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Összegző módosító javaslat

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján – az egyes törvényeknek a 
táncművészeti életjáradék bevezetésével összefüggő módosításáról szóló T/12739. számú 
törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
A javaslat érintett rendelkezése: 10. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 50. § (2) bekezdés a) és b)
pontjában, 50. § (3) bekezdésében, 96/B. § (3) bekezdés a) pontjában[, 96/C. § (2) bekezdés b)
pontjában] a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 2.
A javaslat érintett rendelkezése: 11. §
Módosítás jellege: módosítás

11. §

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény[ 47. § (2) bekezdés f)
pontjában és a 49. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és a) pontjában a „balettművészeti”
szövegrészek helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.]

a) 47. § (2) bekezdés f) pontjában a „balettművészeti” szövegrészek helyébe a „táncművészeti”
szöveg,



b)  49.  §  (1)  bekezdés  nyitó  szövegrészében  és  a)  pontjában  a  „balettművészeti”  szövegrész
helyébe a „táncművészeti” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 3.
A javaslat érintett rendelkezése: 16. § (1) bekezdés - Emtv. 43/A. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

16. §

(1)  Az előadó-művészeti  szervezetek  támogatásáról  és  sajátos  foglalkoztatási  szabályairól  szóló
2008.  évi  XCIX.  törvény (a  továbbiakban:  Emtv.)  43/A.  §  (1)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(1) Táncművészeti életjáradékra jogosult az a személy, aki
a) a Magyar Nemzeti Balettnál, a Győri Balettnál, a Pécsi Balettnál, a Szegedi Kortárs Balettnál,
a  Magyar  Állami  Népi  Együttesnél,  a  Magyar  Nemzeti  Táncegyüttesnél,  a  Duna
Művészegyüttesnél és a Budapesti Operettszínháznál vagy ezek jogelődjeinél összesen legalább
huszonöt éven át – ide nem értve a képzés idejét – [magántáncosi ]magántáncos, táncos szólista
vagy tánckari tevékenységet főfoglalkozásszerűen folytatott,
b) legalább huszonöt év szolgálati időt szerzett,
c) az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be,
d) azon a napon, amelytől kezdődően a táncművészeti életjáradékot megállapítják, biztosítással
járó jogviszonyban nem áll, és
e) azon a napon, amelytől kezdődően a táncművészeti  életjáradékot megállapítják,  a szociális
igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló 1993.  évi  III.  törvény 4.  §  (1)  bekezdés  i)  pontja
szerinti rendszeres pénzellátásban – az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a
hadigondozottak és nemzeti  gondozottak pénzbeli  ellátásai,  a nemzeti  helytállásért  elnevezésű
pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú
ellátások kivételével – nem részesül.”

Módosítópont sorszáma: 4.
A javaslat érintett rendelkezése: 19. §
Módosítás jellege: módosítás

19. §

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010.
évi XC. törvény 9. § (1) bekezdésében, 9. § (1a) bekezdés  [c) pontjában]záró szövegrészében a
„balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.
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Indokolás

1. Lásd a T/12739/6/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat-pont(ok) 
indokolását.
2., 4. Lásd a T/12739/6/2., 4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat-pont(ok) 
indokolását.
3. Lásd a T/12739/5. számú képviselői módosító javaslat(ok) és a T/12739/6/3. számú részletes vitát
lezáró bizottsági módosító javaslat-pont(ok) indokolását.

3


