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Kedves Szilveszter!
A KT elnöke eljuttatta hozzánk a mellékelt 8957-2/2018.humán számon kibocsátott
iratot, amely tartalma alapján az szolgálatszámok megemelésére vonatkozik. A
hivatkozott irományt szakszervezetünk nem tudja értelmezni és elfogadni, az alábbi
okok miatt:
A keltezés dátuma 2018 a hatály pedig ugyanazon év december elsejétől keletkezik,
amely időpontok tudomásunk szerint már elmúltak. A visszamenőleges hatályú
szerződéskötése álláspontunk szerint aggályos. Arra kell gondoljunk, hogy az érintett
tárakban a MÁO vezetése a munkaelrendeléseknél, már az elmúlt év december
hónapjában, önkényesen túllépte a törvényben maximált szolgálatszámokat. Ezért
kérjük, hogy a MÁO szakszervezetünknek adjon részletes kimutatást a
szolgálatszámok alakulásáról az említett időszakban, és nyújtson érdemi magyarázatot
azon esetekre, ahol a törvényi előírást meghaladóan rendeltek el szolgálatot. Elvárjuk,
hogy az érintett művészektől – mint az intézmény vezetője (jó pásztora) - kérjél
elnézést, és intézkedj, hogy az őket ért munkajogi sérelemért méltó anyagi
kárpótlásban részesüljenek.
Szakszervezetünk követeli, hogy a MÁO vezetése Magyarország törvényeit a
munkáltatás során maradéktalanul tartsa be!
A hivatkozott megállapodás alkalmatlan arra, hogy a MÁO az
szolgálatszámokat alkalmazza. Ebből fakadóan a már esetlegesen
megállapodások is semmisek – tehát érvénytelenek.
Ugyanis az Eamtv. 38.§ (6) bekezdése az alábbit írja elő:

emelt
aláírt

„Munkaszerződés a (2) bekezdésben foglaltaknál legfeljebb 20%-kal magasabb
szolgálatszámot állapíthat meg arányos díjazás mellett, ha az énekkari vagy tánckari
tag foglalkoztatója opera, klasszikus operett, vagy zenés színpadi művek előadásával
foglalkozó színház.”
Tehát, munkaszerződés (közalkalmazottak esetében: kinevezés) írhatja csak elő az
emelt szolgálatszámokat. Egyéb megállapodásban foglalt, szolgálatszám-emelésre
irányuló kikötés az MT 27.§ (1) alapján:
„ Semmis az a megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik,
vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály megkerülésével jött létre vagy nyilvánvalóan
a jó erkölcsbe ütközik.”
Amennyiben a munkáltató továbbra is szükségesnek gondolja az emelt
szolgálatszámok alkalmazását, úgy az csak kinevezés-módosítással és az Eamtv. ide
vonatkozó kikötéseinek megtartásával, az érintett művészek méltányos érdekeinek
figyelembe vételével teheti meg (MT 6.§).
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Ennek elősegítése érdekében szakszervezetünk javasolja, hogy a szolgálatszámra
vonatkozó kinevezés-módosításokban az alábbi szövegezés szerepeljen:
Felek megállapodnak abban, hogy mindaddig míg a foglalkoztatás a kinevezésmódosításban foglaltak szerinti szolgálatszám felhasználhatóságával történik az
alapilletmény 25%-os mértékben növelt összegben kerül megállapításra, és
ugyancsak 25%-os mértékben kerül megemelésre az adott előadásokhoz rendelt
közreműködési díj mértéke is.
A közalkalmazott az emelt szolgálatszám mérséklésére irányuló kinevezés módosítási
kezdeményezését a munkáltató köteles tudomásul venni, és a kinevezést amennyiben a módosításra irányuló igény a megelőző hó 15-ig felé a közalkalmazott
írásban közli - a következő hó elsejétől kezdődően a közalkalmazott igényének
megfelelően, a szolgálatszámok mértékének - úgy havi, mint évadi - vonatkozásban
módosítani köteles. Ez esetben az alapilletményt, és a közreműködési díjat a
szolgálatszám mérséklésével azonos százalékos mértékben a munkáltató köteles
csökkenteni.
Munkáltató vállalja, hogy évad szinten, az előadásokban, a művészeti tárakban
foglalkoztatottak számára, egyenlő arányú fellépési lehetőséget biztosít.
A társulat tagjainak figyelmét már felhívtuk arra, hogy az érdekképviseleti
szervezetekkel és a KT-val történő, eredményes egyeztetések lezártáig, a kinevezésmódosításokat vegyék tudomásul. Nyomatékosan felhívjuk figyelmedet arra, hogy az
aláírások kizárólag önkéntes alapon, a munkáltató befolyásolásától vagy (ne adj’ Isten)
nyomásgyakorlásától mentesen történhetnek meg.
Reméljük, hogy levelünk segít abban, hogy a szolgálatszám-emelésre irányuló
törekvésed tisztességes, és törvényes módon valósulhasson meg.
Budapest, 2019. január 19.
Üdvözlettel,

melléklet: „megállapodás szolgálatszámról”

