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Kedves Szilveszter!
A 3/2021. számú hozzád írt levelünkben, ez év elején újfent kifogásoltuk, hogy a
Magyar Állami Operaházban, szakszervezeteink éveken át tartó rendszeres
követelései ellenére sem történt minden munkavállalóra kiterjedő, kellően átgondolt,
tisztességes és elfogadható mértékű alapbér emelés.
Helyette a munkáltató által 2017-ben felmondott kollektív szerződés hiányából
adódó, nem egy esetben viselhetetlen munkáltatási viszonyok jutottak és jutnak a
munkavállalóknak - tagjainknak - osztályrészül.
A jelentős, és majd ki tudja mikor eljövendő béremelésekről szóló, főigazgatói ígéretek
nem képesek biztosítani a tisztes megélhetést. Tagjainknak és családjaiknak
megélhetési körülményei napról-napra nehezebbé válnak.
Sorsuk várható alakulásáról alkotott jövőképüket még sötétebb tónusúvá tette a
hazánkat is sújtó járvány, és a hat százalékot is meghaladó tartósnak prognosztizált
infláció. Ennek következményeként tapasztalható az idei évre (és ki tudja még meddig)
ható, negatív történések, kedvezőtlen esetben az elkövetkező évekre is átgyűrűző,
nem várt gazdasági hanyatlás súlyos következményei.
Fentiekre alapozva a MÁO-nál képviselettel rendelkező, és kollektív szerződés
kötésre jogosult szakszervezetek a jelen levelünkben foglaltak szerinti bér, és kollektív
szerződés kötési követeléssel fordulnak a munkáltatóhoz.
Melyek szerint:
-

-

A munkáltató 2021 január elsejei hatállyal mindazon munkavállalók számára,
akiknek a jogviszonyváltás okán egyoldalúan nyújtotta szakszervezeteinkkel
való egyeztetést mellőző alapbér növelés nem érte el a 6%-t, a fenti mértékűre
emelje fel.
Az így kialakult alapbéreket minden munkavállaló vonatkozásában normatív
módon 6%-kal emelje meg.
Majd az emelt alapbérekre illesztett további 3%-os a szakszervezetekkel kötött
megállapodásban foglaltak szerinti módon differenciált, alapbér fejlesztést
hajtson végre.
A 2019. évben kifizetett közreműködői díjakat alapul véve, azok értékének 40%ából képzett bértömeget ugyancsak a szakszervezetekkel kötött megállapodás
szerint az érintett munkavállalók alapbér fejlesztésére fordítsa. (Amennyiben ez
a bértömeg-emelés megvalósul, úgy a közreműködői díjak mértéke a
bérintézkedés részeként - tekintettel az alapbéresítésre, és a jelenlegi
közreműködői díjak évek óta tartó változatlanságára - 15%-kal csökkenthető.)

Az előadások médiában való sugárzásainak, általad tetemesnek számított bevételi
forrást is bevonva, a 2021 évtől kezdődően a fentieken túlmutató, további, a
munkavállalók jövedelmét emelő, régóta várt és ígért bérintézkedések válnak
lehetővé. (Például, mindenekelőtt, a MÁO-nál eltöltött évek markánsabb elismerése,
önkéntes nyugdíjpénztár tagság finanszírozása stb.) Illetve az Eiffel üzemcsarnok
építési munkálataira, a munkaszerződésüktől eltérően foglalkoztatott munkavállalók
számára, elismerve kiváló, szakipari munkájukat, a végzett munkájuk ellenértékének
megfelelő, kellő referenciával bíró, az építőipari szakmában jegyzett kivitelező által a
MÁO felé kiszámlázott díjazás megfizetése.
Az intézkedés konkrét tartalmát és kereteit a megkötendő bérmegállapodásban vagy
az ugyancsak a megkötésre váró KSz-ben tartjuk szükségesnek rögzíteni.
Bérkövetelésünk jelentős forrása a július 26-án megjelenő kormányhatározat.
A kormánnyal egyetemben magunk is úgy ítéljük meg, hogy a kormányhatározat
mielőbbi végrehajtása mérföldkövet jelent majd, méltó kereteket és anyagi biztonságot
teremt az Operaházban foglalkoztatottak.
A 2017-ben benyújtott kollektív munkaügyi vitában foglalt, kollektív szerződés
megkötésére vonatkozó követelésünket az ez év júliusában módosított tartalommal,
és megerősítetten fenntartjuk.
Nagyon szeretnénk, ha a megkeresésünk mielőbb kielégítő eredményt hozna, ezért
javasoljuk a 2021-es, illetőleg az elkövetkező évekre is kiható bértárgyalások
haladéktalan elkezdését.
Helyszínéül a MÁO Szentkirály utcai iroda házának valamely alkalmas tárgyalóját,
időpontjául 2021. augusztus 5.-e, 12:00 órát javasoljuk. Természetesen online
formában is készek vagyunk a tárgyalásra.
Budapest, 2021. július 28.
Szívélyes üdvözlettel,

