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Az Országgyű lés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügy i

bizottságának

ajánlás a

a T/6575. számon előterjesztett, Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról é s
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyű lés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2008 .
november 4-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be:

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő képviselőjének a törvényjavaslatho z
fűzött szóbeli indokolását .

Az Előterjesztő képviselője felhívta a bizottság figyelmét arra, hogy a
törvényjavaslat benyújtását megelőzően egyezetett az Oktatási és Kulturális
Minisztérium a nemzetiségi színházakkal, a Miniszter úr az Új Színházban személyesen
átnyújtotta a benyújtott törvénytervezet koncepcióját a nemzetiségi színháza k
képviselő inek. Kiemelte, hogy a benyújtott törvényjavaslatban el őször került
meghatározásra a „nemzetiségi színház” fogalma .

Az Előterjesztő képviselője jelezte, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségi jogo k
országgyűlési biztosának munkatársaival személyes egyeztetés történt, és a kisebbség i
biztos javaslatainak nagy része bedolgozásra került a törvényjavaslatba .

Külön felhívta a figyelmet arra, hogy a vezetőválasztásra vonatkozó észrevételek
alapján az eredeti tervezetet jelentősen átdolgozták .



Az Előterjesztő képviselője elmondta, hogy a benyújtást megelőzően a
Minisztérium egyeztetett az önkormányzati szövetségekkel is, és javaslataikat szinté n
figyelembe vették a végleges szöveg benyújtásakor.

Az országos kisebbségi önkormányzatok elnökeivel kapcsolatban említette, hogy
szintén történtek egyeztetések.

A bizottsági ülésre meghívást kaptak az országos kisebbségi önkormányzato k
elnökei, akik közül a bizottsági ülésen jelenlévő Heinek Ottó, a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzatának elnöke alapvetően két problémára hívta fel a bizottsá g
figyelmét és kérte a bizottság segítségét azok orvoslásában . Véleménye szerint a
törvényjavaslat 3 .§-ának felsorolásából kimaradtak a nemzeti és etnikai kisebbségek
országos önkormányzatai, miközben jellemzően az országos kisebbségi
önkormányzatok tartanak fenn színházat, ezért indokolt megjelenítésük a
törvényjavaslat szövegében. Heinek Ottó elnök továbbá azt kifogásolta, hogy a nemzet i
és etnikai kisebbségi színházak nem tudják az I . kategóriába soroláshoz szüksége s
előadás számot teljesíteni, mivel a nemzeti és etnikai kisebbségi színházak országo s
feladatot látnak el, feladatellátásuk keretében nagy számú el őadást tartanak a
székhelyükön kívül, ami a nagy távolságok miatt id ő igényesebb .

A bizottság ígéretet tett, hogy az országos kisebbségi önkormányzatokkal történ t
egyeztetést követően konszenzus esetén bizottsági módosító javaslatokat nyújt be .

A képviselők részéről több kérdés hangzott el az Előterjesztő felé. Többen
kérdeztek rá arra, hogy a benyújtott törvényjavaslat adókedvezményt ígért az el őadó-
művészettel összefüggésben, viszont ennek nyomai nem találhatóak a benyújtot t
adókkal kapcsolatos törvényjavaslatban, illetve rákérdeztek arra, hogy ez hogyan
viszonyul most a gazdasági világválsághoz .

Több kérdés hangzott el a törvényjavaslat pénzügyi forrásai, illetve szakmai
támogatottsága vonatkozásában is .

Kérdésként hangzott el az is, hogy Brüsszel vajon támogatja-e a
törvényjavaslatot.

A bizottsági vitában szóba került a Dombóvári Általános Alapfokú Művészeti
Iskola támogatásának ügye, valamint az is felvetődött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap
törvény hatálya alá tartozó támogatásokat mennyire befolyásolja a törvényjavasla t
elfogadása.

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta (9 i, 7 n, 1 t) .
A bizottság el őadója az általános vitában : Tóth Gyula (MSZP)
A kisebbségi vélemény el őadója : Pettkó András (MDF)

Budapest, 2008. november 4 .

Balog Zoltán
a bizottság elnöke
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