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Ókovács Szilveszter főigazgató részére
Kedves Szilveszter!
A Főigazgató-helyettes Asszony részvételével, 2020. november 26-án
tartott online konzultáción, bízva az Alaptörvény CVII. cikk (1) bekezdésében
foglaltakban - “A munkavállalók és a munkaadók - a munkahelyek
biztosítására, a nemzetgazdaság fenntarthatóságára és más közösségi
célokra is figyelemmel - együttműködnek egymással.” - a MÁO vezetőjére is
vonatkozó kötelezés szerinti cselekvésben, és az Mt.
272. § (4)
bekezdésében foglalt jogunkkal élve, az Mt. 233. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti tájékoztatást kértünk a jogviszonyváltással kapcsolatosan előírt 6%os béremeléssel, és egyéb, a munkáltató által tervezett bérintézkedéssel
kapcsolatosan.
A kérés előterjesztése során előadtuk, hogy a tájékoztatóban foglaltak
megismerését, avagy elmaradását követően konzultáció kezdeményezéséről
is dönthetünk.
A munkáltató elmondása szerint a bérintézkedésre vonatkozó döntése
már kimunkálásra került, és ígéretet tett arra, hogy a kért tájékoztatást
részünkre haladéktalanul megküldi.
Mivel ígéretét nem teljesítette, az Mt. 272. § (4) bekezdésben foglalt, az
Mt. 233. § (1) bekezdés b) pontja szerint és a 233. § (2) bekezdésében
foglalt módon megtartott konzultációt kezdeményezünk a munkáltató által
megvalósítandó bérintézkedésekkel kapcsolatban.
Előre bocsátjuk szakszervezeteink azon elvárását, hogy a munkáltató a
jogviszonyt váltó minden egyes társulati tagnak az alapbérét
visszamenőleges hatállyal, 2020. január 1 naptól kezdődően, legalább 6%kal megemelje.
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Ismételten felhívjuk szíves figyelmedet, hogy az Mt. 233. § (3) bekezdés
értelmében a konzultációval érintett intézkedést a konzultáció
kezdeményezésétől számított hét napig végrehajtani nem lehet.
A konzultáció kezdetének általunk javasolt időpontja 2020. december
elseje, 15:00 óra, helyszíne pedig a MÁO Szentkirály utcai irodaházának III.
emeleti tárgyalója.
Amennyiben a MÁO konzultáción résztvevői tartanak a megfertőzés
veszélyétől, természetesen nem zárkózunk el az online megtartott,
személyes találkozást mellőző tárgyalástól.
Kérünk, hogy a konzultáció tárgyát képező munkáltatói intézkedést
tartalmazó rendelkezést a megfelelő felkészülés elősegítése érdekében értelemszerűen a konzultációt megelőzően - a szakszervezeteink számára
elektronikus módon, mielőbb megküldetni szíveskedjél.
Kérjük, hogy a munkáltató a tárgyalásról számunkra is hozzáférhető kép és
hangfelvételt készítsen.
Érthető türelmetlenséggel várjuk kezdeményezésünk jogszerű teljesítését,
és a javaslatunkra érkező válaszodat.
Budapest, 2020. november 29.
További jó egészséget kívánva, üdvözlettel,
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