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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító iavaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helybe n

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „az előadó-művészeti szervezetek működésérő l,
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól” szóló T/6575 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 5 . §-a, valamint az azt megel őző cím elhagyását javaslom :

[Az Előadó-művészeti Tanács

5. § (1) Az El őadó-művészeti Tanács (a továbbiakban: EMT) a miniszter javaslattevő,
véleményező és döntés-előkészítő feladatot ellátó testülete.
(2) Az EMT feladata különösen :

a) a miniszter felkérésére vagy saját kezdeményezésére javaslatot tesz az el őadó-
művészeti tevékenységet érintő szabályozási kérdésekben ,

b) figyelemmel kíséri az előadó-művészeti terület helyzetét és lehetőségeit,
különös tekintettel az el őadó-művészeti szervezetek támogatási rendszerére ,
és ha szükséges, javaslatot tesz a felülvizsgálatra,

c) az előző költségvetési év teljesítési adatainak ismeretében véleményt nyilvánít
a központi költségvetési támogatás keretösszege felosztásának arányai t
illetően,

d) az előadó-művészeti szervezet munkáltató vezet ője munkakörének betöltésére
kiírt pályázati eljárás során – az érintett szakmai kollégium javaslata alapján
– tagokat delegál a szakmai bizottságba,

e) a miniszter felkérésére el őzetesen véleményt nyilvánít a 4. § d) pontja szerint i
szerződés megkötéséről ,

f) szakmai vélemény kialakításával segíti a minisztert a 4 .

	

e) pontjában
foglaltakra vonatkozó álláspontjának kialakítása el őtt,



g) kezdeményezheti a miniszternél meghívásos pályázat kiírását az adot t
évadban kiemelkedő művészeti teljesítményt nyújtó el őadó-művészeti
szervezetek támogatására,

h) figyelemmel kíséri és értékeli javaslatainak megvalósulását, valamin t
i) tevékenységérő l évente beszámol a miniszternek.

(3) Az EMT 22 tagú . A tagok megbízatásának időtartama három év, amelynél rövideb b
időszakot a küldő szervezetek határozhatnak meg.
(4) Az EMT tagjai :

a) az érintett előadó-művészeti ágak jelentős számú tagsággal rendelkező művészeti
szakmai szervezeteinek javaslatai alapján a miniszter által felkért elismert
művészek és művészeti szakemberek (színházművészet 5, táncművészet 3,
zeneművészet 3) összesen 11 fő ,

b) az előadó-művészeti felsőoktatási intézmények képviseletében 3 fő,
c) az országosan reprezentatív művészeti szakszervezetek által delegált 1-1, összesen

2 fő ,
d) az előadó-művészeti szervezetet fenntartók országos érdekképviseleti szervezete i

által delegált összesen 2 fő, a fővárosi önkormányzat által delegált 1 fő, az
országos kisebbségi önkormányzatok által delegált 1 fő ,

e) az államháztartásért felel ős miniszter képviseletében 1 fő,
f) a miniszter képviseletében 1 fő.

(5) Az EMT ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek a határon túli magyar előadó-
művészeti szervezetek delegáltjai .
(6) Az EMT három állandó szakmai kollégiumot hoz létre a színház-, a tánc-, illetve a
zeneművészet területét érintő, különösen a (2) bekezdésben felsorolt kérdések
vizsgálatára, állásfoglalások és javaslatok kialakítására .
(7) Az EMT — a miniszter jóváhagyásával — maga állapítja meg m űködésének rendjé t
(ügyrendjét).
(8) Az EMT állásfoglalásai, javaslatai nyilvánosak.]

Indokolá s

Az Előadó-művészeti Tanács csak több kiadást és bürokráciát okoz, ezért felállítása ne m
indokolt .

Budapest, 2008 . november 10 . '
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