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Tisztelt Társulati tagok!
Idén tavasszal a Magyar Állami Operaház énekkarának hölgytagjai közül
néhányan, az MZTSz tisztségviselőjén keresztül megkerestek bennünket,
a MÁO főigazgató-helyettese nevében napokban szétküldött levélben
vázolt ügyben.
Mivel az említett írás több helyen reánk nézve pontatlan a
szakszervezeteink vonatkozásban pedig sugalmazó megfogalmazású,
ezért az alábbiakat gondoltuk megosztani a tisztelt Társulati tagokkal.
A tisztségviselő által február végén bejelentett, roppant lesújtó értesülések
miatt a MÁO főigazgató-helyettes asszonyánál március 5-én
megbeszélést kezdeményeztünk.
A találkozóra március 10-én került sor, amelyen a főigazgató-helyettes
asszony, a bejelentő tisztségviselő, valamint jómagunk vettünk részt. A
tisztségviselő részletekbe menően, a hallottak miatt egyre jobban
megrökönyödő főigazgató-helyettes asszony elé tárta az eseményeket. A
bejelentő – a panasztevők kérésére, azok védelme érdekében - sem
nekünk, sem pedig a főigazgató-helyettes asszonynak nem fedte fel kik
voltak, akik a TÉR beszélgetések során az őket ért sérelmeket
elszenvedték.
A hosszúra nyúlt találkozót követően, a panaszokkal kapcsolatosan
intézkedés nem történt, majd a MÁO kiprovokálta, hogy a
szakszervezetek hivatalosan és írásban kérjék a belső vizsgálat
elrendelését.
Végül a bejelentést követően több, mint egy hónappal, levélben arról
tájékoztattak bennünket, hogy Ókovács Szilveszter főigazgató belső
vizsgálatot rendelt el. Ugyanezen levélben tudomásunkra hozták azt is,
hogy a vizsgálatban szakszervezeteinknek semmilyen formában nem
kívánatos a részvétele. Mi töretlen jóhiszeműségünktől vezérelten bíztunk
a munkáltató pártatlan, és tisztességes eljárásában, ezért magatartásunk
az ukáznak megfelelő volt.
A karigazgató elleni panasztételt követően hamarosan - munkáltatói
oldalról - valótlan tartalommal kiszivárgott híresztelés kezdett terjengeni.
Ez úgy véljük, meglehetősen károsan befolyásolta a vizsgálat

lebonyolítását, és egyben szándékoltan a szakszervezetek elleni
hangulatkeltés nemtelen eszközéül is szolgált.
Az hosszúra nyúlt procedúra eredményéről unszolásunkat megunva
mindössze egy fél oldalas értesítést kaptunk, amely szerint a munkáltató
nem állapított meg vétkes kötelezettségszegést, azonban felhívta a
karigazgató figyelmét kommunikációjának hiányosságaira.
A vizsgálat lefolytatásának módjáról, a karigazgató, illetve az esetleges
tanúk meghallgatásáról, avagy szembesítés(ek) tényéről felvett
jegyzőkönyv(ek) meglétéről, és tartalmáról nem kaptunk információkat.
Az említett munkáltatói értesítést a szokott módon, tagjaink számára emailen, illetve honlapon (odfsz.hu) közzétettük. Mivel annak eredményét
egyik tagunk sem kifogásolta, az ügyet lezártnak tekintettük.
Szakszervezeteink ez üggyel kapcsolatosan a média felé nem fordultak.
Budapest, 2020. augusztus 8.
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