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Kedves Címzettek!
A konzultációt kezdeményező, 2020. november 29-én kelt leveleteket köszönettel megkaptuk. Egymás
egészségének védelme érdekében az online konzultációt támogatjuk, a javasolt időpontra e-mail
meghívót fogunk küldeni.
A munkáltató képviseletében előre bocsátom, hogy a leveletekben írt „jogviszonyváltással
kapcsolatban előírt 6%-s béremelés” ebben a formában nem létezik. Tudomásunk szerint nincs olyan
kötelező intézkedést előíró jogszabály, ami az egységes 6%-s béremelés végrehajtására irányulna.
Ennélfogva az Opera maga határozta meg a béremelés elveit. Ennek értelmében az Opera válasza a
szakszervezetek javaslatára az, hogy nem fog olyan tartalmú megállapodást kötni, amely a minden
munkavállaló bérét egységesen 6%-kal növelő béremelésre vonatkozik. Ugyanezt az álláspontot – a
törvény előírásának megfelelően – a konzultáció során is meg fogjuk erősíteni.
A jogviszonyváltással kapcsolatos béremelés munkáltatói elvei és koncepciója a következő: az
Opera juttatási szabályzatában (7/2018. számú főigazgatói utasítás) megállapított „diplomás
minimálbér” bruttó 320 000 Ft-ról bruttó 370 000 Ft-ra emelkedik, az operai „általános minimálbér” bruttó
250 000 Ft-ról bruttó 300 000 Ft-ra emelkedik. Ha az így megállapított béremelés kevesebb, mint bruttó
10 000 Ft lenne, akkor az emelés mértékét bruttó 10 000 Ft-ra kell kerekíteni.
Azok a kollégák, akik ezen emelt összegek alatt keresnek, ők mindannyian részesülnek a
béremelésben. Mindazon kollégák, akiket az előző bekezdés szerinti emelés nem érint (mert már most
is a bruttó 370 000 Ft és bruttó 300 000 Ft felett keresnek), ők egységesen bruttó 10 000 Ft emelésben
részesülnek.
Harmadik lehetőségként az Opera igazgatói lehetőséget kaptak arra, hogy a rendelkezésükre
bocsájtott keret terhére további béremelést eszközöljenek az általuk meghatározott kollégák részére.
A fenti emelések a munkaszerződésben rögzített alapbér megemelését jelentik, amit
munkaszerződés módosítás keretében kell rendezni. Ezen módosítások még nem készültek el, a teljes
munkavállalói állomány tekintetében ez tucatnyi kolléga több napi munkája. Ha a szakszervezetek a
konzultáció alatti munkáltatói intézkedés felfüggesztése alatt azt értik, hogy a munkáltató ne tegyen
munkaszerződés-módosításra javaslatot, amely módosítás a 2020. december 1-jétől vagy későbbi
időponttól növelné az alapbéreket, úgy ennek készek vagyunk eleget tenni.
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Ezen túlmenően a 2020. november 27-én pénteken körbeküldött, jelen levelemhez csatolt
főigazgatói körlevélnek megfelelően az év végi jutalmak a múlt héten bérszámfejtésre kerültek, és a
novemberi bérekkel együtt ezen a héten átutalásra kerülnek. Ennek részét jelenti az az egyszeri és
rendkívüli bérkiegészítés is, ami a 2020. január 1. és 2020. november 30-a közötti 11 hónapra rendezi
a fent kifejtett béremelés visszamenőleges juttatását. Arra ugyanis nem látunk jogszerű lehetőséget,
hogy a 2020. november 1-jétől hatályos munkaszerződéseket, amelyek korábban nem léteztek, 2020.
január 1-jére visszamenőleg módosítsuk.
A kincstári számfejtő rendszer a mai napon lezárt, így nincs ésszerű lehetőség arra, hogy a
számfejtéseken módosítsunk. Továbbá úgy vélem, hogy a szakszervezeteknek se célja azt elérni, hogy
az Opera munkavállalói a jól megérdemelt jutalmakat, bérkompenzációkat ezen a héten ne kapják
kézhez. Ezért minden féle megállapodás a jövőre vonatkozó munkaszerződés módosításokra és
alapbérekre irányulhat.
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