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Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosításáról szóló, T/3358. számú törvényjavaslathoz

– a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően –
a Kulturális és sajtóbizottság az alább i

módosító javaslato t

terjeszti elő:

1 . A törvényjavaslat 2 . §-a a következők szerint módosul :

„2 • §

Az Emtv . 3 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„3 . (1) Az Alkotmányban biztosított[,] művelődéshez való jog érvényre juttatásának
elősegítése érdekében az állam a központi költségvetésből előadó-művészeti szervezeteket tart
fenn és — az e törvényben foglalt feltételek szerint — hozzájárul ahhoz, hogy a helyi, valamin t
a települési és területi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban együtt: önkormányzat) az
önként vállalt helyi közszolgáltatási feladatellátás, illetve a kisebbségi közszolgáltatás i
feladatellátás körében megteremthessék az el őadó-művészeti tevékenység feltételeit, tovább á
pályázat útján és közszolgáltatási szerz ődés szerint támogatja az egyéb, az előadó-művészeti
tevékenység megújítását és sokszínűségét szolgáló előadó-művészeti szervezetek törekvéseit .

(2) Az önkormányzatok az (1) bekezdés szerinti feladatellátást előadó-művészeti szervezet
fenntartásával vagy annak közszolgáltatási szerz ődés alas'án történő támogatásával
[(közszolgáltatási szerződés)] valósíthatják meg.

(3) Az állam az e törvény szerinti feladatait az érintett fenntartókkal és a nyilvántartot t
előadó-művészeti szervezetekkel, illetve e szervezetek, továbbá a művészi, művészeti és az
előadó-művészeti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó más munkakörökbe n
foglalkoztatottak érdek-képviseleti szervezeteivel együttműködve, a megfelel ő
érdekegyeztetést biztosítva látja el . Az állam biztosítja a támogatási eljárások során hozot t
döntések nyilvánosságát .
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(4) Az állam az előadó-művészeti területet érintő támogatási gyakorlata során biztosítja az
átláthatóságot	 és	 az e törvényben meghatározott célok közérdeknek megfelel ő
megvalósulását .

(5) Az előadó-művészeti szervezet művészeti tevékenysége — [a jogszabályban rögzített
vagy]törvényben meghatározott, 	 illetve	 az általa vállalt [kötelezettségeken]mértéken
túl[menően] — nem korlátozható . Az állami[ és], önkormányzati fenntartó az el őadó-
művészeti szervezetet m űvészeti évadterv benyújtására nem kötelezheti, annak el őzetes
minősítésére, elfogadására, továbbá fenntartói feladatainak ellátása körében az el őadó-
művészeti szervezet működésével összefüggésben [tartalmi] művészeti, esztétikai elvárások
érvényesítésére nem jogosult .

(6) Az előadó-művészeti szervezet a fenntartó által biztosított, továbbá az államháztartá s
alrendszereiből származó támogatás, valamint államháztartáson kívüli forrásból származ ó
bevételei felhasználásával látja el feladatait .

(7) Az előadó-művészeti rendszer működtetése az állam, az előadó-művészeti szervezet
működtetése a fenntartó feladata .

(8) A fenntartó felelőssége, hogy — a költségvetési szervként működő előadó-művészeti
szervezet esetén az államháztartás működésének követelményeit érvényesítve — biztosítsa az
előadó-művészeti szervezet működésének tárgyi, pénzügyi[,] és személyi feltételeit .'

2. A törvényjavaslat 3 . §-a a következők szerint módosul :

»3 • §

Az Emtv. 4. § e) és f) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg
kiegészül a következ ő g) ponttal :

/A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az e törvényben meghatározottak
szerint ellátja az előadó-művészeti tevékenységgel kapcsolatos ágazati feladatokat . E körben
a miniszter feladatai különösen:/

„e) meghatározza a nemzeti előadó-művészeti szervezetekés a kiemelt előadó-művészeti
[szervezetként nyilvántartható ]szervezetek körét,

J) a döntéshozatalra jogosultat tájékoztatja szakmai véleményér ő l a kiemelt előadó-művészeti
szervezet alaptevékenységét érintő jelentős szakmai változással, átalakításával, más
szervezettel történő összevonásával, jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatban, valamint

g) működteti a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanácsot, a Színházművészeti
Bizottságot, a Zeneművészeti Bizottságot és a Táncművészeti Bizottságot.'
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3 . A törvényjavaslat 4. §-a a következők szerint módosul :

„4 • §

Az Emtv. [5. §-a]II .	 FEJEZET 2 . Címe helyébe a következő [rendelkezés]2 .	 Cím lép:

„2. Cím

A Nemzeti El őadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács

5. § (1) A Nemzeti El őadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban : [NEIT]NEÉT )
az e törvény által szabályozott jogviszonyokat érintő szakmai, szakmapolitikai és támogatás i
kérdések érdekegyeztetési fóruma .

(2) A [NEIT]NEÉT [2]24 tagú . A tagok megbízatásának időtartama 4 év,	 amely legfeljebb
egyszer újabb 4 évre meghosszabbítható .

(3) A [NEIT]NEÉT tagjai :

a) a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek által delegált [(színházművészet 6 ,
melyből a báb- és cirkuszművészet 1-1, továbbá a táncművészet 2, zeneművészet 2)
összesen ] 11 [0] fő ,	 amelyből 4 főt a színházművészet, 2 fő t a báb- és cirkuszművészet, 1 főta
független színházművészet, 2 fő t a táncművészet, 2 fő t a zeneművészet területérő l kell jelölni ,

b) a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetek által
delegált 3 fő ,

c) a megyei önkormányzatok 	 által delegált 1 fő , [és] a megyei jogú városi önkormányzatok
által delegált [1-1, összesen] 2 fő, a fővárosi önkormányzat által delegált 1 fő , az országos
kisebbségi önkormányzatok által delegált 1 fő ,

d) az előadó-művészeti felsőoktatási intézmények [képviseletében]által delegált 3 fő ,
valamint

e) az országosan reprezentatív művészeti szakszervezetek által delegált 2 fő .

(4) A [NEIT]NEÉT ülésein állandó meghívottként vesz részt a miniszter, továbbá
tanácskozási joggal részt vehetnek a határon túli magyar el őadó-művészeti szervezetek
képviselői[, továbbá] és az 5/A. § szerinti bizottságok 1-1 képviselője .

(5) [Amennyiben]Ha a (3) bekezdés szerint több szervezet együttesenjogosult delegálásra ,
[mint ahány fő delegálása lehetséges, delegált(ak)nak a jogosult szervezetek többség e
által közösen megjelölt személy(eke)t kell tekinteni. Többségi jelölés hiányában a töb b
jelölést kapott jelöltet kell delegáltnak tekinteni,] azt a személyt kell delegáltnak tekinteni ,
akit az együttes delegálásra jogosult szervezetek többsége jelölt (többségi jelölés) . Ha nincs
ilyen jelölt, vagyegyenlő számú jelölés esetén a delegált[(ak)] személyét sorsolással kel l
meghatározni .

(6) A [NEIT]NEÉT ülését a miniszter szükség szerint, de évente legalább egy alkalomma l
hívja össze. A [NEIT]NEÉT ülését a miniszter a kezdeményezéstől számított15 napon belüli
időpontra köteles összehívni, ha legalább nyolc tag az ok és a napirend közlésével azt írásban
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kezdeményezi. A [NEIT]NEÉT működtetése során biztosítani kell az e törvényben
meghatározott jogosítványok gyakorlásának lehet őségét .

(7) A [NEIT-ülések]NEÉT üléseinek jegyzőkönyvei, továbbá a [NEIT]NEÉT állásfoglalásai ,
javaslatai nyilvánosak.

(8) A [NEIT]NEÉT tagjai e tevékenységükért díjazásban nem részesülnek .

(9) A [NEIT]NEÉT a miniszter jóváhagyásával maga állapítja meg ügyrendjét. A miniszter a
jóváhagyást indokolással o jogszabálysértésre hivatkozva tagadhatja m egY,j g

	

Y g

	

j

	

g •'

4. A törvényjavaslat 5 . §-a a következők szerint módosul :

»5 • §

Az Emtv . II . fejezete az 5 . §-t követően a következő [3]2/A._Címmel és 5/A-5/B . §-sal egészül
ki[, ezzel egyidej űleg a II . fejezet 3 . Címének számozása 4. Címre módosul] :

„[3]2/A. Cím

Az előadó-művészeti bizottságok

[„]5/A.

	

[„](1) Az előadó-művészeti bizottság[ok] (a továbbiakban : bizottság[ok]) a
miniszter véleményez ő , javaslattevő és döntés-előkészítő testülete[i] .

(2) A miniszter 3 bizottságot hoz létre : a Színházművészeti Bizottságot, a Táncművészeti
Bizottságot és a Zeneművészeti Bizottságot. A bizottság[ok] létszámát – amely nem lehe t
kevesebb a Színházművészeti Bizottság esetében 5, a Táncművészeti Bizottság és a
Zeneművészeti Bizottság esetében pedig 3-3 főnél – a miniszter határozza meg .

(3) A bizottság[ok] tagjait az adott területen tevékenyked ő elismert művészek és művészeti
szakemberek közül a miniszter kéri fel . A bizottsági tagság a felkérés elfogadásával, az abba n
meghatározott feltételekkel jön létre, és felmentéssel vagy a tag lemondásával sz űnik meg. A
bizottság[ok] tagjai a felkérésben meghatározott mértékű díjazásban részesíthetők.

(4) A bizottság[ok] tagjai maguk közül elnököt választanak . A bizottság[ok] ügyrend[jüke]é t
– a miniszter jóváhagyásával – és az éves munkaterv[üke]ét [– ]az 5/B . §-ban foglaltakra
figyelemmel ]mag[uk]a állapítj[ák]a meg .

([6]5) A bizottság[ok] működéséhez – ideértve a tagok díjazásához – szükséges forrást az
előadó-művészeti államigazgatási szerv költségvetésében kell biztosítani .

5/B. § (1) A bizottságok feladata különösen : ]

a) a miniszter felkérésére vagy saját kezdeményezésre javaslatot tesz[nek] az el őadó-
művészeti tevékenységet érintő szabályozási kérdésekben,
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b) figyelemmel kíséri[k] az előadó-művészeti terület helyzetét és lehetőségeit, különö s
tekintettel az előadó-művészeti szervezetek támogatási rendszerére, és szükség eseté n
javaslatot tesz[nek a] 	 annak felülvizsgálatára,

c) javaslatot tesz[nek] a nemzeti[ként] 	 előadó-művészeti szervezetek és a kiemelt[ként
nyilvántartható] előadó-művészeti szervezetek körére,

d) kidolgozz[ák]a, és a [NEIT felé]NEÉT-nek [állásfoglalásra]	 véleményezésre és
javaslattételre, a miniszter[ felé]nek jóváhagyásra továbbítj[ák]a a felosztási szabályzatot ,

e) az előadó-művészeti szervezet [munkáltató] vezetője munkakörének betöltésére kiírt
pályázati eljárás során tagokat delegál a szakmai bizottságba ,

f) a miniszter felkérésére el őzetesen véleményt nyilvánít a 4 .

	

d) pont szerinti
közszolgáltatási szerződés megkötéséről ,

g) szakmai vélemény kialakításával segíti a minisztert a 4 . fi pontjában foglaltakr a
vonatkozó álláspontjának kialakítása előtt ,

h) kezdeményezi a miniszternél meghívásos pályázat kiírását az adott évadban kiemelked ő
művészeti teljesítményt nyújtó előadó-művészeti szervezetek támogatására,

i) közreműködik a területét érintő minőségbiztosítási szempontrendszer szakmai
előkészítésében, valamint

j) tevékenységérő l évente beszámolót készít .

(2) A felosztási szabályzat tartalmazza

a) a nemzeti előadó-művészeti szervezetekés a kiemelt előadó-művészeti szervezetek
tevékenységének értékelési rendjét, a nemzeti előadó-művészeti szervezetekés a kiemelt
előadó-művészeti szervezetek művészeti támogatásainak a művészeti támogatási
keretösszegen belüli, egymáshoz viszonyított arányát ,

b) a 17. § (3) bekezdésében [foglalt] meghatározott szempontok szerinti adatok súlyozás i
értékeit[,]	 és a támogatások felosztásának számítási módját ,

c) a 17. § (3)[-] és (4) bekezdésében [foglalt]meghatározott szempontok szerint felosztandó
támogatások művészeti támogatási keretösszegen belüli, egymáshoz viszonyított arányát ,

d) az évente az előző költségvetési év teljesítési adatai és a 17 . (5) bekezdése szerint i
évadbeszámolók ismeretében elvégzett tevékenységértékelés alapján elkészített, következő
költségvetési évre vonatkozó felosztási javaslatot ,

e) az évente a 20[/A] . § (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti szempontok súlyozási értékeit,a
támogatások felosztásának számítási módját[arányaira] és a következ ő költségvetési évi
támogatásokra vonatkozó felosztási javaslatot.'
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5. A törvényjavaslat 6 . § (1) és (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(1) Az Emtv. 6. § (1) bekezdés a)[-] és b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/Az előadó-művészeti államigazgatási szerv ellátja az előadó-művészeti szervezetek
működésével összefüggő következő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat/

„a) az állam által fenntartott és az e törvény szerint támogatást igényl ő előadó-művészeti
szervezetekrő l, valamint az ágazati érdekegyeztetésben részt vevő előadó-művészeti szakmai
érdek=képviseleti szervezetekről, azok jogszabályban meghatározott adatairól hatóság i
nyilvántartást vezet ,

b) ellenőrzi a nyilvántartott el őadó-művészeti szervezetek e törvény szerinti
kötelezettségeinek teljesítését, amely ellenőrzés kiterjed a hatósági ellenőrzésre ésa
támogatások rendeltetésszerű felhasználására is, ”

(2) Az Emtv . 6. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/Az előadó-művészeti államigazgatási szerv ellátja az előadó-művészeti szervezetek
működésével összefüggő következő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat :/

„e) ellátja a [NEIT]NEÉT és a bizottságok működtetésével kapcsolatos adminisztratí v
feladatokat, [biztosítja szakmai tevékenységük jogi, pénzügyi-gazdasági és műszaki
szakértő i támogatását]gondoskodik	 a bizottsági feladatok ellátásához szükséges adatok é s
információk rendelkezésre bocsátásáról, '

6. A törvényjavaslat 7 . §-a a következők szerint módosul, és ezzel egyidej űleg elhagyásra
kerül a tervezet 8. §-a, a további szakaszok számozása pedig értelemszer űen változik :

„7• §

(1)Az Emtv. [7-9. §-a]III .	 Fejezete helyébe a következő III.Fejezet[rendelkezések]
lép[nek] :

„III . FEJEZET

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSA, MINŐSÍTÉSE,A
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

1 . Cím

Az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartása

7 . § (1) A költségvetési szervként vagy [a külön törvény szerint ]közhasznú[vá
minősített] szervezetként működő előadó-művészeti szervezetekről és az ágazati
érdekegyeztetésben részt vev ő előadó-művészeti szakmai érdek=képviseleti szervezetekrő l az
előadó-művészeti államigazgatási szerv nyilvántartást vezet .

(2) A nyilvántartás tartalmazza
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a)	 a nyilvántartott szervezet nevét, szervezeti formáját, székhelyét, telephelyeit ,
cégjegyzékszámát, bírósági nyilvántartási számát vagy törzskönyvi nyilvántartási számát ,
[valamint]

[a]b) az előadó-művészeti szervezet

[a]ba) művészeti tevékenységének jellege szerinti megjelölését : színház, zenekar, énekkar ,
balett-együttes, táncegyüttes ,

[a]bb) [a ]művészeti tevékenységének sajátos jellege szerinti típusmegjelölését :
többtagozatos színház, bábszínház, gyermek- és ifjúsági színház, kamarazenekar, kamara -
szimfonikus zenekar, szimfonikus zenekar, népi koncertzenekar, big band ,

[a]bc) működése szerinti típusmegjelölés[eke]ét: független színház, produkciós színház ,
befogadó színház, szabadtéri színház, nemzeti etnikai és kisebbségi színház, valamin t

[a]bd) fenntartójának nevét, szervezeti formáját, székhelyét, fenntartó hiányában a z
alapító, illetve a képvisel ő nevét, lakcímét,

[ae) a nemzeti, illetve kiemelt el őadó-művészeti szervezeti megjelölést,]

[b]c) az előadó-művészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetek esetében a m űködési
terület (színházművészet, zeneművészet, táncművészet) megjelölését .

(3) Jogszabály az e törvényben meghatározott célok teljesüléséhez szükséges egyéb –a
személyes adat körébe nem tartozó – adat nyilvántartásba vételét is elő írhatja.

([3]4) A nyilvántartásban szereplő adatok nyilvánosak, és az el őadó-művészeti
államigazgatási szerv honlapján hozzáférhetők .

8. § (1) A nyilvántartásba vételi eljárás – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – kérelemre
indul . A kérelmet az el őadó-művészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában( és],	 továbbá a
szakmai érdek-képviseleti szervezetek esetében a szervezet képviselője nyújthatja be .

(2) Nyilvántartásba az az el őadó-művészeti szervezet vehet ő , amely legalább három év e
működik. E rendelkezés az állami és önkormányzati fenntartású el őadó-művészet i
szervezetekre nem alkalmazható .

(3) Előadó-művészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetként [kérelmére ]az a társadalm i
szervezet vehető nyilvántartásba, amely[ik]nek létesítő okirata szerint a társadalmi szervezet

a) előadó-művészeti területet érintő szakmai érdekképviseleti tevékenységet végez, é s

b) a bírósági nyilvántartásba vételéről szóló [határozat]végzés jogerőre emelkedésétő l
számít[va]ott két év eltelt[,] vagy tagszervezeteinek több mint fele állami, illetv e
önkormányzati fenntartású előadó-művészeti szervezet.

(4) Az állam által fenntartott el őadó-művészeti szervezetek esetén a nyilvántartásba vétel i
eljárás hivatalból indul .

9. & (1) A nyilvántartásba vétel és a besorolás alapjául szolgáló adatokban bekövetkezett
változást az előadó-művészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában az el őadó-művészeti
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szervezet ké .viselő 'e – o _ szabál ban me határozott módon – köteles be'elenteni az előadó-
művészeti államigazgatási szervnek a változástól vagy annak ismertté válásától számítot t
tizenöt napon belül .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott változás-bejelentési kötelezettség elmulasztás a
esetén	 az	 előadó-művészeti	 államigazgatási	 szerv	 az	 előadó-művészeti	 szervezet
fenntartójával, ennek hiányában az el őadó-művészeti szervezet képviselőjével szemben
ötvenezer forint bírságot szab ki . Az így beszedett bírság a központi költségvetés bevétele ,
amelyet az előadó-művészeti szervezetek támogatására kell fordítani .

10. § A nyilvántartásból törölni kell az előadó-művészeti szervezetet, h a

a) az előadó-művészeti szervezet nem felel meg a nyilvántartásba vétel feltételeként
meghatározott szervezeti feltételeknek ,

b) ezt az előadó-művészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában az el őadó-művészeti
szervezet képviseletére jogosult személy kéri ,

c) az előadó-művészeti szervezet jogutód nélkül megszűnt.,

d) a nyilvántartásba vételétő l számított öt éven át az előadó-művészeti szervezet – ide nem
értve a magyar állam által fenntartott, valamint a közszolgáltatási szerz ődéssel rendelkez ő
előadó-művészeti szervezetet – nem részesült az e törvényben meghatározott támogatásból .

2 . Cím

Az előadó-művészeti szervezetek minősítése

[9]11 . § (1) A[z előadó-művészeti államigazgatási szerv a 7. §-ban meghatározot t
adatok közlése, illetőleg igazolása esetén a jogszabályi előírásoknak megfelelő
szervezetet] nyilvántartásba [veszi]vett	 előadó-művészeti szervezetet a miniszter – az érintet t
bizottság javaslata alapfán, a NEÉT el őzetes álláspontjának mérlegelésével – az általa kiadot t
rendeletben nemzeti	 előadó-művészeti	 szervezetnek vagy kiemelt	 előadó-művészeti
szervezetnek min ősítheti .

(2) [Az előadó-művészeti államigazgatási szerv a (7) bekezdésben meghatározot t
miniszteri határozat és a (3)-(5) bekezdésben foglaltak alapjá n

a)]Azt	 az előadó-művészeti szervezetet lehet nemzeti előadó-művészeti szervezet[kén t
tartja nyilván azt]nek	 minősíteni [az előadó-művészeti szervezetet], amelynek

a) fenntartója a magyar állam vagy az e törvény szerinti közszolgáltatási szerződése vana
magyar állammal .,

b) munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott m űvészei – ide nem értvea
gyermek- és csoportos szereplőket – legalább 70%-a szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII . törvény (a továbbiakban : Kjt .) 63 .§
(2) bekezdésében meghatározott elismeréssel rendelkezik ,

c) vezetőjét az e törvényben foglalt szabályoknak megfelel ően bízták meg, és
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d) a magyar előadó-művészeti életben betöltött szerepe, [továbbá ]a művészeti
tevékenysége a magyar nemzeti kulturális identitás és hagyományok őrzése, fejlesztése, a
kulturális érték- és mintaközvetítés szempontjából kiemelkedő jelentőségű [ ;] _

(3) Azt az előadó-művészeti szervezetet lehet kiemelt el őadó-művészeti szervezetnek
minősíteni, amelynek

a) fenntartója helyi önkormányzat vagy az e törvény szerinti közszolgáltatási szerz ődése
van helyi önkormányzattal .,

b) munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott művészeinek – ide nem értvea
gyermek- és csoportos szerepl őket – legalább 60%-a szakirányú felsőfokú végzettséggel vag y
a Kjt . 63 . § (2) bekezdésében meghatározott elismeréssel rendelkezik ,

c) vezetőjét az e törvényben foglalt szabályoknak megfelel ően bízták meg, és

[b]d) [kiemelt előadó-művészeti szervezetként tartja nyilván azt az előadó-művészeti
szervezetet, amelynek ]a fővárosi, illetve a megyei el őadó-művészeti életben betöltött
művészeti, kulturális szerepe, az általa nyújtott művészeti szolgáltatások tartalma é s
művészeti értéke az állami támogatási és az önkormányzati fenntartói vagy támogatás i
szerepvállalást egyidejűleg és tartósan indokolja.

[(3) Nemzeti előadó-művészeti szervezetként az az el őadó-művészeti szervezet vehető
nyilvántartásba, amely

a) állam által fenntartott, vagy

b) állammal kötött, az e törvény szerinti központi költségvetési támogatá s
igénybevételének időtartama alatt hatályos, a 19 . § (1)-(2) bekezdésében foglalt
rendelkezéseknek megfelelő közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, é s

c) tevékenysége során munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott
művészeinek – ide nem értve a gyermek- és csoportos szerepl őket – legalább 70%-a
szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy a Kjt . 63. §-ának (2) bekezdésében
meghatározott elismeréssel rendelkezik, é s

d) a munkáltató vezetőjét az adott szervezetre vonatkozóan e törvényben foglal t
szabályoknak megfelelően bízták meg.

(4) Kiemelt előadó-művészeti szervezetként az az előadó-művészeti szervezet vehet ő
nyilvántartásba, mely

a) önkormányzati költségvetési szervként működik, vagy

b) önkormányzattal kötött, az e törvény szerinti központi költségvetési támogatá s
igénybevételének időtartama alatt érvényes, a 19 . § (1)-(2) bekezdés szerinti
közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, és

c) tevékenysége során munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott
művészeinek – ide nem értve a gyermek- és csoportos szerepl őket – legalább 60%-a
szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy a Kjt . 63. §-ának (2) bekezdésében
meghatározott elismeréssel rendelkezik, és
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d) a munkáltató vezetőjét az adott szervezetre vonatkozóan e törvényben foglalt
szabályoknak megfelelően bízták meg.

(5) Nemzeti vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetként az az előadó-művészeti
szervezet vehető nyilvántartásba, mely ahhoz hozzájárul, és amelynek fenntartója ,
fenntartó hiányában a szervezettel közszolgáltatási szerződést kötő önkormányzat a (3) ,
illetve (4) bekezdésben foglaltak fennálltáról a miniszter határozatának kiadását
megelőzően nyilatkozik. ]

([6]4) A 7 . § (2) bekezdés b) pont[a]bc) alpontja szerinti el őadó-művészeti szervezet
esetében a ([3]2) bekezdés [c]d) pontjá[ban]t és a ([4]3) bekezdés [c]d) pontjá[ba n
foglaltakat]t nem kell alkalmazni .

[(7) A nemzeti és kiemelt el őadó-művészeti szervezetként nyilvántartható szervezetek
köréről, illetve annak módosításáról a miniszter az e törvényben meghatározot t
rendelkezések keretei között, az érintett bizottság javaslata alapján, a NEIT el őzetes
álláspontjának mérlegelésével határoz . A nyilvántartási mód január 31-i hatállyal, és — a
(9) bekezdésben foglalt kivétellel — a hatályba lépést megel őzően legalább egy évvel
korábban kiadott miniszteri határozatban foglaltak szerint módosítható .

(8) A (7) bekezdés szerint meghatározott előadó-művészeti szervezetek jegyzékét a
miniszter a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben
közzéteszi . ]

([9]5) Nem [tartható nyilván]minősíthető nemzeti előadó-művészeti szervezettévagy
kiemelt előadó-művészeti szervezet[kért]té az előadó-művészeti szervezet,	 illetve a már
nemzeti előadó-művészeti szervezetté vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetté min ősített
előadó-művészeti szervezet ilyen minősítését meg kell szüntetni, [amelynek tekintetében a
nyilvántartásba vételt követ ően az annak]ha	 a minősítés alapjául szolgáló feltételek [vagy
azok valamelyike —]közül a (2) bekezdés[ben foglaltak]	 d) pontja vagy a (3) bekezdés d)
pontja szerinti feltétel tartósan, a[ (3), illetve a] ([4]2) bekezdésben foglalt]	 a)-c) alpontja
vagy a (3) bekezdés a)-c) alpontja szerinti feltételek valamelyike [— ] ep dig_egy teljes évadot
alapul véve nem áll fenn[, vagy nyilvántartásának megszüntetését az el őadó-művészet i
államigazgatási szervnél írásban kezdeményezi] .

12. § Szimfonikus zenekar, kamaraszimfonikus zenekar, kamarazenekar (a továbbiakba n
együtt : zenekar), énekkar nemzeti el őadó-művészeti szervezetté vagy kiemelt előadó-
művészeti szervezetté min ősítésének a nemzeti előadó-művészeti szervezet esetében a 11 .§
(2) bekezdésében, a kiemelt előadó-művészeti szervezet esetében a 11 . § (3) bekezdésében
foglaltakon túl — feltétele, hogy

a) a zenekar évente legalább 50 hangversenyt tartson,

b) az énekkar évente legalább 40 hangversenyt tartson ,

c) rendelkezzen a tevékenység ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott tárgyi
feltételekkel é s

d) a tárgyévet megel őző évben teljesítse a jogszabályban meghatározott fizetőnéző-számot.
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3 . Cím

A közszolgáltatási szerződés

13. § (1) Az állam, illetve az önkormányzat az el őadó-művészeti szolgáltatások (a
továbbiakban: szolgáltatások) tartós biztosítására nem állami fenntartású el őadó-művészeti
szervezettel legalább három évre el őadó-művészeti közszolgáltatási szerződést köthet .

(2) A közszolgáltatási szerz ődés tartalmazz a

a) az előadó-művészeti szervezet nevét, székhelyét, képvisel őjének nevét, bírósági
nyilvántartási vagy cégjegyzékszámát és adószámát,

b) a szolgáltatások részletes leírását, helyének meghatározását és mutatószámait, továbbá a
kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat,

c) a szolgáltatások ellátását biztosító személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket ,

d) a szolgáltatások folyamatos nyújtását biztosító feltételeket ,

e)	 a	 szolgáltatások	 teljesítéséhez	 elengedhetetlen,	 lényeges vagyoni	 eszközök
tulajdonviszonyait, a szervezet birtokába adott vagy más módon rendelkezésére bocsátott
eszközök használatára, karbantartására és visszaszolgáltatására vonatkozó szabályokat ,

f) a szervezet vállalt szolgáltatásaival összefüggő jogait és kötelezettségeit ,

g) a szervezet tevékenységére vonatkozó adatok szolgáltatására és az ellen őrzésre
vonatkozó szabályokat,

h) a gyermek- és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló nézőtájékoztatási, továbbáa
jegyrendszerre vonatkozó előírásokat,

i) a közszolgáltatási szerződés módosításának, felmondásának feltételeit ,

j) a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetér e
vonatkozó jogkövetkezményeket (így különösen a kötbérfizetési kötelezettséget), valamint a
közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges jogviták rendezésének módját
és

k) az előadó-művészeti közszolgáltatás megkezdésének id őpontját és a szerződés időbeli
hatályát .

14. & (1) A nemzeti előadó-művészeti szervezetek és a kiemelt előadó-művészeti
szervezetek esetében — a 13 . § (2) bekezdésben foglaltakon túl — a közszolgáltatási szerződés
tartalmazza a 17 . & (4) bekezdés f) pontja szerinti szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket
is .

(2) A 13 . & (2) bekezdés a)-d) és f)-j) pontjait megfelelően alkalmazni kell a 19 . § (1 )
bekezdése, a 20. § (3) bekezdése és a 21 .	 (1) bekezdése szerinti támogatásokról szól ó
támogatási szerződések megkötése során ."
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[8. §
Az Emtv.12 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„12. § (1) A nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatokban bekövetkezett változást a z
előadó-művészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában a szervezet képvisel ője – a
külön jogszabályban meghatározottak szerint - köteles bejelenteni az el őadó-művészeti
államigazgatási szervnek a változástól (annak ismertté válásától) számított tizenö t
napon belül.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott változás-bejelentési kötelezettség elmulasztása
esetén az előadó-művészeti államigazgatási szerv a támogatást igénylővel szemben
ötvenezer forint bírságot szab ki.” ]

7. A törvényjavaslat 9 . §-a helyébe a következők szerint módosul :

"9 . §

[Az Emtv . 13. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/A nyilvántartásból törölni kell az előadó-művészeti szervezetet, ha/

„a) az előadó-művészeti szervezet nem felel meg a 7. § (1) és 8. § (2) bekezdésbe n
meghatározott feltételeknek,” ]

Az Emtv. IV. Fejezet 1 . Címe helyébe a következő rendelkezés lép :

„1 . Cím
A támogatási rendszer alapjai

15. § (1) E törvény alapján kizárólag az Európai Bizottság N 357/2007 . számú, a miniszter
által vezetett minisztérium költségvetési fej ezetének fejezeti kezelés ű előirányzataiból ésa
Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás tárgyában hozott határozatával összhangba n
nyújtható támogatás .

(2) E fejezet szerinti központi költségvetési támogatást a költségvetési szervként vagy a külö n
törvény szerint közhasznúvá min ősített szervezetként működő előadó-művészeti szervezet
támogatására a fenntartó, ennek hiányában az előadó-művészeti szervezet kaphat .

(3) A támogatás feltétele – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az el őadó-művészeti
államigazgatási szerv által történ ő nyilvántartásba vétel.

4 A 21 . ala .'án kiírt ál ázati támo atásokból a n 'lvántartásban nem szerel ő előadó-
művészeti szervezet is részesülhet .

(5) Az államháztartás bármely alrendszeréből származó támogatások együttesen nem
haladhatják meg az elszámolható költségeket . Az elszámolható költségek körébe a miniszte r
által rendeletben meghatározott, az e törvény szerinti támogatási célok megvalósítása sorá n
felmerült, igazolt közvetlen és közvetett költségek tartoznak.
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(6) A központi	 költségvetési	 támogatásra	 vonatkozó	 adatok	 az	 előadó-művészeti
államigazgatási szerv honlapján bárki számára hozzáférhet őek.

16. § (1) A központi költségvetés a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek
fenntartója, annak hiányában az el őadó-művészeti szervezet részér e

a) művészeti támogatást,

b) működési támogatást é s

c) e törvény szerinti egyéb támogatás t

nyújt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás állami vagy önkormányzati fenntartású előadó-
művészeti szervezet számára csak abban az esetben nyújtható, ha az a magyar állammal vag y
az önkormányzattal a támogatás folyósításakor hatályos, legalább 3 éves fenntartó i
me álla . odást kötött . Fenntartói me _ álla . odás csak teles na . tári évre köthető .

(3) A fenntartói megállapodásban a művészeti tevékenységgel, az előadó-művészeti
szervezet létesítő okiratában meghatározott egyéb tevékenységgel és a gazdálkodás i
teljesítménnyel (,pénzügyi egyensúly fenntartása, illetve megteremtése, kapacitások
kihasználtsága, eszköz- és erőforrás-gazdálkodás hatékonysága) összefüggésben az előadó-
művészeti szervezettő l elvárt teljesítményt irányítási, szervezeti hatékonyság bontásban, a z
adott területre jellemző mutatókkal, illetve megfelelő követelményleírással kell meghatározni .

(4) A fenntartói megállapodásban költségnemenként fel kell tüntetni a feladatteljesítéshez
rendelt forrást [3 . § (6) bekezdés], több forrás esetén azok egymáshoz viszonyított arányát .

(5) A fenntartó köteles az általa fenntartott és nyilvántartásba vett el őadó-művészeti
szervezet tevékenységével összefüggő, (2) bekezdés szerinti adatokat jogszabályban
meghatározott módon az előadó-művészeti államigazgatási szerv részére nyomtatott és
elektronikus formában megküldeni, az esetleges adatváltozást pedig 30 napon belü l
bejelenteni. A fenntartói megállapodást a tárgyévet megel őző év október 31-éig kel l
benyújtani az előadó-művészeti államigazgatási szerv részére .

(6) Támogatásra jogosult több előadó-művészeti szervezet fenntartója a művészeti
támogatásnak az érintett előadó-művészeti szervezetek közötti felosztásáról – a 17.	 (1 )
bekezdésében, valamint az egyes el őadó-művészeti	 szervezetekkel kötött fenntartói
megállapodásban foglaltak figyelembevételével – maga határoz .'

8. A törvényjavaslat 10. §-a a következők szerint módosul :

„10 .

Az Emtv. [16-19 . §-a]IV.	 Fejezet 2 . Címe helyébe a következő rendelkezés[ek] lép[nek, é s
kiegészül az alábbi 19/A . és 19/B. §-sal] :
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„2. Cím

A színház, balett- vagy táncegyüttesek központi költségvetési támogatásai és az
igénybevétel feltételei

[16. § (1) Az állam az előadó-művészeti szervezetek művészeti tevékenységéhez
kapcsolódó hozzájárulásként a fenntartó, annak hiányában az előadó-művészeti
szervezet részére

a) művészeti támogatást ;

b) működési támogatást ; továbbá

c) e törvény szerinti egyéb támogatást nyújt .

(2) A több, támogatásra jogosult előadó-művészeti szervezetet fenntartó a művészeti
támogatás érintett szervezetek közti felosztásáról — a 17. § (1) bekezdésében, valamint a z
egyes szervezetekkel kötött fenntartói megállapodásban foglaltak figyelembevételével —
maga határoz. ]

17. § (1) A művészeti támogatás az el őadó-művészeti szervezet által nyújtott művészeti
tevékenység[é]hez közvetlenül kapcsolódó m űvészi,

	

művészeti

	

szolgáltatáso k
igénybevételéhez, eszközök — különösen	 színpadtechnikai	 eszközök	 —,	 anyagok
beszerzéséhez,illetve művészi, művészeti munkakörben való foglalkoztatáshoz, felhasználás i
jogok megszerzéséhez [és eszközök — ideértve a színpadtechnikai eszközöket —, anyagok
beszerzéséhez] nyújtott hozzájárulás[ . Az ilyen támogatást],	 amelyet más célra felhasználni ,
átcsoportosítani nem lehet.

(2) A művészeti támogatást [a költségvetési törvényben meghatározott keretössze g
terhére ]súlyozási értékek és arányszámok alkalmazásával, 	 a felosztási szabályzatban
rögzített számítási mód szerint úgy kell [felosztani, hogy a felosztás során]megállapítani ,
hogy figyelembevételre kerüljenek a[z arra jogosult] nemzeti	 előadó-művészeti szervezetek[ ,
illetve]és	 a kiemelt előadó-művészeti szervezetek tevékenységével, szolgáltatás[ai]éva l
kapcsolatos általános támogatási, az e körbe nem tartozó [előadó-művészeti
szervezetek]színházak, 	 balett- és táncegyüttesek esetében pedig a [külön ]jogszabályban
meghatározott[, irányadó] minőségbiztosítási szempontok. Ezen szempontok érvényesülését
a támogatással érintett művészeti évadot megelőző utolsó lezárt évad művészeti
tevékenységének, szolgáltatásainak alapulvételével kell vizsgálni .

(3) A művészeti támogatás mértékének megállapításakor általános támogatás i
szempontként vizsgálni kell a nemzeti előadó-művészeti szervezetnek[és] illetve kiemelt
előadó-művészeti szervezet[ként nyilvántartott]nek	 minősített	 színházak, balett- és
táncegyüttesek

a) által teljesített bemutatók számát, azon belül a kortárs és klasszikus magyar szerz ők
műveinek a számát,

b) által teljesített el őadások számát, ennek keretében

ba) a saját előadások arányát,

bb) a balett- és táncel őadások számát,
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bc) az opera-el őadások számát ,

bd) a klasszikus operett-el őadások számát ,

be) a zenés színpadimű-előadások, illetve ezen belül az élő zenekarral, [illetve ]énekkarral
teljesített előadások számát ,

bf) a stúdió-előadások számát ,

c) fizetőnéző-számát, az össznéz őszámát és jegyár-bevételének összegét ,

d) fizető átlag-nézőszám arányát a nézőtéri befogadóképességhez,

e) a gyermek- és ifjúsági bemutatók és előadások számát,

f) az állandó játszóhelyen kívüli helyi, a megyei, az országos vendég-, illetve tájelőadások
és nemzetközi vendégel őadások számát, ezen belül

fa) a belföldi el őadások tekintetében a kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátot t
régiókban,

fb) a külföldi előadások esetében a Kárpát-medencei magyarlakta területeken tartot t
előadások számát .

(4) A művészeti támogatás mértékének megállapításakor értékelni kell továbbá az [arra
jogosult ]előadó-művészeti szervezet

a) társulati művészeti-szakmai közösségépítő tevékenységét,

b) hazai és nemzetközi szakmai és művészeti kapcsolatépítési és együttműködési
gyakorlatát,

c) a repertoár-játszáshoz és a többtagozatos m űvészeti struktúrához kapcsolódó művészet i
gyakorlatát,

d) közönségkapcsolati rendszerét, a néz őszám növelésének gyakorlatát, valamin t
médiakapcsolati tevékenységét, a gyermek- és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló
nézőtájékoztatási, továbbá ajegyértékesítési rendszerét ,

e) saját előadás[ok]aihoz kapcsolódó jegyár-bevételeken túli, egyéb bevételi forráso k
feltárásával összefüggő tevékenységét és annak eredményességét ,

f) helyi művészeti, közoktatási, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekke l
való kapcsolatépítési, továbbá az óvodai és iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási-
nevelési,	 művészetpedagógiai programhoz, a tantervi oktatáshoz, helyi és országos turisztika i
célokhoz való kapcsolódás, a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes színházr a
nevelésének gyakorlatát,

g) vezetőjénekvezetői pályázatában rögzített, a művészeti tevékenységgel összefüggő
vállalások teljesülését .

(5) A (3)[-]	 és(4) bekezdés szerinti adatokat és információkat tartalmazó művészeti
évadbeszámolót az érintett el őadó-művészeti évadra vonatkozóan június 10[ . napjáig]-éig
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köteles a művészeti támogatásra jogosult az előadó-művészeti államigazgatási szerv részére
nyomtatott és elektronikus formában megküldeni . Az évadbeszámoló a művészeti évad júniu s
és július hónapjára vonatkozóan az érintett adatkörben tervszámokat tartalmaz. Az előadó-
művészeti szervezet augusztus 31 [ . napjáig] -éig köteles a tervszámoktól eltérő tényadatokró l
az e bekezdés szerinti formában tájékoztatást adni .

[(6) A NEIT-et a bizottságok 5/B . § (1) bekezdésnek d) pontja szerinti felosztás i
javaslatával kapcsolatban véleményezési és javaslattételi jog illeti meg .]

18. § (1) Az állandó játszóhellyel rendelkező színházak fenntartóját – az érintett
területeken jelentkező kiadásaihoz történő hozzájárulásként, az e törvényben rögzített
feltételek fennállása esetén – létesítménygazdálkodási célú m űködési támogatás illeti meg[ .

(2) A működési támogatás],	 amelyet más célra [nem fordítható és nem]felhasználni ,
átcsoportosít[ható át]ani 	 nem lehet.

((3]2) A fenntartó gondoskodik az előadó-művészeti szervezet [állandó, ]létesítő
okiratában meghatározott,	 állandóműködési hely[e]éül	 szolgáló épület[ének] rendeltetésszer ű
használatának biztosításáról . A fenntartó köteles az épület lényeges műszaki adatairól ,
állapotáról, valamint a színpadtechnikai eszközökrő l nyilvántartást vezetni .

(3) Működési támogatás	 a	 16 .	 §	 (3) bekezdéséhez kapcsolódó mutatószámma l
meghatározott eredmény eléréséhez kötötten is nyújtható .

[(4) A 16. § (1) bekezdés szerinti támogatások folyósításának feltétele, hogy az álla m
vagy önkormányzat által fenntartott el őadó-művészeti szervezet a fenntartóval legalább
3 éves fenntartói megállapodást kössön . Fenntartói megállapodás csak teljes naptári
évekre köthető . A fenntartói megállapodásban a fenntartói elvárásoka t

a) művészeti tevékenységgel összefüggő teljesítmény [17 . § (3)–(4) bekezdés] ,

b) a létesítő okiratban meghatározott egyéb tevékenységgel összefügg ő teljesítmény,

c) a gazdálkodási teljesítmény (pénzügyi egyensúly fenntartása, illetve megteremtése ,
kapacitások kihasználtsága, eszköz- és er őforrás-gazdálkodás hatékonysága) ,

d) az irányítási, szervezeti hatékonyság bontásban, az adott területre jellemz ő
mutatókkal, illetve megfelelő követelményleírással kell meghatározni. A fenntartói
megállapodásban más, a felek által lényegesnek tartott kérdés is rendezhet ő .

(5) A fenntartói megállapodásban az (1) bekezdés és a (4) bekezdés a-b) pontj a
szerinti tárgykörökben költségnemenként fel kell tüntetni a feladatteljesítéshez rendel t
forrást [3 . § (6) bekezdés], több forrás esetén azok egymáshoz viszonyított arányát .

(6) A fenntartó köteles az általa fenntartott el őadó-művészeti szervezet
tevékenységével összefüggő , (3) bekezdés szerinti adatokat a külön jogszabályba n
meghatározottak szerint az előadó-művészeti államigazgatási szerv részére nyomtatott
és elektronikus formában megküldeni, az esetleges adatváltozást 30 napon belü l
bejelenteni . A (4) bekezdés szerinti fenntartói megállapodást a tárgyévet megel őző év
október 31 . napjáig kell benyújtani .
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19. § (1) Az állam és az önkormányzat előadó-művészeti szolgáltatások ( a
továbbiakban : szolgáltatások) tartós biztosítására állami vagy önkormányzati
fenntartóval nem rendelkező előadó-művészeti szervezettel legalább három évre el őadó-
művészeti közszolgáltatási szerződést köthet . A közszolgáltatási szerződés tartalmazza :

a) az előadó-művészeti szervezet nevét, székhelyét, képvisel őjének nevét, bírósági
nyilvántartási vagy cégjegyzékszámát és adószámát ,

b) a szolgáltatások részletes leírását, helyének meghatározását és mutatószámait ,
továbbá a kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat ,

c) a szolgáltatások ellátását biztosító személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket ,

d) a szolgáltatások folyamatos nyújtását biztosító feltételeket,

e) a szolgáltatások teljesítéséhez elengedhetetlen, lényeges vagyoni eszközö k
tulajdonviszonyait, a szervezet birtokába adott vagy más módon rendelkezésére
bocsátott eszközök használatára, karbantartására és visszaszolgáltatására vonatkoz ó
szabályokat ,

j) a szervezet vállalt szolgáltatásaival összefügg ő jogait és kötelezettségeit,

g) a szervezet tevékenységére vonatkozó adatok szolgáltatására és az ellen őrzésre
vonatkozó szabályokat ,

h) a jegyrendszerre vonatkozó el ő írásokat,

i) a közszolgáltatási szerződés módosításának, felmondásának feltételeit ,

j) a közszolgáltatási szerz ődésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetére
vonatkozó jogkövetkezményeket (így különösen a kötbérfizetési kötelezettséget) ,
valamint a közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges jogvitá k
rendezésének módját,

k) az előadó-művészeti közszolgáltatás megkezdésének id őpontját és a szerződés
időbeli hatályát.

(2) A nemzeti és kiemelt előadó-művészeti szervezetek esetében – az (1) bekezdésbe n
foglaltakon túlmenően – a közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell a 17. § (4)
bekezdésének f) pontja szerinti szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket is .

(3) Az (1) bekezdés a)-d) és f)-j) pontjait megfelel ően alkalmazni kell a 198 . §, a 20/A.
§ (3) bekezdése és a 21 . § (1) bekezdése szerinti támogatásokról szóló támogatás i
szerződések során.

19/A. § A működési és a művészeti támogatás összegét a költségvetési törvény a
színházakat, bábszínházakat fenntartó, illetve támogató valamennyi önkormányzatra, a
művészeti támogatást az egyes színházakra is lebontva határozza meg .]

19[B] . § (1) [A 9 . § (2) bekezdés szerint nyilvántartásba nem vett]Nemzeti előadó-
művészeti szervezetnek, illetve kiemelt el őadó-művészeti szervezetnek nem minősülő
színházak, balett- és táncegyüttesek támogatása pályázati úton történik . A művészeti é s
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működési támogatásra irányuló pályázatokat legkésőbb [tárgyév ]február 15[ . napjáig]-éig
kell kiírni, és április 30[ . napjáig] g a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntéseket
nyilvánosságra kell hozni .

(2) A pályázatokról történő döntés[ei] megalapozásához a miniszter az érintett bizottság –
az (1) bekezdés szerinti el őadó-művészeti szervezetek szakmai érdek-képviseleti szervezete i
által véleményezett – javaslata figyelembevételével szakmai kuratóriumot kér fel . A
döntés[ek]re a szakmai kuratórium – színháztípusonként, továbbá a balett- és
táncegyüttesekre vonatkozóan [külön ]jogszabályban meghatározott min őségbiztosítás i
szempontrendszer szerinti értékelésen alapuló – előterjesztése alapján az érintett bizottság tesz
javaslatot . A javaslattól eltérő döntés[ei]ét a miniszter köteles megindokolni .

(3) [A minőségbiztosítási szempontrendszert a bizottságok javaslatai alapján a
miniszter rendeletben állapítja meg.

(4) ]Az (1) bekezdés szerinti előadó-művészeti szervezetek tárgyévi támogatás i
keretösszeg[e 50%-a mértékéig]ének 	 feléig az érintett bizottság javaslata alapján a miniszter
legfeljebb három évre szóló kötelezettséget vállalhat a következ ő évek támogatási kerete
terhére.'

9. A törvényjavaslat 11 . §-a a következők szerint módosul :

„11 . §

Az Emtv . [20 . §-a]IV .	 FEJEZET 3 . Címe helyébe a következő rendelkezés[ek] lépnek és
kiegészül az alábbi 20/A . §-sal] :

„3 . Cím

A zenekarok és énekkarok központi költségvetési támogatásai és az igénybevétel feltétele i

20. [(1) A szimfonikus zenekar, kamaraszimfonikus zenekar, kamarazenekar (a
továbbiakban együtt : zenekar) és énekkar nemzeti el őadó-művészeti szervezetként való
nyilvántartásba vételének – a 9 . § (2) bekezdésének a) pontjában és a (3) bekezdésébe n
foglaltakon túl – feltétele, hogy

a) a zenekar évente legalább 50 hangversenyt tart ,

b) az énekkar évente legalább 40 hangversenyt tart ,

c) rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges, a jogszabályban meghatározot t
tárgyi feltételekkel ,

d) a tárgyévet megel őző évben teljesítette a jogszabályban meghatározott fizetőnéző -
számot.
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(2) Zenekar és énekkar kiemelt el őadó-művészeti szervezetként való nyilvántartásb a
vétele során az (1) bekezdés a)-d) pontjában és a 9 . § (3) bekezdés c) pontjában
foglaltakat megfelelően alkalmazni kell .

(3) A 9. § (2) bekezdés szerint nyilvántartásba nem vett zenekar és énekka r
nyilvántartásának további feltétele, hogy az előadó-művészeti szervezet legalább két év e
működik, és megfelel a (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt feltételeknek .

20/A. § ](1) [A n]Nemzeti előadó-művészeti szervezetté, illetve[és a] kiemelt el őadó-
művészeti szervezet[ként nyilvántartott]té	 minősített zenekar[ és] 1 énekkar fenntartóját
külön a zenekar[ok]ra és külön az énekkar[ok]ra

a) a zenekar[ és]1 énekkar létszáma,

b) a hangversenyek száma,

c) opera-előadásokon történő közreműködések száma,

d) az ifjúsági hangversenyek száma,

e) a bemutatott kortárs magyar zenem űvek száma,

f) a fizető nézők száma[,] é s

g) a kereskedelmi forgalomba hozott hangfelvételek, képfelvételek száma [alapján]

alapjána költségvetési törvényben e szempontokra figyelemmel megállapított arány ú
központi költségvetési támogatás illeti meg . [ A támogatás elosztásának és folyósításának
részletes szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg . ]

(2) Az (1) bekezdés szerinti zenekar[ és] 1 énekkar létszámának megállapításához a
tárgyévet megel őző évben az előadó-művészeti szervezetnél[,] teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkavállaló vehető figyelembe . Művészi munkakörben, részmunkaid őben
foglalkoztatott munkavállalót a részmunkaid ő arányában kell figyelembe venni .

(3) [A 9 . § (2) bekezdés szerint nyilvántartásba nem vett]	 Nemzeti előadó-művészeti
szervezetnek, illetve kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősülő zenekar[ok és] 1
énekkar[ok] támogatása pályázati úton történik . A pályázatokról történő döntés[ei]
megalapozásához a miniszter az érintett bizottság javaslata figyelembevételével szakmai
kuratóriumot kér fel . A döntés[ek]re a szakmai kuratórium a zenekarokra és énekkarokr a
[külön ]jogszabályban meghatározott min őségbiztosítási szempontrendszer szerinti
értékelésen alapuló előterjesztése alapján az érintett bizottság tesz javaslatot. A javaslattó l
eltérő döntés[ei]ét a miniszter köteles megindokolni .

(4) A [9 . § (2) bekezdés szerint nyilvántartásba nem vett](3) 	 bekezdés szerint i
zenekar[ok és] 1 énekkar[ok] tárgyévi támogatási keretösszeg[e 50%-a mértékéig]ének	 feléig
a szakmai kuratórium javaslata alapján a miniszter legfeljebb három évre szóló kötelezettséget
vállalhat a következő évek támogatási kerete terhére.'
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10. A törvényjavaslat 13 . §-a a következők szerint módosul :

„13 .

Az Emtv . 24 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„24. § (1) A költségvetési törvény meghatározza a nyilvántartott színházak, balett- vag y
táncegyüttesek, [valamint ]zenekarok és énekkarok elosztható támogatásának keretösszegeit .
A költségvetési törvény

a) nemzeti előadó-művészeti szervezeteket megillető művészeti támogatás és működési
támogatás összegét az előadó-művészeti szervezetekre ,

b) a kiemelt előadó-művészeti szervezetek

ba) működési támogatásának összegét a kiemelt előadó-művészeti szervezetet fenntart ó
vagy azokkal közszolgáltatási megállapodást kötő valamennyi önkormányzatra,

bb) művészeti támogatásának összegét az egyes színházakra i s

lebontva határozza meg.

(2) A működési támogatás mértéke a[z egyes jogosult]	 nemzeti előadó-művészeti
szervezetek és a kiemelt előadó-művészeti szervezetekesetében nem lehet kevesebb a
tárgyévet megelőző költségvetési évben létesítménygazdálkodási célokra az adott évre
előirányzott ésténylegesen folyósított fenntartói támogatás[ok 50%-os mértékénél] 	 felénél .

(3) [A működési támogatás folyósítása a 18 . § (4) bekezdésének c)-d) pontjaihoz
kapcsolódóan, mutatószámmal meghatározott eredmény eléréséhez köthet ő.

(4)] A költségvetési	 törvénynek ahelyi önkormányzatok központi költségvetés i
kapcsolataiból származó támogatásokat tartalmazó fejezetében kell biztosítani[ : ]

a) a nyilvántartott színházak, balett- vagy táncegyüttesek önkormányzatifenntartóit,
önkormányzati fenntartó hiányában a közszolgáltatási szerz ődést kötő önkormányzatot
megillető központi költségvetési támogatás keretösszegét, valamin t

b) a nyilvántartott zenekarok[ és], énekkarok önkormányzatifenntartóit, önkormányzati
fenntartó hiányában a közszolgáltatási szerz ődést kötő önkormányzatot megillet ő központi
költségvetési támogatás keretösszegét .

([5]4) A kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban :
minisztérium) költségvetési fejezetében kell biztosítani :

a) a nyilvántartásba vett állami fenntartású színházak, balett- vagy táncegyüttesek ,
zenekarok és énekkarok központi költségvetésbő l származó támogatását,

b) [az e törvény 4. § d) pontja szerinti]a	 magyar állammal kötött közszolgáltatás i
szerződéssel rendelkező előadó-művészeti szervezet támogatását ,

c) [a színházak pályázati támogatási elő irányzatát ,

d) a zenekarok és énekkarok pályázati támogatási el ő irányzatát,
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e) ]az e törvény [21. §-a ]alapján [nyújtható ]pályázati úton nyújthatótámogatások
elő irányzatát, valamint

[f]d) az előadó-művészeti államigazgatási szerv működéséhez szükséges előirányzatot ." '

11 . A törvényjavaslat 17 . §-a a következőképpen módosul :

„17 . §

„(1) Az Emtv. 39. (5)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a vezet ői munkakör betöltésének feltételeit, a
javadalmazást, a munkaviszony kezdő és befejező időpontját, a munkába lépés napját, az
előadó-művészeti szervezet éves költségvetésének tervezett fő elő irányzatait, valamint a
fenntartó által meghatározott,	 így különösen [(]az előadó-művészeti szervezet művészi
arculatával, művészeti vezetésének módjával, teljesítménymutatóival, a foglalkoztatássa l
[stb .] kapcsolatos[)], továbbá a nemzeti és a kiemelt előadó-művészeti szervezetek esetében a
17. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakkal összefüggő további tartalmi követelményeket . A
pályázati kiíráshoz kapcsolódóan pályázati dokumentáció vagy személyes konzultáció
lehetőségének biztosításával megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a pályázó számára a
szervezetrő l, beleértve annak aktuális gazdasági helyzetét is .

(6) A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatok véleményezésére szakmai bizottságot kér
fel, melynek tagjai :

a) az érintett bizottság négy ,

b) a miniszter egy,

c) az előadó-művészeti szervezet közalkalmazotti tanácsának egy,

d) a reprezentatív szakszervezet egy, tovább á

e) a munkáltatói jogkör gyakorlójának két [képviselője . ]

képviselője . ”

(2) Az Emtv . 39.§ (9) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(9) A munkakör betöltéséről – a szakmai bizottság véleményét is mérlegelve – a

munkáltatói jogkör gyakorlója harminc napon belül, 	 önkormányzati fenntartó eseténa
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következő képviselő-testületi ülésén dönt. A nemzeti és etnikai kisebbségi el őadó-művészeti
szervezet esetében a munkáltató — ha nem kisebbségi önkormányzat — az érintett kisebbség i
önkormányzat egyetértésével dönt. A döntést a szakmai bizottság véleményével együt t
nyilvánosságra kell hozni . A nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet a sikeres
pályázat egy példányát a döntést követő 15 napon belül az előadó-művészeti államigazgatási
szerv részére megküldi .'

12. A törvényjavaslat 21 . §-a a következők szerint módosul :

Az Emtv . 46. helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) E törvény [— ] az el őadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról szóló 2011 . évi . . . törvénnyel ( a
továbbiakban : [Tv.]módosító törvény) megállapított [— ]

a) 8. § (2) bekezdését a [Tv.]módosító törvény hatálybalépésének napján [vagy]és az azt
követően indult,	 illetve megismételt nyilvántartásba vételi eljárásokra,

b) 16-20. §-át és 24. §-át 2013 . január 1-jétő l

kell alkalmazni . A 2012 . december 31-éig igénybe vett támogatással az e törvények a
támogatás igénybevétele napján hatályos szabályai szerint kell elszámolni .

(2) [A színházaknak, továbbá a balett- és táncegyütteseknek az e törvénynek a Tv.-vel
megállapított 9. § (3) bekezdésének c) pontjában és a (4) bekezdésének c) pontjába n
foglalt feltételeknek 2018. január 1 . napjától kell megfelelniük.]2018 .	 január 1-jéig olyan
előadó-művészeti szervezet is nemzeti előadó-művészeti szervezetté vagy kiemelt előadó-
művészeti szervezetté minősíthető , amely tekintetében a 11 .	 (2) bekezdés b) pontjában vag y
a 11 . § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek nem állnak fenn .

(3) A 20[/A] . § (2) bekezdésé[ben foglaltaka]t a kiemelt előadó-művészeti szervezetként
nyilvántartott szimfonikus zenekarok esetében 2014 . január 1 . napjától kell alkalmazni .

[(4) A 9. § (5) bekezdés szerinti hozzájárulást a Tv. hatálybalépésének napján má r
nyilvántartott előadó-művészeti szervezetek tekintetében megadottnak kell tekinteni, h a
a nyilvántartott szervezet a Tv. hatálybalépését ől számított 30 napon belül ezzel
ellentétes nyilatkozatot nem tesz .

(5) A Tv. hatályba lépését követ ő 9. § (7) szerinti miniszteri határozat els ő
alkalommal történő kiadása során a 9 . § (7) bekezdés második mondatának
rendelkezéseit nem kell alkalmazni . ]

([6]4) [A]E	 törvénynek a módosító törvénnyel megállapított 39. (5)[-] és (6) bekezdését a
[Tv.]módosító törvény hatálybalépésének napján [vagy]és	 az azt követően kiírt pályázatokra
kell alkalmazni .
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([7]5) Az Előadó-művészeti Tanács tagjainak jogviszonya a Tv . hatályba lépését követő
15. napon megszűnik. Az Előadó-művészeti Tanács folyamatban lév ő ügyeiben az érintett
bizottság jár el.A miniszter [köteles ]a bizottság tagjait a [Tv.]módosító törvény
hatálybalépését követő 15 napon belül [felkérni]kéri	 fel .

[(8) A Tv. hatálybalépését megelőzően kiírt pályázatokra a pályázat kiírásána k
napján hatályos rendelkezések alkalmazandók .] "

13 . A törvényjavaslat 22 . §-a a következők szerint módosul :

„22 . §

[(1) ]Az Emtv. 47 . (2) bekezdése [a)-b) pontja] helyébe a következő rendelkezés lép[ é s
kiegészül az alábbi g) ponttal] :

[/Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg/

„a) a nyilvántartásba vétellel, a nemzeti és a kiemelt előadó-művészeti szervezetként
való nyilvántartás eljárásával és az igazolás kiállításával, a központi költségvetés i
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás, valamint a hatósági ellen őrzéssel
kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályait ,

b) a nemzeti és a kiemelt előadó-művészeti szervezetként nyilvántartott zenekarok é s
énekkarok tevékenysége ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, a fizet ő nézőszám als ó
határát,

[( . . . )

g) a pályázati eljárásokhoz kapcsolódó min őségbiztosítási szempontrendszert.”]

„(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

a) a nyilvántartásba vételre, a nyilvántartáshoz szükséges adatszolgáltatási kötelezettségre ,
az igazolás kiállítására, valamint a hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos hatósági eljárásr a
vonatkozó szabályokat,

b) a nemzeti előadó-művészeti szervezetek és a kiemelt előadó-művészeti szervezetek a 11 .
és a 12. § alapján megállapított körét ,

c) a 6. § (3) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díj mértékét az adópolitikáért felelős
miniszterrel egyetértésben kiadott,

d) a fizető nézőszám alsó határát ,

e) a szakmai próbajátékra, illetve próbaéneklésre vonatkozó részletes szabályokat ,

f) a pályázati eljáráshoz kapcsolódó minőségbiztosítási szempontrendszert,

23



g) a 24. § (3) bekezdése szerinti forrásból nyújtott támogatás — az Európai Bizottság álta l
jóváhagyott kulturális támogatási programmal összhangban — elszámolható költségeine k
körét, a beszámoló formai és tartalmi követelményeit, továbbá a beszámoló benyújtásával é s
elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokat az államháztartásért felel ős miniszterrel
egyetértésben kiadott,

h) a kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősülő előadó-művészeti szervezet
számára a 24 . §_ (4) bekezdés c) pontja szerinti forrásból nyújtott támogatás elosztásának ,
igénylésének,	 döntési	 rendszerének,	 folyósításának	 és	 felhasználására	 vonatkozó
ellenőrzésének szabályait az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben kiadot t

rendeletben határozza meg . "

[(2) Az Emtv. 47. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az államháztartásért felel ős miniszterrel
egyetértésben évente rendeletben határozza meg a nemzeti és a kiemelt el őadó-művészeti
szervezetként nyilvántartott zenekarokat és énekkarokat megillet ő központi
költségvetési támogatás elosztásának és folyósításának részletes szabályait ."] ”

14. A törvényjavaslat 23 . §-a a következők szerint módosul :

„23 .

(1) Az Emtv. [II. Fejezet 2. Cím címe helyébe a „Nemzeti Előadó-művészeti
Érdekegyeztető Tanács és az előadó-művészeti bizottságok” cím lép.]3 .	 §	 (1 )
bekezdésében az „Alkotmány” szövegrész helyébe az „Alaptörvény” szöveg lép .

(2) [Az Emtv. III. Fejezetének címe helyébe „AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET I
SZERVEZETEK ÉS A SZAKMAI SZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSA” cím lép .

(3) Az Emtv . IV. Fejezet 2. Cím címe helyébe „A színház, balett- vagy táncegyüttesek
központi költségvetési támogatásai és az igénybevétel feltételei” cím lép .

(4) Az Emtv. IV. Fejezet 3 . Cím címe helyébe „A zenekarok és énekkarok központ i
költségvetési támogatása igénybevételének feltételei” cím lép . ]

(5) ]Az Emtv . 23 . (5) bekezdésében „az EMT” szövegrész helyébe „az érintett bizottság”
szövegrész lép .

(3) Az Emtv. 25. § (1) bekezdésében a „közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi
XXXIII . törvény (a továbbiakban: Kjt,)” szövegrész helyébe a „Kjt .” szöveg lép.”
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15 . A törvényjavaslat a 23 . §-t követően kiegészül az alábbi új 24 . §-sal, egyidejűleg a § -
ok számozása értelemszer űen változik :

„24.§ (1) A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010 . évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban :
Bgatv.) 1 .	 (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) A támogatás kedvezményezettje lehet az (1) bekezdésben foglalt célok megvalósítás a
érdekében tevékenyked ő :
a) a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel nem rendelkező , magát magyarnak valló
természetes személy ,
b) társadalmi szervezet, alapítvány, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzat, valamint
az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény ,
c) gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban : vállalkozás) ezen belül különösen mikro-, kis-
és középvállalkozás, valamint
d) az egyház, valamint egyház által fenntartott hitéleti, oktatási, gyermekjóléti, kulturális é s
szociális intézmény . ”

(2) A Bgatv. 3 .& b)–c)pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/Az Alapból az I. § (2) bekezdésében felsorolt alábbi kedvezményezettek a következ ő célok
körébe tartozóan igényelhetnek támogatást :/
„b)közoktatási és felsőoktatási, tudományos kutatást, fejlesztést végző intézmény és
háttérintézmény ;	 kulturális,	 nyomtatott	 és	 elektronikus	 sajtó	 útján	 megvalósuló
tömegtájékoztatási,	 egyházi,	 ifjúsági,	 szociális	 tevékenységet folytató,	 a	 társadalmi
felzárkózást és a szociális integrációt el ősegítő egészségügyi és egyéb szervezet (ideértvea
Szátv. 18. §-ában meghatározott szervezetet is) ,
ba)az alaptevékenységének (alapításának) megfelelő közfeladat ellátására ;
bb az euró s ai uniós ta sá . al és az Euró • ai Unió által biztosított támo atások
felhasználásával kapcsolatos továbbképzési tevékenység ellátására ;
c) önkormányzat, azok társulása, szövetsége
ca)az Európai Unió által is támogatott határmenti program céljára :,
cb)magyarországi településsel közös infrastruktúra kialakítása, így különösen utak, hidak
építése, kommunális és kommunikációs célú támogatások, természetes adottságok fokozott
kihasználása, testvértelepülési kapcsolatok – különösen a kulturális- és sportkapcsolatok –
kialakítása, erősítése, közös környezetvédelmi programok létrehozása, az Európai Unió küls ő
határszakaszán a kishatárforgalom feltételeinek megteremtése céljára ;”

(3) A Bgatv . 4.& (5) bekezdésb)pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/Költségvetési támogatásként:/
„b) eseti támogatás”
/illeti meg az Alapot./

(4) A Bgatv . 6.& (5) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/Nem lehet a Kollégium tagja :/
„b) a MÁÉRT munkájában részt vevő – nem magyar közigazgatási szerv által delegált –
személy, illetve annak közeli hozzátartozója;
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c) az Alap kezel ő szervezetének vezetője, igazgatóságának tagja, felügyel ő bizottságának
tagja, továbbá az a személy, aki a kezelő szervezettel munkaviszonyban, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban, vagy más, a Polgári törvénykönyvr ől szóló törvény szerinti
szerződéses jogviszonyban áll ;"

(5) A Bgatv . 11 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„11 .	 (1) A Kollégium ülései nyilvánosak, de a Kollégium zárt ülés tartását is elhatározhatja .
A zárt ülésről készült jegyzőkönyvet is nyilvánosságra kell hozni .
(2) Az Alap működésének nyilvánosságát az Alap internetes honlapja (a továbbiakban :
honla . is biztosít' a . A honla . on közzé kell tenni a Bizottsá Ala . . al ka . csolatos döntéseit
azok meghozatalától (elfogadásától) számított 15 napon belül . A honlapon hozzáférhetővé
kell tenni továbbá az Alap működésével kapcsolatos legfontosabb jogszabályokat, az Alap é s
kezelő szervezetének működésére vonatkozó valamennyi rendelkezést, valamint a Bizottsá g
és a Kollégium tagjainak nevét . A döntések nyilvánosságra hozataláról a Bizottság az Alap
kezelő szerve útján gondoskodik .”

16. A törvényjavaslat 24 . §-a a következők szerint módosul :

„2[4]5 •

(1) E törvény — a (2)

	

bekezdésben foglalt kivétellel — a kihirdetését követ ő [45.] napon
lép hatályba.

(2) E törvény 1 .§—9 .§, 12 .§, 14.§—22.§-sa, a 23 . § (2)—(3) bekezdése, és 26 . §-aa
kihirdetést követő 45. napon lép hatályba .

(3) A 23 . § (1) bekezdése 2012 . január 1-jén lép hatályba .

([2]4) A[z Emtv . e törvénnyel megállapított IV . Fejezete]	 10. §, a 11 . § és a 13. § az
Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatalának id őpontját tartalmazó, a miniszter
által a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozat közzétételé[nek]t 	 követő nap[já]on lép
hatályba[ azzal, hogy az annak alapján nyújtható támogatások els ő alkalommal 2013-ba n
vehetők igénybe. A 2012. december 31-ig igénybe vett támogatásokat az igénybevétel
napján hatályos szabályok szerint kell elszámolni] .”

17 . A törvényjavaslat 25 . §-a a következők szerint módosul :

„2[5]6 •

Hatályát veszti az Emtv . [10-11. §-a, 121 . § (3) bekezdése, 30. (6) bekezdése,	 46. § (2)-(4)
és (6) bekezdése, 47. § (3) bekezdése, 50. §-a.”
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INDOKOLÁS

A módosító javaslat – számos technikai, illetve a jogalkalmazást segítő pontosítás
mellett – NEIT helyett NEÉT-re változtatja a Nemzeti El őadó-művészeti Érdekegyeztető
Tanács rövidítését ; a NEET tagjainak számát 22-rő l 24-re emeli, aminek következtében a
megyei jogú városi önkormányzatok 2 fővel, a független színházművészet 1 fővel képviselteti
magát a tanácsban; a művészeti támogatás mértékének megállapításakor értékelend ő
szempontként határozza meg az előadó-művészeti szervezetek művészetpedagógiai
programhoz való kapcsolódását ; kiegészíti a törvényjavaslatot a gyermek és ifjúsági
korosztály védelmére vonatkozó követelménnyel . A javaslat révén módosul továbbá a Bethlen
Gábor Alapról szóló 2010 . évi CLXXXII. törvény; az Alapból nyújtható támogatások céljai t
és a kedvezményezettek körét indokolt tágítani, mert ennek hiányában sok, az Alap céljána k
mindenben megfelelő szervezet kiesik a támogatások rendszeréből .

Budapest, 2011 . június 16 .

L. Simon Lászl ó
elnök
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