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Kedves Tagtársak!

ikt.sz.: 70/2020

Az MZTSz operaházi tagozatának elnöke az alábbi tartalmú emailt küldte a
tagságnak, amelyet hasznossága okán mi is megosztunk Veletek:
„Kedves MZTSZ Tagok!
Remélem olvastátok, tanulmányoztátok, legutóbbi értesítésünket.
Abban
mások
mellett
említettük
a szolgálatszámokkal kapcsolatos, problémafelvetésünket.
E helyen erről, kicsit bővebben.
Számos megkeresésre tudomásomra jutott, a konkrét ajánlat - gondolom
ugyanaz a többi érintett munkavállalónál is.
Ebben a formában, elfogadhatatlan.
Segítsetek törekvésünket ezen pont jobbítására azzal, hogy mellékletben
1.-es ponttal jelzett bekezdés elfogadása mellett, a 2.-es pont teljes
áthúzásával, el nem fogadásával, pozícionáljátok a szakszervezetet
abban, hogy a kérdéskörben is, átvihető legyen a szakszervezeti
elképzelés.
Mindenekelőtt, aki úgy érzi, hogy neki éppen elég a művészeti
törvényben meghatározott havi 28. szolgálatra jutó, azt magába
foglaló munkaterhelés, az törvényesen megteheti most, tehát ne fogadja
el, a 33.5 javaslatot! A jelenlegi munkaidőkeret és egyéb szabályok
mellett, ez a 28.-as szolgálatszám ad némi biztosítékot, a normálisabb
munkaelrendelésekhez !
Aki pedig úgy gondolja, hogy bizonyos periódusokban,
hozzájárulna a szolgálatszám törvényes emeléséhez, az ne fogadja
el a második pontban leírt "arányos díjazást" mert az jelenleg nulla
forintnak megfelelő összeg! A javaslatunkban a valódi arányos
díjazás, plusz 100% volt, vagyis; a 28 feletti szolgálatok
díjazás szempontjából
kettő
szolgálatnak
számítanának...! (pl:350.000/28=12.500X2=25.000 szolgálat,
emelt
szolgálat értéke...)
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A vonatkozó törvény lehetőséget biztosít, a munkavállalónak ehhez az
alkuhoz!
A szerződés ajánlat egyéb helyein is vannak
megfogalmazások, ezeket is próbáljuk korrigálni.
Továbbra is kérem folyamatos jelzéseiteket.

problematikus

Üdvözlettel
Oszkár”
Fentiek szellemében szeretnénk eloszlatni azt a félreértést, miszerint csupán
a MÁO által felajánlott szerződések együttes elfogadásával tartható fenn a
munkaviszonyotok.
A munkaviszonyotok fenntartásához elegendő csupán a munkaszerződés
elfogadására vonatkozó nyilatkozatot tennetek!
A további szerződések (emelt szolgálatszám, felhasználási engedély stb…)
elfogadását nem köti határidő, a MÁO szakszervezetei további tárgyalások
lefolytatásával kívánnak kedvezőbb pozícióba hozni Benneteket.
Budapest, 2020. augusztus 8.

