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Az Országgyű lés
Kulturális és sajtóbizottsága

Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l
szóló, T/6575. számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94 . §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően – az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő
Megjegyzés : a javaslatok összefüggenek!

1. A törvényjavaslat 10.§ -ának módosítását javasoljuk a következők szerint:

„10 . § (1) Az I . kategóriába kell besorolni
[a)] azt a színházat, bábszínházat, amely évente legalább 180 el őadást tart, saját társulattal
legalább két bemutatót hoz létre, és a megtartott el őadások legalább 80% a színház ,
bábszínház saját előadása.
[b) azt a produkciós színházat, amely évente legalább 100 el őadást tart, és legaláb b
két bemutatót hoz létre, valamint
c) azt a befogadó színházat, amely évente legalább 140 el őadást tart, és az általa
játszott előadások legalább 30 %-a saját előadása .]

(2) A II. kategóriába kell besorolni [azt a balett- vagy táncegyüttest, amely évente legalább 5 0
tánc- és mozgásművészeti előadást tart ]
a) azt a produkciós színházat, amely évente legalább 100 előadást tart, és legalább két bemutató t
hoz létre, valamint
b) azt a befogadó színházat, amely évente legalább 140 előadást tart, és az általa játszott
előadások legalább 30%-a saját előadása .

(3) A III . kategóriába kell besorolni	 azt a balett- vagy táncegyüttest, amely évente legalább 50
tánc- és mozgásművészeti előadást tart .



[a) azt a színházat, bábszínházat, amely évente legalább 100 előadást tart, saját
társulattal legalább két bemutatót hoz létre, és a megtartott el őadások legalább
80%-a a színház, bábszínház saját előadása, valamint
b) azt a befogadó színházat, amely évente legalább 100 el őadást tart, és az általa
játszott előadások legalább 30 %-a saját el őadása . ]

(4) A IV. kategóriába kell besorolni
a) azt a színházat, bábszínházat, amely évente legalább 100 el őadást tart, saját társulatta l
legalább két bemutatót hoz létre, és a megtartott előadások legalább 80%-a a színház,
bábszínház saját előadása, valamint
b) azt a befogadó színházat, amely évente legalább 100 el őadást tart, és az általa játszott
előadások legalább 30 %-a saját előadása .

[(4)] L5 ,) A [IV.] V. kategóriába kell besorolni azt a szabadtéri színházat, valamint a máshova
nem sorolt nemzeti és etnikai kisebbségi színházat, amely évente legalább 20 színházi el őadást
tart vagy legalább évi 50 ezer fizet ő nézője van, és legalább egy bemutatót hoz létre .

[(5)]L6j Az I-[IV.] V. kategóriákba való besorolás további feltétele, hogy az előadó-művészet i
szervezet
a) önkormányzati költségvetési szervként működik vagy önkormányzattal kötött, az e törvény
szerinti központi költségvetési támogatás igénybevételének id őtartama alatt érvényes
közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, é s
b) a munkáltató vezetőjét az adott szervezetre vonatkozóan e törvényben foglalt szabályoknak
megfelelően bízták meg .
(6) Az [V.] VI. kategóriába kell besorolni azt a független színházat, amely legalább két év e
működik, és nem felel meg az I-[IV.] V. kategóriába sorolás feltételeinek ."

2 . A törvényjavaslat 4 .§-ához:
„4. § A kultúráért felel ős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az e törvényben meghatározottak
szerint ellátja az el őadó-művészeti tevékenységgel kapcsolatos ágazati feladatokat . E körben a
miniszter feladatai különösen:

a) előkészíti az előadó-művészeti területet érintő jogalkotás során a szabályozás tervezeteit
és e törvény felhatalmazása szerint rendeletben szabályozza az előadó-művészet i
szervezetek támogatásával kapcsolatos kérdéseket ,

b) az e törvényben és a költségvetési törvényben el ő írtak szerint végzi az előadó-művészet i
szervezetek központi költségvetési támogatásával kapcsolatos feladatokat ,

c) a létesítő okirat alapján gyakorolja a központi költségvetési szervként működő előadó-
művészeti szervezetek feletti alapítói és felügyeleti jogokat, valamint támogatja az álla m
tulajdonosi részesedésével működő előadó-művészeti nonprofit gazdasági társaságok ( a
továbbiakban együtt : állam által fenntartott el őadó-művészeti szervezet) feladat-ellátását ,

d) legfeljebb öt évre szóló, többször megújítható közszolgáltatási szerződést köt
meghatározott művészeti feladatokra kivételesen magas színvonalú művészi teljesítményt
felmutató, hazai és nemzetközi szinten kiemelten elismert, állami vagy önkormányzat i
fenntartóval nem rendelkező előadó-művészeti szervezettel,



e) a döntéshozatalra jogosultat tájékoztatja szakmai véleményérő l az I-[IV.] V. kategóriába
sorolt színházak, balett- vagy táncegyüttesek, valamint az I . kategóriába sorolt zenekaro k
és énekkarok átalakításával, más szervezettel történő összevonásával, jogutód nélkül i
megszüntetésével kapcsolatban, valamint

f) működteti az Előadó-művészeti Tanácsot . "

3. A törvényjavaslat 17.§-ához:

„17. § A [II] III . kategóriába sorolt balett- vagy táncegyüttest, illetve a [III] W . kategóriába
sorolt színházat központi költségvetési támogatásként a tárgyévet megelőző évi fenntartó i
támogatással arányos támogatás illeti meg, melynek mértékét a költségvetési törvény határozz a
meg .”

4. A törvényjavaslat 18.§-ához:

„18 . § (1) A [IV.] V. és [V.] VI. kategóriába sorolt színházak támogatása pályázati úton történik .
Az elosztásról a miniszter – az általa, az EMT javaslata figyelembevételével felkért szakma i
kuratórium javaslata alapján – dönt .
(2) Az [V.] VI . kategóriába sorolt színházak tárgyévi támogatási keretösszege 50 %-a mértékéig a
szakmai kuratórium javaslata alapján a miniszter legfeljebb három évre szóló kötelezettsége t
vállalhat a következő évek támogatási kerete terhére .”

5. A törvényjavaslat 19.§-ához:

„19. § Ha az I-[III .] IV. kategóriába sorolt előadó-művészeti szervezet fenntartója csökkentette a
tárgyévet megelőző évi fenntartói támogatás előirányzatát, a tárgyévben az I . kategóriába sorol t
előadó-művészeti szervezet esetén a fenntartói ösztönző részhozzájárulás, a II-[III.] IV.
kategóriába sorolt el őadó-művészeti szervezet esetén a központi költségvetési támogatás
arányosan csökken .”

6. A törvényjavaslat 24 .§-ához:

„24 . § (1) A költségvetési törvény meghatározza az I-[V.] VI. kategóriába sorolt színházak,
balett- vagy táncegyüttesek, valamint az I-II . kategóriába sorolt zenekarok és énekkarok
elosztható támogatásának keretösszegeit .
(2) Az előadó-művészetben jelentkező újító törekvések támogatása és a magánszfér a
versenyképességének erősítése érdekében az [V.] VI. kategóriába sorolt színházak pályázati úto n
elosztható támogatásának aránya az I-[V .] VI. kategóriába sorolt színházak, balett- vag y
táncegyüttesek központi költségvetési támogatása keretösszegének legalább 10 %-a .
(3) A költségvetési tervezés során a tárgyévet megel őző év március 31-ig szolgáltatott adato k
szerinti besorolást kell figyelembe venni .
(4) A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolataiból származó támogatásoka t
tartalmazó fejezetben kell biztosítani :

a) az I-[IV.] V. kategóriába sorolt színházak, balett- vagy táncegyüttesek fenntartóit ,
önkormányzati fenntartó hiányában a közszolgáltatási szerz ődést kötő önkormányzatot
megillető központi költségvetési támogatás keretösszegét, valamint



b) az I . kategóriába sorolt zenekarok és énekkarok fenntartóit, önkormányzati fenntart ó
hiányában a közszolgáltatási szerződést kötő önkormányzatot megillet ő központi
költségvetési támogatás keretösszegét .

(5) A kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kel l
biztosítani :

a) a nyilvántartásba vett állami fenntartású színházak, balett- vagy táncegyüttesek ,
zenekarok és énekkarok finanszírozását ,

b) az e törvény 4. § d) pontja szerinti szerződéssel rendelkező előadó-művészeti szervezet
támogatását,

c) az [V.] VI. kategóriába sorolt színházak támogatási el ő irányzatát ,
d) a II . kategóriába sorolt zenekarok és énekkarok támogatási elő irányzatát ,
e) az e törvény 21 . §-a alapján nyújtható pályázati támogatások el ő irányzatát, valamint
f) az előadó-művészeti államigazgatási szerv működéséhez szükséges elő irányzatot.

Indokolá s

A társulatos repertoár színház fontosságát szeretnénk hangsúlyozni azzal, hogy önálló kategóriá t
adunk neki a törvényben . Ennek megfelelően a törvényi hivatkozások is módosulnak .

Budapest, 2008 . november 20 .
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