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KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM 
1054 Budapest, Szemere u. 6. 
Csák János 
kultúráért és innovációért felelős miniszter 
 
Tisztelt Miniszter úr! 
 
   Az elmúlt év az Operaház munkavállalóinak sokaságát rendkívül nehéz, nem egy esetben a 
családjuk, jómaguk napi megélhetését veszélyeztető anyagi helyzetbe kényszerítette. 
 
   A MÁO-nál 2021-ben történt általános bérfejlesztés, csupán az addig elszenvedett jövedelem 
veszteségeinek pótlására szolgált. 
 
   Azonban a múltévi, nem várt mértékű infláció - december hónapban 24,5% - okozta energia, és 
üzemanyagköltségek nem várt, kedvezőtlen változása, és az egy év alatti 45 százalékos 
növekedést is meghaladó - sokakat szó szerint éhezésbe kényszerítő - élelmiszerárak miatt 
azonnali felülvizsgálatot, és annak eredményeként haladéktalan korrekciót tesznek szükségessé. 
 
   Ráadásul karácsony előtt a társulat által joggal várt, évek óta egy havi munkabér kifizetését 
eredményező TÉR jutalom 80 százalékának a MÁO gazdálkodása okozta hiányok pótlása miatti 
váratlan megvonása, az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező tagjainkat egyszerűen 
kétségbeejtő állapotba taszította, sokak számára még a szeretteik megajándékozását is 
majdhogynem lehetetlenné tette. Hiszen a több mint három heti munkabér megvonása, azon 
munkavállalók esetében - sajnos vannak elegen - akiknek nincsenek számottevő anyagi tartalékai, 
így ők és családjuk fizetéstől-fizetésig kénytelen élni igen súlyos terhet jelentett, mivel ilyen 
mértékű, ráadásul már előre kalkulált jövedelem váratlan, és hirtelen elvesztését minden 
erőfeszítéseik ellenére képtelenek voltak kompenzálni. 
 
   Ez év tekintetében pedig az optimista becslés szerint is legalább 15 százalékos mértékű inflációs 
várakozás a társulat zömének a megélhetési kilátásait, a derűre kevés okot szolgáló jelen helyzetet 
súlyosbítva, komor állapotba fordították a bérfejlesztés elmaradása miatt. Amely hiátus pótlása 
ugyancsak elengedhetetlenné tette az azonnali bértárgyalások elkezdésére való felhívást, annak 
érdekében, hogy a társulat tagjai, akik a feléjük támasztott átlagon felüli elvárásokat munkájukkal 
- a közönség által is elismerten - kiválóan teljesítettek, és rendre nap, mint nap teljesítenek, olyan 
keresettel rendelkezzenek, amely biztosítja családjuk és maguk számára a méltó, és tisztességes 
életet. 
 
   Azonban az e hónap 11.-én folytatott konzultáción a főigazgató helyettes asszony elmondta, 
hogy bármennyire is egyetért követelésünkkel, azt a MÁO vezetése forrás hiányára tekintettel 
nem tudja a legkisebb mértékben sem teljesíteni. Anyagi lehetőségeik olyannyira beszűkültek, 
hogy a zenekarban például kénytelenek voltak felhagyni az ún. kisegítő foglalkoztatást 
meghonosított korábbi, egyébként okkal kifogásolt gyakorlattal. A megbeszélés során maga a 
főigazgató asszony javasolta, hogy ezügyben is keressük meg Önt. Hiszen a fenntartó minisztérium 
vezetőjeként módjában áll a vitathatatlanul szükséges bérfejlesztést lehetővé tevő anyagi forrás 
biztosítása. 
 
   Tanácsának megfelelően ezúton kérjük a miniszter urat, hogy az elmúlt, valamint az ez évi, 
kedvezőnek egyáltalán nem mondható gazdasági eseményeket és folyamatokat alapul vevő, 
tisztes mértékű bérfejlesztés megvalósítására a MÁO költségvetési előirányzatban pótlólagos 
forrást biztosítson. 
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   Szakszervezetünk bérkövetelése a fentiekben sorolt indokok alapján átlagosan 25 százalékos 
mértékű, a MÁO és a MÁO-nál képviselettel rendelkező szakszervezetek közötti megállapodás 
eredményeképpen 2023. január elsejétől, visszamenőleges hatállyal megvalósuló 
alapbérfejlesztésben fogalmazódott meg. 
 
   Fentieken túlmenően tisztelettel kérjük hatalmazza fel a MÁO főigazgatóját, hogy az elmúlt évek 
gyakorlatának megfelelően a MÁO teljesítmény értékelő rendszere alapján, a kitűzött többlet 
feladatokat teljesítő munkavállalók részére, az elmúlt év decemberében a nekik járó, de 
visszatartott összeget az elmúlt négy hónap előadásainak táblás látogatottságából adódó rekord 
összegű jegyár bevételeiből kifizethesse. 
 
Budapest, 2023. január 15. 
 
Érthető türelmetlenséggel, és Boldog Új Esztendőt kívánva várjuk kedvező intézkedését 
tartalmazó megtisztelő válaszát. 
 
  
 

 
  Bárány Balázs Péter 

elnök 
 

 


