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Tárgy: konzultáció folytatására (110/2020) és e-mail megkeresre vonatkozó válasz
Kedves Címzettek!
A konzultációval kapcsolatos több megkeresésetekre az alábbiak szerint szeretnék válaszolni.
A konzultáció folytatásáról szóló, 2020. december 2. napján kelt, 110/2020 iktatószámú levélben
a megállapodás létrejöttét elősegítő új javaslat nincs. A hétfői (2020. november 30.) konzultáción
egyértelművé tettük a munkáltatói álláspontot, miszerint nincs olyan irányadó és hatályos jogszabály,
ami kötelezően egységes 6%-s béremelést írna elő. Az Alaptörvény hivatkozott 28. cikke nem írja elő,
hogy a Magyar Közlönyben közzétett jogszabály indoklást kötelező jogi erővel bíró aktusként kell
értelmezni. A bíróságok számára is akkor irányadó az Alaptörvény 28. cikke, ha egy adott, normatív
jogszabályi rendelkezést értelmezni kell. Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy nincs ilyen
normatív szabály se az átalakulásról rendelkező 2020. évi XXXII. törvényben, se máshol, ami a 6%-s
béremelésről rendelkezne.
Mivel az Opera maradéktalanul fenntartja a hétfői konzultáción kifejtetteket, és az ODFSZ is csak
megismétli a korábbi javaslatát, nem tartjuk indokoltnak és megalapozottnak az újabb konzultációt.
Mindannyiunk számára világos, hogy az álláspontjaink nem közelítenek egymáshoz, és ebben a
kérdésben nincs közös nevezőnk, ennélfogva a konzultációt már most eredménytelennek tekintjük. A
munkáltatói intézkedés végrehajtásának felfüggesztését természetesen a határidő lejártáig tiszteletben
tartjuk.
A 6%-s béremeléssel kapcsolatban 2020. december 1. napján írt „Jogviszonyváltás címén
történő alanyi jogu 2020.01.01.-től visszamenőleges hatályú 6%-os alapbér emelés” tárgyú e-mail
üzenetben azt kérte Balázs bemutatni, hogy mindenki megkapta a 6%-s béremelést. Ahogy arról már
tájékoztattunk benneteket, ilyen intézkedés nem történt, ezért a megvalósult béremelés tényszerű
statisztikáját tudom csak az alábbiak szerint közölni:
A. 300.000 Ft-ra történő kategóriaemelésben érintett munkakörök
10.000 Ft-ot meghaladó emelés
69 fő
10.000 Ft-ot el nem érő, de 10.000 Ft-ra kiegészített emelés
14 fő
10.000 Ft-os emelés
82 fő

2.966.100 Ft
140.000 Ft
815.000 Ft
1

Összesen

165 fő

3.921.100 Ft

B. 370.000 Ft-ra történő kategóriaemelésben érintett munkakörök
10.000 Ft-ot meghaladó emelés
313 fő
9.012.250 Ft
10.000 Ft-ot el nem érő, de 10.000 Ft-ra kiegészített emelés
46 fő
447.500 Ft
10.000 Ft-os emelés
268 fő
2.650.000 Ft
Összesen
627 fő 12.109.750 Ft
C. Kategóriaemelésben nem érintett munkakörök
10.000 Ft-os emelés
Összesen
A-C ÖSSZESEN
Igazgatói béremelés
Összesen

359 fő
359 fő

3.606.100 Ft
3.606.100 Ft

1 151 fő

19.636.950 Ft

457 fő

8.138.876 Ft

Az 1 151 munkavállalóból 484 munkavállaló béremelése érte el vagy haladta meg a 6%-t.
A béremelés végrehajtására az Opera a 2020 augusztusában számfejtett havi alapilletmények
6%-át kapta meg, így mintegy 305 millió forintot fordított a 2020 január 1. és 2020. november 30. közötti
11 hónap fentiek szerinti bérkiegészítésére.
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.
Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint”
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