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Tisztelt Elnök Úr! Kedves Balázs!
A 96/2020. iktatószámú 2020. október 27. napján kelt leveleidben előadott kérdéskörökkel
kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatlak:
Ezúton is köszönjük szívélyes jókívánságodat, melyet a társulati tagok részére és Főigazgató Úr számára
is tolmácsolunk.
A hatályos jogszabályok értelmében a koronavírus fertőzés a Magyar Állami Operaházban dolgozók
tekintetében nem minősül foglalkozási megbetegedésnek. Nem lehet továbbá minden kétséget
kizáróan megállapítani, hogy a fertőzöttség és a munkavégzés között minden esetben ok-okozati
összefüggés áll fenn. Mindezek okán az Opera dolgozói megfertőződés esetén a hatályos jogszabályok
szerint jogosultak a betegszabadság és a keresőképtelenség idejére járó táppénzre.
A Magyar Állami Operaház a közreműködési díjat, a munkabéren felül, a hatályos előadóművészeti
törvény és munkáltatói szabályzat szerint fizeti meg a teljesített előadások után a művészeknek. Az
eddigi gyakorlatnak megfelelően, az elmaradt (nem teljesített) előadások után közreműködési díjat az
Opera nem fizet, a dolgozók azonban ebben az esetben is jogosultak a havi munkabérükre.
Az opera már most is valamennyi, az opera területére lépő személy számára előírja a testhőmérséklet
mérést beléptetéskor, ezt a feladatot a nézők esetében a nézőtéri dolgozók, üzemi területen a biztonsági
szolgálat alvállalkozói végzik. Amennyiben ez mégis elmaradna, azt a munkavállaló jelezheti a
biztonsági szolgálat munkatársának és/vagy munkahelyi felettesének is, az ügy mielőbbi kivizsgálása
érdekében.
A kollégáknak a próbahelyszíneken az ésszerű lehetőségek keretei között törekedniük kell a
védőtávolság betartására. A védőtávolság lehetőség szerinti betartásáról és betartatásáról az egyes
szervezeti egységek vezetői illetve a kijelölt kollégák folyamatosan gondoskodnak. A próbáktól
eltekintve a művészek és munkatársak egyéni felelősségén is múlik a védőtávolság betartása. A több
mint 1200 fős intézményben általánosan tapasztalható, kevesebb mint 30 aktív eset azt bizonyítja, hogy

eddigi óvintézkedések megfelelőnek bizonyultak, az októberi újraindulást követően az Operában nem
alakult ki járványgóc, csak egyedi megbetegedésekkel találkoztunk.
A Magyar Állami Operaház a magyar zenés színházak között egyedülálló módon október elején
bevezette, hogy nézőterének csak 50%-át értékesíti mindkét játszóhelyén alábbiak szerint: jegyek
csak páros helyekre válthatók, amelyek közt kettő ülőhely kiadatlan marad, az egymást követő sorokban
rézsutos módon. Az Opera emellett jegyvársárláskor személyesen, ill. honlapján is felhívja nézői
figyelmét a védőtávolság betartására.
A korábban már kifejtetteknek megfelelőn kollégáink egészségének védelme, az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása kiemelten fontos számunkra.
Maximálisan törekszünk a magyar és a külföldi kormányzatok, hatóságok aktuális előírásainak,
iránymutatásainak betartására. Az Opera művészei és munkatársai egészségét a védőeszközök
biztosításával, kötelező maszkhasználattal, érintésmentes fertőtlenítő adagolókkal, beléptetéskor
végzett testhőmérséklet méréssel rendszeres takarítással, fertőtlenítéssel és szellőztetéssel, illetve
az Orvosi Szolgálat munkatársai által is jóváhagyott covid szűrési protokollal, hetente több
alkalommal is átlagosan kb. 160-180 főn elvégzett rendszeres és folyamatos antigén gyorstesztes
szűréssel, megbetegedés esetén a próbákból, előadásokból és munkavégzésből azonnali
kiemeléssel, kontaktkutatással biztosítja, melyről az EMMI illetékes munkatársait is napi szinten
tájékoztatja. Az István, a király előadásokat megelőzően egyedülálló módon sorozatos antigén
gyorstesztes szűrést alkalmaztunk.
Alelnökötök részére jó egészséget kívánunk, a kórházban ápolás tényén túlmenően a kollégánk
állapotáról nincs információnk. Az egészségügyi dolgozók bizonyára mindent megtesznek a hatályos
járványügyi protokoll alapján a beteg megfelelő ellátása érdekében.
Magyarországon jelenleg tart a színházi évad, ez alól a Magyar Állami Operaház sem kivétel. A
premierek, előadások és produkcióink fenntartása és folyamatosságának biztosítása, feladatunk és
kollektív érdekünk egy világjárvány közepén is.
A dolgozók többsége érzelmileg és anyagilag is érdekelt hivatásuk gyakorlásában és a próbafolyamat
során elvégzett munka előadások formájában, közönség előtt történő kiteljesítésében. Hisszük és
reméljük, hogy a művészet erejével közösen tudunk átívelni ezen az átmeneti sötétségen.
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.
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