdés szerinti közzétételt követő 30
napon belül a jegyzőnél, működő Közművelődési Kerekasztal esetében annak vezetőjénél – jelzik a
Közművelődési Kerekasztal munkájában történő részvételi szándékukat. A Közművelődési
Kerekasztalnak a kiskorúakat érintő napirendjei tekintetében tanácskozási joggal részt vehetnek a
településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, korlátozottan cselekvőképes kiskorú
személyek is.”
(4) A Kultv. 83. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő szervezetek, továbbá a (6a) bekezdés szerinti
szervezetek, személyek csatlakozása a Közművelődési Kerekasztalhoz nem utasítható el. Az alapító
és csatlakozó tagok jogai egyenlők.”
(5) A Kultv. 83. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Közművelődési Kerekasztal)
„b) az önkormányzat által közművelődési célra biztosított pénzügyi támogatás felhasználását és a
vagyoni eszközök célszerű használatát a vonatkozó döntések, illetve az éves önkormányzati
költségvetési tervezet és a zárszámadás alapján figyelemmel kíséri, véleményezi, véleményét a
költségvetésről, valamint a zárszámadásról szóló előterjesztéséhez csatolni kell,”
(6) A Kultv. 83. § (11) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jegyző a Közművelődési Kerekasztal tagjaira, szervezeti és működési rendjére, illetve
megszűnésére vonatkozó dokumentumokat)
„a) a változás bejelentését követő 15 napon belül az önkormányzat honlapján, továbbá a közösségi
színtérben vagy közművelődési intézményben és a helyben szokásos módon közzéteszi,”
18. §
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 való egyeztetést követően – rendeletben határozza meg, hogy a 76.
§-ban felsoroltakból mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el.
(2) A települési önkormányzat a közművelődési rendeletét a – Közművelődési Kerekasztallal való
egyeztetés keretében – legalább ötévente felülvizsgálja.
(3) A közművelődési rendeletet az önkormányzat honlapján, továbbá a közösségi színtérben vagy
közművelődési intézményben közzéteszi.”
19. §
A Kultv. 88. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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(A miniszter ágazati irányító feladat- és hatáskörében)
„c) kiadja a közművelődési szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit, a minősített szakmai
továbbképzés követelményeit,”
20. §
A Kultv. 91. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter érdekeltségnövelő pályázatok útján gondoskodik
az önkormányzati közművelődési feladatellátást szolgáló technikai, műszaki eszközeinek
fejlesztéséről, berendezési tárgyainak gyarapításáról, épületének karbantartásáról és felújításáról.”
21. §
A Kultv. 91/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„91/A. § (1) A tizenötezer fő alatti lakosságszámú településeken – a feladatellátás veszélyeztetése
nélkül – a települési önkormányzat a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás
biztosításával, illetve a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával
összefüggő feladatait közös szervezetben (a továbbiakban: integrált kulturális intézmény) láthatja
el.
(2) A tizenötezer fő feletti lakosságszámú településeken – a feladatellátás veszélyeztetése nélkül,
kimutatható szakmai, gazdálkodási, költségvetési vagy vagyongazdálkodási előnyök esetén – a
települési önkormányzat a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával,
illetve a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő feladatait
integrált kulturális intézmény részeként is elláthatja.
(3) A megyei hatókörű városi múzeum vagy megyei hatókörű városi könyvtár feladatait is ellátó
integrált kulturális intézmény élén magasabb vezető beosztású főigazgató áll, akinek megbízásához
és annak visszavonásához a miniszter egyetértése szükséges. Ha a miniszter a fenntartó erre
irányuló javaslatának kézhezvételétől számított 30 napon belül nem hoz döntést, úgy kell tekinteni,
hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért.
(4) Az integrált kulturális intézmény részeként működő megyei hatókörű városi múzeum, megyei
hatókörű városi könyvtár és közművelődési intézmény szakmailag önállóan működik, élén a
főigazgató által megbízott magasabb vezető beosztású igazgató áll, akinek megbízásához és annak
visszavonásához a fenntartó egyetértése szükséges. Ha a fenntartó a főigazgató erre irányuló
javaslatának kézhezvételétől számított 30 napon belül nem hoz döntést, úgy kell tekinteni, hogy a
javaslatban foglaltakkal egyetért.
(5) A 45. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 68. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat az integrált
kulturális intézmény részeként működő megyei hatókörű városi múzeum és megyei hatókörű városi
könyvtár esetében is alkalmazni kell.”
22. §
A Kultv. a következő 91/B. §-sal egészül ki:
„91/B. § A megyei hatókörű városi múzeumok és a megyei hatókörű városi könyvtárak által
végzett, e törvényben meghatározott állami feladatok támogatásának összegét a központi
költségvetésről szóló törvény határozza meg.”
23. §
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A Kultv. V. Része a következő 92/A. §-sal egészül ki:
„92/A. § A kulturális alapellátás kiterjesztésének jogszabályban meghatározott prioritási rend és
szempontrendszer mentén történő megvalósításának tárgyévi támogatási összegét a központi
költségvetési törvény határozza meg.”
24. §
A Kultv. 94. § (5) és (5a) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A megyei hatókörű városi múzeum állami támogatása terhére évente biztosítani kell
intézményenként legalább egy fő, szakmai munkakörben foglalkoztatott múzeumi szakember
alaptevékenységnek megfelelő szakmai továbbképzését.
(5a) A megyei hatókörű városi könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állami támogatása
terhére évente biztosítani kell intézményenként legalább egy fő, szakmai munkakörben
foglalkoztatott könyvtáros szakember alaptevékenységnek megfelelő szakmai továbbképzését.”
25. §
A Kultv. 98. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény módosításáról szóló 2017. évi … törvénnyel megállapított 78/H. § (3)
bekezdésében előírt szakirányú felsőfokú végzettség követelményét 2021. január 1-jétől kell
alkalmazni.”
26. §
(1) A Kultv. 100. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„c) a közművelődési alapszolgáltatások szakmai, személyi és infrastrukturális követelményeit,
továbbá a közművelődési intézmények és közösségi színterek szakmai, működési, személyi és
infrastrukturális követelményeit,”
(2) A Kultv. 100. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„e) a kulturális alapellátás kiterjesztésének prioritási rendjét és szempontrendszerét,”
(3) A Kultv. 100. § (3) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„m) a különböző típusú könyvtárak működését, továbbá a városi könyvtárak és a települési
nyilvános könyvtárak szakmai követelményeit, továbbá a megyei hatókörű városi könyvtárak
települési könyvtárak fejlesztésével kapcsolatos koordinációs feladatainak ellátását és a települési
könyvtárak és fenntartóik ezzel kapcsolatos kötelezettségeit,”
27. §
A Kultv.
a) 46. § (4) bekezdésében a „45/A. § (2) bekezdés bf), bg), bh) pontjaiban” szövegrész helyébe
a „45/A. § (2) bekezdés g) és i) pontjaiban”,
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b) 51/A. § (2) bekezdésében a „városi múzeumok állami feladatainak” szövegrész helyébe a
„városi múzeumok 45/A. § (2) bekezdése szerinti állami feladatainak”,
c) 54. § (3) bekezdésében, 64. § (2) bekezdés b) pontjában, 64. § (5) és (7) bekezdésében, 66.
§-ban, 68. § (2) bekezdésében, 69. § d) pontjában, 95/B. § (10) bekezdésében, valamint 100.
§ (3) bekezdés b) pontjában a „megyei könyvtár” szövegrész helyébe a „megyei hatókörű
városi könyvtár”,
d) III. rész VI. fejezet címében a „Közkönyvtári ellátás: a települési és a megyei könyvtári
ellátás” szövegrész helyébe „Közkönyvtári ellátás”,
e) 64. § (3) bekezdésében a „megyei könyvtárral” szövegrész helyébe a „megyei hatókörű
városi könyvtárral”,
f) 68. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „megyei hatókörű városi
könyvtár”,
g) 70. § (2) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „megyei hatókörű városi
könyvtári”,
h) 70. § (2) bekezdés d) pontjában a „megyei könyvtári” szövegrész helyébe a „megyei
hatókörű városi könyvtári”,
i) 70. § (3) bekezdésében, valamint 91/A. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a
„megyei hatókörű városi”,
j) 80. §-ában az „önkormányzat a rendeletében” szövegrész helyébe az „önkormányzat a
közművelődési rendeletében”,
k) 82. §-ában a „Közművelődési Tanács (a továbbiakban: Tanács)” szövegrész helyébe a
„Közművelődési Kerekasztal”,
l) 82. §-ában, 83. § (3), (5)-(6) és (8)-(11) bekezdésében a „Tanács” szövegrész helyébe a
„Közművelődési Kerekasztal”,
m) 83. § (6) bekezdésében az „egyesület” szövegrész helyébe a „civil szervezet”,
n) 83. § (8) bekezdésében az „illetőleg” szövegrész helyébe az „és”,
o) 85. § (2) bekezdésében a „szervvel” szövegrész helyébe a „szervezettel”,
p) 87. §-ában a „szerv” szövegrész helyébe a „szervezet”, valamint
q) 100. § (3) bekezdés t) pontjában az „összevont önkormányzati intézmények” szövegrész
helyébe az „integrált kulturális intézmények”
szöveg lép.
28. §
Hatályát veszti a Kultv.
a) 39. § (4) bekezdése,
b) 59. § (5) bekezdése,
c) 68. § (3) bekezdés f) pontja,
d) 74-75. §-a,
e) 81. §-a,
f) 98. § (4) bekezdése,
g) 100. § (1) bekezdés d) pontja, valamint
h) 1. számú mellékletének s), u) és w) pontja.
29. §
Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
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INDOKOLÁS
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) jelen módosítása több célkitűzést is megfogalmaz, így a
kulturális alapellátás kiterjesztését célzó kormányzati törekvés törvényi rögzítését, valamint a
közművelődési alapszolgáltatások bevezetését, továbbá a közösségi művelődési intézményrendszer
differenciált meghatározását.
Emellett kisebb volumenű módosítások érintik a muzeális és a könyvtári területre vonatkozó
szabályozást is.
A kulturális alapellátás kiterjesztése a Kultv. hatálya alá tartozó intézményrendszer
szolgáltatásainak fejlesztésével azt a célt szolgálja, hogy minden magyar ember hozzáférjen a
társadalom emelkedéséhez szükséges értékekhez és így erősödjön a magyar identitás,
kibontakozzanak a kultúra jóléti, társadalomfejlesztő és gazdasági teljesítményt fokozó hatásai.
Az állam, figyelembe véve a helyi fejlődési igényeket, aktivizáló feladatai keretében biztosítja a
közkulturális intézményrendszer működését, és törekszik a kulturális tevékenységek révén
elsajátítható és fejleszthető kompetenciák szintjének emelésére, illetve területi egyenlőtlenségeinek
felszámolására.
A javaslat a muzeális intézmények és a könyvtárak vonatkozásában rögzíti azok részvételét a
kulturális alapellátás kiterjesztésében, ezáltal mozgósítva az intézményrendszer erőit annak
érdekében, hogy minél több ember számára nyújtson hozzáférési lehetőséget a művelődés, a tudás
és a műveltség megszerzéséhez a helyben igénybe vehető és a távolról elérhető szolgáltatások
fejlesztésével.
A könyvtári területet érintő jelentősebb módosítás, hogy a javaslat – a feladatkör kettőségét
kifejezve – a megyei könyvtár elnevezését megyei hatókörű városi könyvtárra módosítja, amivel
egyrészről megteremti a koherenciát a megyei hatókörű városi múzeumok elnevezésével,
másrészről hangsúlyozza, hogy ezen könyvtártípus feladatköre a városi könyvtári feladatokat és a
megyei hatókörű feladatokat is tartalmazza.
A közösségi művelődést érintő tartalmak módosításának eredményeként a közösségi művelődés
szabályozásának fókuszába a szakpolitika célkitűzései, a közművelődési alapszolgáltatások
kerülnek, jogszabályi garanciái lesznek a közművelődési alapszolgáltatások minőségi biztosításának
és differenciált megszervezésének, a helyi szükségletekhez és igényekhez jobban illeszkedő módon
működnek majd a közösségi művelődés intézményei.
A közösségi művelődési szakpolitika elsődlegesen feladatokban gondolkodik. A célkitűzések
megvalósulását az alapszolgáltatások biztosítása garantálja, melynek eszközrendszere a differenciált
intézményi hálózat. A javaslat meghatározza a közfeladatként nyújtandó közművelődési
alapszolgáltatásokat, célokat és nem eszközöket határoz meg azzal, hogy újraszabályozza a
közművelődési tevékenységek körét.
A javaslat a közművelődési alapszolgáltatásokat biztosító intézmény- és szervezetrendszer
újradefiniálását is tartalmazza. Ezt a különböző feladat-ellátási formák (intézménytípusok) és az
azokhoz kapcsolódó szakmai minimumok, standardok kidolgozásával és bevezetésével éri el.
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A közművelődési tanácsok száma az eltelt időszakban lecsökkent, és formálissá vált a szerepük a
helyi közösségi művelődés befolyásolásában. A javaslatban szereplő módosításokkal a
közművelődési tanácsok bázisa szélesedik, hangsúlyosabbá válik a szerepük.
A javaslat megteremti a lehetőséget a megyei hatókörű városi múzeumok, megyei hatókörű városi
könyvtárak, valamint a közművelődési intézmények integrált kulturális intézmény keretében történő
összevonására, melynek során a szakmai önállóságot minden intézményegység számára biztosítani
kell.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1.§-hoz
A kulturális örökség szellemi birtokbavételét, a könyvtári ellátást biztosító, a kulturális
hagyományőrzést valamint a közösségi és egyéni művelődést támogató intézmények kulturális
alapellátást megvalósító rendszert alkotnak, ami arra törekszik, hogy minden magyar ember
hozzáférjen a társadalom emelkedéséhez szükséges értékekhez és így erősödjön a magyar identitás,
kibontakozzanak a kultúra jóléti, társadalomfejlesztő és gazdasági teljesítményt fokozó hatásai.
A kulturális alapellátó intézményrendszer a helyes viselkedésre ösztönözve, társadalmi veszélyeket
megelőzve, vagy kihívásokra válaszolva kínál alkalmakat a kulturális tevékenységekben való
részvételre, ami olyan eszköz, ami elősegíti a helyhez kötődő, helyben boldoguláshoz szükséges
tudás gyarapodását. Az állam, figyelembe véve a helyi fejlődési igényeket, aktivizáló feladatai
keretében biztosítja a közkulturális intézményrendszer működését, és törekszik a kulturális
tevékenységek révén elsajátítható és fejleszthető kompetenciák területi egyenlőtlenségeinek
felszámolására, illetve szintjének emelésére.
2-3. §-hoz
A javaslat a Kultv. céljai között meghatározza a kulturális alapellátásban történő részvétel
lehetséges módjait, valamint rendelkezik arról, hogy mindenkinek joga van igénybe venni a
kulturális alapellátás keretét alkotó intézményrendszer által nyújtott, központi költségvetésből
támogatott szolgáltatásokat. Ennek megvalósítása érdekében a Kultv. hatálya alá tartozó
intézmények alapfeladatai közé új elemként bekerült, hogy részt vesznek a kulturális alapellátás
kiterjesztésében.
4. §-hoz
A módosítás hatályon kívül helyezi a diplomáciai mentességet élvező külföldi állampolgárok
tulajdonában levő, külföldről behozott kulturális javakra vonatkozó mondatrészt, figyelemmel arra,
hogy a kulturális javakra vonatkozó rendelkezések a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. törvény szabályozási tárgykörébe tartoznak.
5. §-hoz
A javaslat rögzíti, hogy a muzeális intézmények a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása
érdekében részt vesznek a kulturális alapellátás kiterjesztésében. A javaslat pontosítja továbbá a
nemzetiségi bázisintézményekkel kapcsolatos feltételeket.
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6-7. §-hoz
A javaslat pontosítja az országos múzeumok és az országos szakmúzeumok által ellátott
feladatokat.
8. §-hoz
A javaslat lehetővé teszi, hogy a megyei hatókörű városi múzeum – az önálló költségvetési szervi
forma mellett – integrált kulturális intézmény szervezeti egységeként működjön.
A javaslat továbbá a megyei hatókörű városi múzeum alapdokumentumaival kapcsolatos miniszteri
véleményezési hatáskört – a 2013. óta eltelt időszak tapasztalatai alapján – az alapító okirat, a
szakmai munkaterv és a szakmai beszámoló, a stratégiai terv, valamint az elemi költségvetés
véleményezésére szűkíti.
9. §-hoz
A javaslat pontosítja a megyei hatókörű városi múzeumok állami feladatait, emellett rögzíti, hogy a
megyei hatókörű városi múzeum a kulturális javak állomány- vagy biztonságvédelmét súlyosan
veszélyeztető vagy károsító helyzet esetén köteles a helyszíni bejárást soron kívül lefolytatni.
10. §-hoz
A javaslat alapkövetelményként tartalmazza a nyilvános könyvtárak részvételét a kulturális
alapellátás kiterjesztésében. Az egymásra épülő szolgáltatásokat nyújtó, minden településre
kiterjedő nyilvános könyvtári ellátás rendszere – társadalmi szerepvállalásának megfelelően –
mindenki számára lehetőségeket nyújt az egyéni tanuláshoz, a tudás és az információs műveltség
gyarapításához, az ilyen alapon szerveződő közösségek tevékenységének támogatásához. A
nyilvános könyvtár szolgáltatásai differenciált fejlesztésével hozzájárul a kulturális alapellátás
kiterjesztéséhez, a kreativitás kibontakozásának elősegítéséhez, ezáltal az egyéni élet minőségének
javításához.
11. §-hoz
A javaslat az Országos Széchényi Könyvtár részeként működő Könyvtári Intézet feladatait – a
könyvtáraknak, illetve a könyvtári rendszernek nyújtott szakmai szolgáltatások között – kiegészíti a
könyvtári minőségirányítási tevékenység koordinálásával, képzések szervezésével, valamint a
Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásának szakmai előkészítésével,
ezáltal megerősíti az Országos Széchényi Könyvtár stratégiaalkotásban betöltött jelentőségét,
valamint hangsúlyozza a képzések terén elvárt feladatkörét.
12. §-hoz
A javaslat lehetővé teszi, hogy a megyei hatókörű városi könyvtár – az önálló költségvetési szervi
forma mellett – integrált kulturális intézmény szervezeti egységeként működjön.
13. §-hoz
A megyei hatókörű városi könyvtár állami feladatait a Kultv. 66. §-a határozza meg. A módosítási
javaslat a megyei hatókörű városi könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszerben a kistelepülések számára nyújtott szolgáltatásokat kibővíti a kulturális alapellátás
kiterjesztését szolgáló szolgáltatásokkal. A módosítás rögzíti azt is, hogy a megyei hatókörű városi
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könyvtár megállapodás alapján biztosítja a települési önkormányzatok számára a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer külön jogszabályban meghatározott feladatainak ellátását a könyvtári,
információs és közösségi helyen.
14. §-hoz
A javaslat a miniszter véleményezési hatáskörét csökkenti a megyei hatókörű városi könyvtárak
költségvetése tekintetében.
15. §-hoz
A javaslat részletesen meghatározza a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában
meghatározott kötelező feladat tartalmát. Ezen túlmenően a közművelődési alapszolgáltatás
jogintézményének bevezetésével egyértelműen meghatározza a települési önkormányzatok kötelező
feladatának körét, másrészt megteremti a közfeladatként nyújtandó közművelődési
alapszolgáltatások jogszabályban meghatározott módon való területi differenciálásának lehetőségét.
A javaslat újraszabályozza a közművelődési tevékenységek körét. Új elemként jelennek meg a
tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint a kulturális alapú
gazdaságfejlesztés alapszolgáltatások a közösségi művelődés szabályozásában. Törlésre kerül a
normaszövegből a szabadidő kulturális célú eltöltése feltételeinek biztosítás, mint közművelődési
tevékenység, ugyanis ez a szakpolitikai célok megvalósításának csupán egyik eszköze, hiszen
például a közösségfejlesztés megvalósulhat kulturális rendezvényeken keresztül is. A
közgyűjteményi intézmények közművelődési tevékenységének támogatása a javaslat értelmében a
közgyűjteményi intézmények által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokkal valósul meg,
míg a közművelődési intézmények együttműködési kötelezettségét más kulturális intézményekkel a
módosítás 78. § (3) bekezdésének e) pontja írja elő.
A javaslat a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének érdekében meghatározza a
közösségi művelődés intézményrendszerének működésével kapcsolatos alapelveket valamint
részletesen szabályozza a közösségi művelődési intézmény típusait, meghatározza azok minimumkövetelményeit. Lehetővé teszi továbbá, hogy a települési önkormányzat a közművelődési
feladatokat integrált kulturális intézmény szervezeti egységeként működő közművelődési intézmény
útján lássa el. A módosítás integrál olyan, közösségi művelődési tevékenységeket folytató
intézménytípusokat, amelyekkel kapcsolatos előírásokat a hatályos szabályozás nem vagy csak
részlegesen rendezett, így a jövőben ezen intézménytípusok is közművelődési alapszolgáltatásokat
biztosító közművelődési intézménynek számítanak.
A javaslat meghatározza továbbá a közművelődési közösségi színtér működtetésével kapcsolatos
szabályokat, valamint a közösségi színtér formáit.
16. §-hoz
A módosítás pontosítja a közművelődési megállapodásra vonatkozó szabályokat és meghatározza,
hogy a közművelődési megállapodás alapján közművelődési intézményt vagy közösségi színteret
működtető szervezet a Kultv. szerint a települési önkormányzatnak delegált feladatok közül mely
feladatokat köteles ellátni.
17. §-hoz
A módosítás a közművelődésben való lakossági részvétel lehetőségét biztosító közművelődési
tanácsok elnevezését az annak célját és szerepét hangsúlyosabban kifejező Közművelődési
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Kerekasztalra változtatja és pontosítja a jogintézményre vonatkozó részletszabályokat. Új elemként
vezeti be, hogy a Közművelődési Kerekasztalhoz alapítványok vagy egyéb, akár jogi
személyiséggel nem rendelkező civil szervezetek is csatlakozhatnak. Rendezi továbbá a
Közművelődési Kerekasztal munkájában tanácskozási joggal résztvevők körét, azt megnyitja más
területen tevékenykedő civil szervezetek, egyházak, természetes személyek és kiskorúak részére is.
18. §-hoz
A javaslat a közművelődési rendeletre vonatkozó szabályokat pontosítja.
19. §-hoz
Technikai jellegű módosítás.
20. §-hoz
A közművelődési érdekeltségnövelő pályázatok célját és tartalmát pontosító módosítás.
21. §-hoz
A javaslat bevezeti az integrált kulturális intézmény fogalmát és rögzíti a megyei hatókörű városi
múzeum, a megyei hatókörű városi könyvtár, illetve a közművelődési intézmény feladatait ellátó
integrált kulturális intézmények vezetésével és szakma működésével kapcsolatos feltételeket.
A megyei hatókörű városi múzeum és a megyei hatókörű városi könyvtár szakmai működésének
ellenőrzésére irányuló miniszteri hatásköröket (alapító okirat, beszámoló és munkaterv,
költségvetés, vezető megbízása) a javaslat az integrált kulturális intézmények esetén is fenntartja.
22. §-hoz
Jogtechnikai jellegű módosítás, a Kultv. 91/A. § (2) bekezdése – a 91/A. § szabályozási körének
kibővítésére tekintettel – önálló szakaszban kap helyet.
23. §-hoz
A javaslat rögzíti, hogy a kulturális alapellátás kiterjesztésének jogszabályban meghatározott
prioritási rend és szempontrendszer mentén történő megvalósításának tárgyévi támogatási összegét
a központi költségvetési törvény határozza meg.
24. §-hoz
A javaslat a megyei hatókörű városi múzeumok és a megyei hatókörű városi könyvtárak
munkatársai esetében pontosítja a kötelező továbbképzésre vonatkozó szabályokat.
25. §-hoz
A módosítás értelmében közösségi színteret fenntartó önkormányzat, vagy működtető egyéb
szervezet a feladat ellátása során felsőfokú közművelődési végzettséggel rendelkező szakembert
köteles alkalmazni. A rendelkezés hatálya 2021. január 1-jei bevezetésének indoka, hogy
lehetőséget adjon a kötelezett szervezetek számára az erre való felkészülésre, arra, hogy a jelenleg
középfokú végzettségű szakemberek beiskolázását megkezdjék, majd a szükséges végzettséget
megszerezzék.
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26. §-hoz
A javaslat felhatalmazást ad a miniszternek, hogy végrehajtási rendeletben szabályozza a
közművelődési alapszolgáltatások valamint a közművelődési intézmények és közösségi színterek
szakmai, személyi és infrastrukturális követelményeit, valamint a kulturális alapellátás
kiterjesztésének prioritási rendjét és szempontrendszerét.
A javaslat a felhatalmazó rendelkezéseket kiegészíti a megyei hatókörű városi könyvtárak települési
könyvtárak fejlesztésével kapcsolatos feladatainak ellátására vonatkozó rendeleti szabályozás
kötelezettségével.
27. §-hoz
A módosítás – a feladatkör kettőségét kifejezve – a megyei könyvtár elnevezését megyei hatókörű
városi könyvtárra módosítja, amivel egyrészről megteremti a koherenciát a megyei hatókörű városi
múzeumok elnevezésével, másrészről hangsúlyozza, hogy ezen könyvtártípus feladatköre a városi
könyvtári feladatok mellett a megyei hatókörű feladatokat is tartalmazza.
A javaslatok ezen túlmenően megteremtik a Kultv. belső koherenciáját.
28. §-hoz
A javaslatok megteremtik a Kultv. belső koherenciáját.
29. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.
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