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Magyar Állami Operaház
Dr. Főző Virág főigazgató-helyettes asszony részére
1061 Budapest
Andrássy út 22.
Kedves Virág!
Néhány ügyben kérem intézkedésedet.
1. Az asztalos munkakörben foglalkoztatottak egész egyszerűen nincs
munkaruhájuk és a védőruházatuk ellátása is hiányos.
Nyilván szükségtelen jogi eszmefuttatásokba bonyolódnom annak
érdekében, hogy a MÁO soron kívül gondoskodjon a munka és
védőruházat előírt mértékű és minőségű pótlásáról.
2. Tagjaink sérelmezik illetményük méltatlanul alacsony voltát,
valamint az évek óta tartó az emelésre vonatkozó főigazgatói
evangéliumok megvalósulásának egyre-másra áthelyezett, de „mostmár-Isten-bizony-így-lesz!” időpontjait. Ez utóbbi ügyben azért
merem remélni, hogy az év hátralévő ideje elegendő lesz egy olyan
bérmegállapodás megalkotására, amelyet legalább biztató kezdetnek
lehet majd nevezni. A MÁO alkalmazottainak többsége az utóbbi
években
tagadhatatlanul
relatív
és
abszolút
mértékű
jövedelem veszteséget kénytelen elviselni, illetve tűr el. Az MÁO
vezetésének erkölcsi kötelezettsége, hogy a szép és megértő
szavakon túl egyéb módon is fellépjen a fenntartónál a jövedelmek
tisztességes mértékű visszamenőleges hatályú (nem elírás!)
emelhetősége érdekében. Hiszen joggal gondolom, hogy a fenntartó
tudta vagy legalábbis utólagos jóváhagyása szükségeltetett a MÁO
költségvetési soraiban szereplő összegek kényszerűnek-szükségnek
vélt átcsoportosításához.
3. Azon énekkari tagtársaink részére, akik korábbi kinevezés
módosításaikban vállalták az opera nagyköveti tisztséggel együtt járó
feladatok
elvégzését,
most
mélységes
csalódásban
és
elkeseredésében töltik napjaikat.
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Képzeld el mi történt! Újabb kinevezés módosítással kereste meg
őket a munkáltató, amelyben a havi illetményüket felére
szándékoznak csökkenteni és a további foglalkoztatásukat kizárólag
az operai nagyköveti teendők napi négy órában való végzésére
korlátoznák.
Nos, ezen kinevezés módosítás felkínálása bárki gondolatának is a
szüleménye - finoman fogalmazva - rém visszatetsző. Emlékezz arra,
hogy a pár nappal ezelőtti megbeszélésünk alkalmával, úgy Andi,
mint Oszkár és magam is elmondtuk, végre valahára a MÁO elindult
azon az úton, amely lehetőséget nyújt az életjáradékhoz, illetve az
öregségi nyugdíjhoz való jutás méltósággal történő eléréséhez. Erre
mi történik? El akarják venni a megállapodott jusst, és helyette
felkínálják a fekete levest. Természetesen arra bíztatom érintett
tagtársaimat, hogy az újólag eléjük tárt kinevezés módosítást ne írják
alá. Ugyanis a módosítás a közös megállapodás (aláírás) hiányában
nem léphet hatályba. De ez ügyben mindenképpen szükségesnek
vélem az egyeztetést. Ezért az Mt. szerinti konzultációt
kezdeményezem, melyre kérem meghívni az MZTSZ és az SZMDSZ
képviselőit is.
A konzultáció javasolt időpontja 2019.10.10-én 10:00 óra. Helyszíne
a MÁO Szentkirály utcai irodaháza. Ha az időpont nem megfelelő
biztosan találunk mindegyik fél számára alkalmas terminust.
Budapest, 2019. október 10.
Intézkedésedet és megtisztelő válaszodat várva, üdvözlettel,

