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A Magyar Állami Operaházban szakszervezeteink éveken át tartó rendszeres követeléseink ellenére
sem történt minden közalkalmazottra kiterjedő tisztességes, és elfogadható mértékű illetmény emelés.
Helyette a munkáltató által álnokul 2017-ben felmondott kollektív szerződés hiányából adódó nem egy
esetben viselhetetlen munkáltatási viszonyok jutottak és jutnak a közalkalmazottaknak - tagjainknak osztályrészül.
Még a jelentős, és hamarosan végrehajtandó béremelésekről szóló, korábbi időszakban igen gyakori
főigazgatói ígérgetések is lassan elmaradoztak.
Mindeközben a nemzetgazdaság teljesítményei, a más területen foglalkoztatottak körében évek óta
igen jelentős jövedelem növekedést tettek lehetővé, a társulat tagjainak jövedelem pozíciói abszolút
és relatív mértékkel mérve is fokozatosan romlottak, romlanak. Ezáltal a családjuk, és természetesen
a maguk megélhetési körülményei napról-napra nehezebbé válnak.
A sorsuk várható alakulásáról alkotott jövőképüket még sötétebb tónusúvá tette az országunk
miniszterelnökének évértékelő beszédében prognosztizált, az idei és az elkövetkező években várható
gazdasági hanyatlás negatív következményei.
Fentiekre alapítva a MÁO-nál képviselettel rendelkező, és kollektív szerződés kötésre jogosult
szakszervezetek a jelen levelünkben foglaltak szerinti kollektív munkaügyi vitát kezdeményeznek.
A 2017-ben benyújtott kollektív munkaügyi vitában foglalt, kollektív szerződés megkötésére vonatkozó
követelésünket változatlan tartalommal, és megerősítetten fenntartva, ezen kollektív munkaügy
vitában követeljük, hogy a 2020. január elsejei hatállyal egyoldalú munkáltatói bérintézkedésen túl a
munkáltató további illetmény emelést hajtson végre az alábbiak szerint:
A MÁO-nál foglalkoztatott minden közalkalmazott alapilletményét 2020. január elsejei
visszamenőleges hatállyal olyan mértékben emelje meg, hogy a megemelt alapilletmény és az
érintett közalkalmazottnak járó ún. hűségpénz összege legalább 15%-kal haladja meg
valamennyi közalkalmazott esetében a 2019. december 31-i alapilletménye mértékét.
Arra a nem várt helyzetre is gondolva, hogy a teljességgel reális, sőt túlontúl szerény, és
messzemenően indokolt követelésünket a munkáltató nem hajlandó teljesíteni, úgy a sztrájkról szóló
törvényben előírt egyeztető tárgyalás helyszínéül a MÁO Szentkirály utcai iroda házának valamely
alkalmas tárgyalóját, időpontjául 2020. február 25-e, 14:00 órát javasoljuk.
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