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KÉPVISELŐI ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNY

2010. évi	 törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l
szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáró l

1 . §

(1) Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l
szóló 2008 . évi XCIX. törvény (a továbbiakban : Tv.) 10. § (2) bekezdése az alábbi c)-d)
ponttal egészül ki :

[A II. kategóriába kell besorolni]

„c) a színházat, a bábszínházat, amennyiben a székhelyéhez legközelebb es ő, I. vagy II .
kategóriába sorolt színház, bábszínház székhelyét ől 80 km-nél távolabbra esik és a (4 )
bekezdés szerinti IV . kategóriába sorolás feltételeinek megfelel .

d) a nemzeti és etnikai kisebbségi színházat, amely évente legalább 100 el őadást tart, saját

társulattal legalább két bemutatót hoz létre, és a megtartott el őadások legalább 75%-a a
színház saját előadása.”

(2) A Tv. 10. (4) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki :

[A IV. kategóriába kell besorolni]

„c) azt a máshova nem sorolt nemzeti és etnikai kisebbségi színházat, amely évente
legalább 20 színházi előadást tart vagy legalább évi 50 ezer fizető nézője van, és legalább egy
bemutatót hoz létre . ”

(3) A Tv. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) Az V. kategóriába kell besorolni azt a szabadtéri színházat, amely évente legalább 2 0
színházi előadást tart vagy legalább évi 50 ezer fizet ő nézője van, és legalább egy bemutató t
hoz létre, valamint a máshova nem sorolt nemzeti és etnikai kisebbségi színházat.”



2 . §

Ez a törvény 2010 . szeptember 1-jén lép hatályba.

INDOKOLÁ S

A módosító indítvány két esetben javasol pozitív diszkriminációt a színházak, bábszínháza k
kategóriába sorolása tekintetében :

ha az érintett — jelenlegi szabályozás szerint IV . vagy V. kategóriába sorolandó —
színház, bábszínház, nemzeti és etnikai kisebbségi színház, amelynek kisebbsége töb b
ellátás és szolgáltatás (pl . közoktatási) támogatása tekintetében már élvezhet hasonló
megkülönböztetést ,
ha az érintett — jelenlegi szabályozás szerint IV . kategóriába sorolandó ( a

szövegjavaslatból értelemszerűen következő módon vidéki) — színház, bábszínház
földrajzilag jelent ős távolságra esik a legközelebbi I. vagy II . kategóriás színháztól,
bábszínháztól, és tágabb vonzáskörzete ezáltal produkciós színház tekintetében
hátrányos helyzetűnek tekinthető .

A 2010. szeptember 1-jei hatályba léptetés lehetővé teszi, hogy az átsorolt színházak,
bábszínházak már a következő évad kezdetétől az átsorolásuk szerinti támogatásban
részesülhessenek .

Budapest, 2010. június

Dr. Puskás Imre
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Dr. Schmitt Pál

az Országgyű lés elnöke

részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 85 . §-a alapján „az

előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szól ó

2008. évi XCIX. törvény módosításáról” az alábbi törvényjavaslatot kívánjuk benyújtani .

Budapest, 2010. június , "
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