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Kapcsolódó módosító javaslat

Dr. Szili Katalin
Országgyű lés Elnöke részére

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 102 . §-ának (1) bekezdése alapján „Az előadó-művészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól” szóló T/6575 . számú törvényjavaslathoz
a következő

kapcsolódó módosító javaslato t
(a T/6575/55 . számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 31 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„31 . § (1) Kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában a [A] művészi és művészeti
munkakörben foglalkoztatott teljes munkaidejének megállapítása szempontjából a
munkahelyén elrendelt munkavégzés idejét, a rendelkezésre állás idejét és a munkahelye n
kívüli felkészüléshez szükséges id őt kell figyelembe venni .
(2) Kollektív szerz ődés eltérő rendelkezése hiányában a [Al művészi és művészeti
munkakörben foglalkoztatott a próbák és el őadások ideje alatt, továbbá az azokhoz
kapcsolódó, a foglalkoztatott személyes részvételét is igénylő feladatok ellátásához (így
különösen a ruhapróba, a hang- vagy fénybeállás, az el őkészítő és befejező tevékenységek)
szükséges időtartamban köteles munkahelyén tartózkodni .
(3) Kollektív szerz ődés eltérő rendelkezése hiányában a 1A] művészi munkakörbe n
foglalkoztatottat a munkáltató teljes munkaid őben foglalkoztatja, ha az évadonként
teljesítendő előadásszám – ide értve a (4) bekezdésben foglalt kivételt is –
a) színművész és bábszínész esetében legalább 80 el őadás,
b) magántáncos esetében legalább 50 el őadás ;
c) magánénekes esetében legalább 50 el őadás ;
d) artistaművész esetében legalább 100 előadás ;
e) segédszínész esetében legalább 160 előadás ,
f) csoportos szereplő esetében évadonként 160 el őadás .
(4) A felek a munkaszerz ődésben a (3) bekezdésben foglaltaknál 25 %-kal magasabb vag y
alacsonyabb évadonkénti előadásszámban is megállapodhatnak .
(5) A munkahelyen elrendelt munkavégzés idejének számítása szempontjából el őadás
esetében az előadás tényleges időtartamát kell figyelembe venni, beleértve az el őadás és az



azt megszakító szünetek, valamint az el őadáshoz kapcsolódó előkészítő és befejező
feladatok ellátásához szükséges időtartam összességét . A fizető közönség el őtt zajló
főpróbát egy el őadásnak kell számítani .
(6) Kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában a jA] színpadi próba idő tartama
négy óra. Ha a színpadi próba négy óránál hosszabb ideig tart, a negyedik óra eltelte utá n
megkezdett óránként másfél órát kell elszámolni, kivéve, ha a meghosszabbítás ne m
haladja meg a 15 percet . A főpróbahét során a próba, illetve a főpróba időtartama öt óra . A
nem színpadi próbák esetében azok tényleges id ő tartamát kell figyelembe venni .
(7) Kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában a [A] munkahelyen kívül i
felkészüléshez szükséges munkaidőként a teljes munkaidőben karmester, karnagy,
színművész, bábművész, artistaművész, magánénekes, magántáncos, segédszínész ,
zenekari tag, énekkari tag, tánckari tag munkakörben foglalkoztatott esetében egy évadba n
munkanaponként átlagosan két munkaórát kell figyelembe venni . Részmunkaid őben
foglalkoztatott esetében a munkahelyen kívüli felkészüléshez szükséges munkaid ő t a teljes
és a munkaszerződésben kikötött részmunkaidő arányában kell figyelembe venni ."

Indokolá s
A törvényjavaslat munkavállalókra vonatkozó pontjai végletesen kiszolgáltatottá teszik a
művészeket, ezért sokkal szerencsésebb megoldás lenne, ha a kollektív szerz ődésben rendeznék
az előadóművészek sajátos munkajogi viszonyaira jellemz ő problémákat.

Hk[ász János
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség

Budapest, 2008 . november 24 .
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