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P Á R B E S Z É D

Hil ler Ist ván ok ta tási és kul tu rá lis mi nisz ter, il letve a
Ma gyar Szín házi Tár sas ág kö zött egyez te tés zaj lik Szín -
házi Tör vény lét re ho zása ér de ké ben. Bi zott sá gok ala kul -
tak az egyes szín házi te rü le tek tör vénybe fog lal ható igé -
nye i nek elôké szí té sére és össze han go lá sára (lásd SZÍN   -
HÁZ, 2007. feb ruár). A meg áll apo dás ér tel mé ben a bi -
zott sá gok 2007. ja nuár 31-re be nyúj tot ták munka anya -
ga i kat. Alább a szín házi struk tú rá val fog lal kozó mun ka -
bi zott ság ja vas la tát kö zöl jük.

– A Szín házi Tör vény elôké szí té sé nek nem le het
ki in du ló pontja a je len legi ne héz pénz ügyi hely zet.
A tör vény nek a szín há zak faj táit, új szín há zak ala pí -
tá sát, meg lévô szín há zak át ala kí tá sát, a szín há zak
konk rét fel ada ta i nak a fenn tar tó val együtt meg fo gal -
ma zott irány el veit, mû kö dé sé nek tör vé nyi ke re teit és
fi nan szí ro zá sá nak sza bá lyait és ga ran ci áit kell tar tal -
maz nia.

– A szín házi struk túra nem fris sen fel me rülô igé -
nyek sze rint, tetszôle ge sen ala kít ható rend szer, ha -
nem tár sa dalmi és tör té nelmi össze füg gé sek so ro za -
tá ból, szer ves fejlôdés sel, több év szá zad alatt ki a la kult
ter mé sze tes ál la pot. A ma gyar szín házi struk túra, így
a ma gyar szín házi in téz mény rend szer a kul túr tör té -
net fo lya mán ki a la kult kul tu rá lis örök ség, mely nek
vé delme és meg tar tása tör vé nyi fel adat. A tör vény fog -
lal koz zon a szín házi struk túra új di men zi ó i val, és
fog lalja ma gá ban a ma gyar színi kul túra nem zeti kul -
tu rá lis örök ség ként való de fi ni á lá sát.

– A ma gyar or szági szín házi mû kö dés több mint
két száz éves si ker tör té nete nem csak a ma gyar szín há -
zak ér deme, ha nem a tár sa da lom két száz éve tartó
elemi igé nyé nek tükre.

– A szín házi tör vény elôké szí té sé hez meg ke rül he -
tet len a szín há zak pon tos va gyoni tér ké pé nek el ké szí -
tése (az épü let, az épü let ben hasz nált esz kö zök, va la -
mint a szín ház ban dol gozó „hu mán erôfor rás”).

– Szük sé ges fel tér ké pezni a je len legi szín házi mû -
kö dé sek tel jes ská lá ját és mû kö dé sük fel té te leit. Fel
kell mérni a szín házba já rás szo ká sait is or szág szerte
– kü lö nös te kin tet tel a már tra dí ci ó ként szín házba
járó ré te gek el vá rá sa ira és a fi a tal ge ne rá ció igé nye ire.

– A szín házi tör vény nek rög zí te nie kell, hogy a kü -
lön bözô tí pusú szín há zak nak ki a fenn tar tója és meny -
nyi ideig (pl.: mi nisz té rium, ön kor mány zat, ala pít -
vány, ma gán kez de mé nye zés stb.). Az Or szág gyû lés
és a szín há zat vál laló ön kor mány za tok tör vény ben
sza bá lyoz zák a fenn tar tás fel té te leit.

– El en ged he tet len a fel ügye le tet el látó mi nisz té ri -
um fo lya ma tos szak mai kon zul tá ci ója a fenn tartó ön -
kor mány za tok kal. Tisz tá zandó és a ve zetôi pá lyáz ta -
tás kor meg fo gal ma zandó, hogy mi lyen szín házi
fel  adat vár a le endô meg bí zottra.

A szín házi tör vény nek fog lal koz nia kell: 
• a szín há zak fenn tar tá sá nak és fi nan szí ro zá sá nak

tör vé nyi ga ran ci á i val;
• a fi nan szí ro zás mér té ké vel (a min den kori GDP-hez

vi  szo nyítva, szá za lé kos arány ban);
• a szín ház fi nan szí ro zás rend sze ré vel (épü let, tár su -

lat, pro duk ció fi nan szí ro zása); 
• a szín házi élet forma sa já tos sá gait fi gye lembe véve

a szín ház ban dol go zók munka kö rül mé nye i vel;
• a szín házi munka vég zés sa já tos sá ga i ból eredôen a

Munka Tör vény könyv és a Kö zal kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról szóló tör vény ide vo nat kozó át dol go zá sá val;

• a szín ház ban dol go zók nyug díj fel té te le i nek meg te -
rem té sé vel (spe ci á lis kö rül mé nye ire való te kin tet tel,
szak mai és egyéb kri té ri u mok alap ján);

• a füg get len és ún. al ter na tív tár su la tok köz pénz hez
és ját szó hely hez való hoz zá fé ré sé nek kér dé se i vel;

• a ma gyar szerzôk szín padi je len lé té nek biz to sí tá -
sá val;

• a szín házsz pon zo rá lás kö rül mé nye i vel (adó ked vez  -
mé nyek, egyéb ked vez mé nyek biz to sí tá sá val);

• az ál lami, il letve ma gán tu laj donú cé gek kul tú ra fi -
nan szí ro zás ban való rész vé te lé vel;

• a szín ház tí pu sok konk rét meg je lö lé sé vel: 
– fenn tar tási szem pont ból,
– mû kö dési szem pont ból, 
– mû faji szem pont ból;

• az opera ját szás stá tu sá val és in teg rá lá sá val a ma -
gyar szín házi életbe;

• Ma gyar or szág köz igaz ga tási áta la kí tá sá nak a szín -
há za kat érintô kö vet kez mé nye i vel;

• az NKA és egyéb pro duk ciós pá lyá za to kon való
rész vé tel fel té te le i vel;

• az újon nan ala pí tandó szín há zak vagy tár su la tok
lét re jöt té nek kö ve tel mény- és fel té tel rend sze ré vel;

• az eset le ges meg szün te tés hez kap cso lódó sza bá -
lyok kal;

• a szín há zak ban mun kát vál laló bel- és kül földi
szak  em be rek, va la mint a vég zett ség gel ren del kezô
vagy nem ren del kezô mû vé szek fog lal koz ta tási arány -
szá má val;

• a pá lyá zati tá mo ga tá sok minôségi kri té ri u ma i -
val.
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