Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete
1047 Budapest, Bem u. 24.

www.odfsz.hu
www.odfsz.hu
Magyar Állami Operaház
1061 Budapest, Andrássy út 22.
Ókovács Szilveszter főigazgató részére

ikt.sz.: 97/2021

Kedves Szilveszter!
Az okkal kifogásolható munkáltatási viszonyok okozta problémás sokaságából a legégetőbbeket
pontokba szedve tárjuk eléd, töretlenül reménykedve abban, hogy az ígéreteken túl belátható időn
belül tettekre is sort kerítesz.
ad. 1. A 17/2021. számú főigazgatói utasítás 2.1.2. pontja a hivatkozott utasításban a járvány
megfékezésére, valamint a fertőzések elkerülése érdekében közzétett intézkedések és előírások
eredményének várható hatékonyságát nagymértékben lerontják, szükségtelenül növelve a korona
vírus fertőzésének a veszélyét. (Vitathatatlan állítás, hogy a vírus fertőző képessége a nyilvános
előadások időtartama alatt egyáltalán nem csökken, vagy szünetel.)
Ezért szakszervezetünk álláspontja szerint a maszkviselés általános szabályaitól való eltekintés a
nyilvános előadásra történő hivatkozással nem helytálló. Kérjük az utasítás 2.1.2. pontjának azonnali
hatályú törlését.
Amennyiben a levelünkben foglaltak indokoltságát esetleg vitatnád, az ellenérveid alátámasztásához
kérlek mellékeld a MÁO foglalkozás egészségügyi orvosának szakvéleményét.
Továbbá ismételten kérlek, hogy a COVID-dal kapcsolatos - tavasszal felfüggesztett - napi tájékoztatást
a szakszervezetek részére megküldeni szíveskedjél.
ad.2. Magyarország miniszterelnöke ez év októberében, a médián keresztül bejelentette, hogy 2022.
január 1.-től a kulturális ágazatban foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésben részesülnek.
Az örömre méltán szolgáló bejelentést követően, a szakszervezetek már kettő alkalommal, hozzád írt
leveleikben kezdeményeztek megbeszélést (tárgyalást) a várt béremelés részleteinek optimalizálása
érdekében. Sajnálattal észrevételezzük a kért tárgyalások és a válaszadás elmaradását.
A társulat tagjai egyre gyakrabban, és érthető, türelmetlen várakozással érdeklődnek az ígért
béremeléssel kapcsolatosan.
ad.3. Az általad megígért ún. hűségnapok kiadása a 2021. évvonatkozásában egyre
megvalósíthatatlanabbnak tűnik. Szakszervezetünk nehezményezi, hogy újabb, ráadásul főigazgatói
utasításban garantált főigazgatói adott szó nem vehető komolyan.
ad.4. A heti pihenőnap és az azt közvetlenül megelőző napi pihenőidő kiadásával kapcsolatban
korábban eléd tárt jogos, munkavállalók által felpanaszolt állapotok, részünkre írott levélben foglalt
tájékoztatással szemben változatlanok, ezért továbbra is orvoslásra várnak.
ad.5. Az Eiffel Műhelyházban foglalkoztatott munkavállalók (tagjaink) - ahogyan arról egy korábbi
levelünkben Téged tájékoztattunk - indokolatlanul magas áron tudják a munkahelyi (művész) büfében
az élelmet és a frissítő italokat megvásárolni.
Megkeresésünkre válasz nem érkezett, mi több a kifogásolt állapotok javítására sem foganatosítottál
intézkedést.
ad.6. A hatályos SzMSz előírja, hogy amennyiben az érdekképviseleti szervek kérik, kötelező az
Intézményi Érdekegyeztető Tanács működtetése. A lehetőséget kihasználva, a szakszervezetek úgy
szóban, mint írásban hónapok óta sürgetik, hogy az érdekegyeztetés formális keretek között (IÉT)
történjék.
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A munkáltató részéről halogatást tapasztalunk, amely értelemszerűen ellentétes a miniszter által
jóváhagyott SzmSz-szel, és nem sagíti a munkaügyi kapcsolatok javítására irányuló erőfeszítéseinket.
Ezért ismételten kezdeményezzük az IÉT alakuló ülésének, még ez évben történő összehívását, melyről
szóló, írásbel meghívót várunk.
Az ad.1. – ad.5. pontokban foglaltak esetében az Mt. 272. § (5) bek. szerinti, és az Mt. 233. § (2)
bekezdése szerinti konzultációt kezdeményezünk, melynek helyszínéül a (MÁO Székely Bertalan
termében kialakított hivatali irodádat), időpontjául 2021. november 29. 30. napjának valamelyikén az
általad óhajtott órai kezdettel javasoljuk.
A konzultációra kérjük meghívni az MZTSZ képviseletében Rotter Oszkár urat.
Budapest, 2021. november 22.
Üdvözlettel,

Bárány Balázs Péter
elnök

