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Ókovács Szilveszter főigazgató részére
Kedves Szilveszter!
Szakszervezeteinket mérhetetlen aggodalom tölti el a magyar embereket is sújtó szörnyű
kór miatt. A koronavírus okozta járványveszély megköveteli, hogy minden - hangsúlyozzuk
minden! - lehetséges módon és eszközzel segítsük a megelőzést, és megállítsuk a tovább
terjedést.
A láthatatlan ellenséggel vívott heroikus harcban rendkívüli felelősség hárul azokra, akiknek
cselekedete sokak sorsát befolyásolja.
Lehetetlen állapot, hogy öncélú ötletek, mérhetetlen felelőtlenséggel párosulva, utasításként
megfogalmazva, szükségtelenül növeljék bárkinek, így tagjainknak is egészségügyi
kockázatát.
Ahelyett, hogy a józan ész diktálta óvatosságot, valamint a kormányzati elvárásokat szem
előtt tartva, az intézmény minden közalkalmazottjának vonatkozásában az egymással való
közvetlen érintkezések számának minimalizálására törekednél elősegítve a vírus terjedését
gátló izolációt, inkább felesleges, illetve halasztható munkavégzésre rendelteted be őket.
Ráadásul a szükséges és hatékony védőeszközök és védőfelszerelések nem állnak a
fertőzéstől rettegő közalkalmazottak rendelkezésére. Kénytelenek olyan körülmények között
dolgozni, ahol például e vészterhes helyzet kívánta szellőztetés nem kielégítő, és meleg vizes
fertőtlenítő kézmosás lehetősége sem kellően biztosított. A szűk öltözőket és tartózkodókat
a munkavégzésre berendeltek összezsúfolva - amennyiben valamelyikük tudtán kívül már
vírushordozó - egymást megfertőzve kénytelenek igénybe venni. A műhelyek és egyéb
helyiségek rendszeres fertőtlenítéséről nincs tudomásunk.
A munkára berendelt közalkalmazottak - mivel szolgálati gépkocsival nem rendelkeznek tömegközlekedéssel történő munkába járása pedig csak tovább növeli a fertőzést és annak
továbbadásának veszélyét. Természetesen még hosszasan lehetne sorolni a várható súlyos
következményeket, amelyet a fentiekben írt állapot változatlan fenntartása okozhat.
A felelősen gondolkodó nézők, ha tudnák, hogy napokban felvett műsorokat milyen
körülmények közepette forgatták, aggodalommal és visszatetszéssel néznék a produkciókat.
A MÁO birtokában számos nagyszerű alkotásról készült felvétel van, amelyeket az Operaház
előadásaira éhező közönség örömére, bármely média szívesen tűzne műsorra.

Úgy véljük az eléd tártak is elegendőek arra, hogy azonnal teljesítsd szakszervezeteink
határozott követelését. Miszerint mindaddig míg Magyarország kormánya a kihirdetett
vészhelyzet miatti járvány megelőzési intézkedéseit nem vonja vissza, mindazon
közalkalmazottak számára, akik esetében a távmunka nem megoldható, és MÁO
épületgépészi üzemének fenntartásához nélkülözhetőek, rendelj el üzemszünetet. Az
üzemszünettel érintett közalkalmazottak pedig részesüljenek távolléti díjazásban.
A Magyar Állami Operaház nem életfontosságú tevékenységet lát el.
Mint a MÁO főigazgatójának most az a legfontosabb - mi több, szent – kötelességed, hogy
munkatársaidnak és családjuknak minden lehetőségedre álló eszközzel és módon segítsd elő
a gyilkos kórt terjesztő vírusfertőzés megelőzését.
Az élet mindennél előbbre való.
Amennyiben követelésünknek nem óhajtasz eleget tenni, úgy a főigazgató-helyettes asszony
a KT elnöknek, és nekünk címzett, 2020. március 16-ára keltezett levelében foglaltak ellenére
- az eléd tárt probléma rendkívüli súlyossága miatti halaszthatatlanságára tekintettel - az Mt.
szerinti konzultációt kezdeményezünk.
A javasolt időpont: 2020. március 18-án 14:00 óra. Helyszín a MÁO Szentkirály utcai
irodaházának a III. emeleti tárgyalója, vagy az általad alkalmasabbnak gondolt, tárgyalásra
alkalmas helyiség.
Budapest, 2020. március 15.
Üdvözlettel,

