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A Magyar Állami Operaház társulatának tagjai évek óta mindhiába várják a gyakori ígéretek
teljesítését. Beleértve a csodálatosan felújított Operaházunk mielőbbi átadása és a kapcsolódó Eiffel
műhelyház tényleges befejezése, átadása annak érdekében, hogy a Magyar Opera és Balett játszás,
valóban beléphessen a huszonegyedik századba.
Mivel rendre csak a csalódottság jut osztályrészül, okkal elkeseredettek és bizalmat vesztettek,
a beteljesítetlen ígéreteket tevőkkel szemben. A negatív érzéseiken túl, évek óta, - a nemzetgazdasági
átlaghoz viszonyított - jelentős keresetveszteségeket is kénytelenek elviselni. Ez a tény, az amúgy sem
kiemelkedő életminőségüket hosszú ideje tovább erodálja. Akkor, amikor a nemzetgazdaság
szakadatlan, örvendetes teljesítménye révén a magyar munkavállalók családjainak reáljövedelme
évről-évre jóval tíz százalék feletti növekedést mutat, nekünk szomorúan kell megállapítanunk, hogy a
társulati tagok jelentős hányadánál ezen mutatók ellentétes irányba mozognak. Összességében is
elmondható, hogy a Magyar Állami Operaháznál a reálkeresetek - és azok növekedése - az országos
átlagtól rendre elmaradnak. Kiemeljük, - nem átlagos intézményről beszélünk, jóval átlag feletti
teljesítményekkel, - a jelen, mostoha körülmények között is. Ahogy arról korábbi levelünkben Önt már
tájékoztattuk, alapilletmények generális emelésére tizenhét éve nem került sor, jelentős alapilletmény
emelés elengedhetetlen, az elvándorlás megfékezése, a teljes Társulat megőrzése érdekében.
A kesergést nincs szándékunkban tovább folytatni, mivel tudatában vagyunk annak, hogy Ön
jól ismeri az állításainkat megalapozó körülményeket, tényeket, adatokat, így hát szükségtelen
igazunkat alátámasztó további tényeket közölni.
Mint a fenntartó szervezet vezetőjétől, joggal elvárjuk, hogy a Magyar Állami Operaház 2020.
évi költségvetését csak abban az esetben hagyja jóvá, ha a személyi jellegű kiadások előirányzatában
majdan szereplő összeg, a 2019. évihez képest legalább olyan mértékben növekszik, hogy az minden
társulati tag számára tisztességes alapilletmény-emelkedést biztosítson.
Az évek óta egyre inkább torzuló bérarányok javítása érdekében szakszervezeteink számára
elfogadható – mi több, kívánatos – egy differenciált alapilletmény-ajánlat, de kizárólag azzal a
feltétellel, hogy az alanyi jogon járó alapilletmény-emelés tíz százaléknál kevesebb nem lehet.
Budapest, 2019. december 2.
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