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Magyar Állami Operaház
1061 Budapest, Andrássy út 22.
Ókovács Szilveszter főigazgató

ikt.sz.: 31/2022

Kedves Szilveszter!
A 26/2022. számú levelünkben is kért konzultációt immáron tőled megszokottan válaszra
sem méltattad, tehát az e hó 24-én 15:00 órára javasolt találkozó egyéb, vélhetően a
munkakörödbe egyáltalán nem tartozó halaszthatatlan teendőid, vagy az irántunk táplált
ellenszenved miatt újfent elmaradt.
Holott, mint azzal magad is tisztában vagy, nem kevesebbről, mint a 628/2021. (XII. 6.) Korm.
rendelet végrehajtásának általad meglehetősen nehézkes végrehajtásáról van szó.
Ugyanis hiába a hivatkozott jogszabályban előírt az alanyi jogon és kötelezően mindenkinek
2022. január 1-től járó 20%-os JÖVEDELEM növelés, Te azt kizárólag az általad kiválasztottak
vonatkozásában vagy hajlandó végrehajtani.
Viszont - magad által is beismerten - az EMMI utasítására az általad nem igazán kedvelt
munkatársaid, akik emiatt tavaly csupán 5%-os alapbérfejlesztést kaptak kénytelen voltál 20%os ALAPBÉR növekedést elérő intézkedést hozni, amely szöges ellentétben áll korábbi
vélekedéseddel, mivel említettek jövedelmét a tavaly nyári bértárgyalások során, a
munkatársaid elmondása szerint, kifejezetten soknak tartottad az elvégzett munkájuk
ellentételezésére.
Ehhez képest meglepő metamorfózison átesve a jó hírről tudósító kissé szétszórt írásodban
arról örvendezel, hogy egyedül neked köszönhetően a kormányzat engedélyezte számukra is
a 20%-os alapbéremelést.
Mennyivel őszintébbnek tűnne az öntömjénező lelkendezésed, ha csakúgy, mint a társulat
neked tetsző tagjai, az 5%-kal sújtottak is 2021. szeptember 1-től visszamenőlegesen kapnák
meg a 20%-os alapbér emelésüket.
Azonban könnyen belátható, hogy a Kormány által előírt 20%-os JÖVEDELEM emelés
általában azon munkavállalók esetében valósult meg akiknek alapbére tavaly 30%-kal
emelkedett, avagy aki az idei 170 fő szerencsés kiválasztott között tudja magát.
Egyebekben pedig bizonyosan tisztában vagy azzal, de szemmel láthatóan különösebben
nem zavar, hogy a pótlólagos alapbéremelésről hozott egyoldalú munkáltatói döntés az
általad aláírt a szakszervezetekkel kötött bérmegállapodás agresszív megszegését jelenti.
A szakszervezetekkel közösen megállapított, általad álnokul felmondott Kollektív
Szerződésben rögzített közreműködési díjak 2014 decembere óta változatlanok. Ezért azok
ünnepélyes dátumhoz kötött 10%-os emelése, veled egyetértve valóban csupán jelképes
elismerése a MÁO művészei által végzett munka elismerésének.
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A társulat jelentős hányada esetében - mint arra a levelem elején utaltam - az ez év január
elsejétől kötelezően minden MÁO munkavállaló részére kötelezően megadandó a Kormány
által elrendelt 20%-os JÖVEDELEM emelés elmaradt.
Ezért felszólítalak a Kormányrendeletben foglaltak teljeskörű végrehajtására. Figyelemmel
arra, hogy a magyar jogszabályok a főigazgató számára is kötelező érvénnyel bírnak.
Az adott munkavállaló esetében szükséges béremelés megállapításához a levelünkhöz
csatolt silabusszal szeretnénk segítségül szolgálni.
A 26/2022. számú levelünkben is töretlen reménnyel a negyedik alkalommal
kezdeményezett konzultációs igényünket mindaddig fenntartjuk, míg a 628/2021. (XII. 6.)
Korm. rendeletben foglaltak szerinti JÖVEDELEM emelést a munkáltató maradéktalanul nem
hajtja végre.
Az újabb javasolt időpont - amennyiben a 2022. március 1-én 15:00 órai kezdettel tartandó
IÉT ülésen a béremelés tárgyában megállapodás nem születik - 2022. március 1-én 17:00 óra.
A konzultációra Rotter Oszkár urat az MZTSZ képviseletében meghívni szíveskedjél.
Budapest, 2022. február 28.
Üdvözlettel,

Bárány Balázs Péter
elnök
Ui.: Nincs új a nap alatt.
A legvidámabb barakk időszakában űzött munkaverseny mozgalom a MÁO-ban, az
eufemisztikus Előmeneteli Bizottság elnevezésű, titokzatosan működő grémium felügyelete
alatt újra életre kelt.

