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A január 28-án, online tartott bértárgyalás igen csekély eredménnyel zárult. A
MÁO tájékoztatott bennünket arról, hogy a bérkövetelésünk általuk számolt
költsége éves szinten kb. 850 millió Ft, és leszögezték, hogy ez évben nem
terveznek bérfejlesztést. (A MÁO képviselői arra nem adtak választ, hogy a
vezetés a fenntartó felé 2021 évre nyújtott-e be jóváhagyásra költségvetési
tervezetet, és ha igen abban a szakszervezeteink bérkövetelését milyen
formában és mértékben építették be.) Csupán a főigazgató által tavaly
kihirdetett juttatások fognak megvalósulni, amelyek számításaik szerint mintegy
280 millió Ft összegben terhelik a MÁO kasszáját. Ezek a következők:
Hűségpénz:
- Mindazon munkavállalóknak, aki folyamatos munkaviszonnyal bírnak, 2021-től
kezdődően munkaviszonyuk 5. majd minden 3. évfordulóján egyhavi aktuális
alapbérüket, lojalitás elismerése címén, a MÁO pluszban kifizeti. Ez évente a
társulat tagjainak kb. 1/3-át érinti.
Cafetéria:
- A balettkarban, énekkarban és a zenekarban foglalkoztatott (munkaviszonyban
álló) művészek részére 100.000 Ft SZÉP kártyára utalt összeggel növelik az éves
jövedelmet. Az utalás ütemezése még nem eldöntött.
Gyermektámogatás:
- Ez évtől kezdődően, minden születendő gyermek után a MÁO 1 alkalommal, 1
millió Ft támogatást folyósít. A tárgyaláson kérdésünkre megerősítették, a
feltétel az, hogy a megszületett gyermek egyik szülője a MÁO munkavállalója
legyen.
A COVID megbetegedéssel sújtotta társulati tagok megsegítésére a szociális és
jóléti keretet - korábbi kérésünknek eredményeként - dr. Főző Virág főigazgatóhelyettes asszony ígéretének megfelelően a MÁO 10 millió Ft-tal megemelte.
A szakszervezetek kifogásolták, hogy a fent sorolt munkáltatói intézkedések
egyoldalúak és az érdekképviseletekkel nem kerültek egyeztetésre. Ugyanakkor
mivel a munkáltatói intézkedés nem minősül az Mt. 13. §-a szerinti
munkaviszonyra vonatkozó szabálynak, tehát egyoldalúan és bármikor
módosítható vagy visszavonható.
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Kérésünkre munkáltató ígérte, hogy a bérkövetelésünkre ill. a munkáltató
adományaira vonatkozóan a költségszámításokat a szakszervezetek számára a
jövő hét folyamán megküldi. Ezek tanulmányozását követően nyilatkozunk arról,
hogy a bérkövetelésünket milyen formában és tartalommal tartjuk fenn.
Álláspontunk azonban változatlan. Elfogadhatatlan, hogy a munkáltató lassan 10
éve a közreműködési díjak összegét nem emelte, és 2021 év vonatkozásában úgy
az alanyi jogú, mint a teljes körű differenciált bérfejlesztéstől elzárkózik.
Továbbá kifogásoltuk, hogy a meghatalmazás ellenére a képviselő érdemi
nyilatkozatot nem tud tenni, döntést nem hozhat.
Ezért továbbra elvárjuk, hogy a következő tárgyaláson a főigazgató tiszteletét
tegye.
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