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Magyar Állami Operaház
1061 Budapest, Andrássy út 22.
Ókovács Szilveszter főigazgató

ikt.sz.: 26/2022

Kedves Szilveszter!
A 2022. január elsejétől kötelező, ám ennek ellenére ezidáig elmaradt jövedelem emelés
ügyében számos alkalommal kerestünk meg. Legutóbbi, 2022. február 11-én kelt levelünkben
kért konzultációt azonban ismét nem voltál hajlandó megtartani.
Ezért szakszervezetünk - a reményt nem feladva - az Mt. szerinti konzultációt újfent
kezdeményezi, és immáron határozottan felszólít az Mt.-ben foglaltak betartására. Hazánk
legnagyobb művészeti intézménye vezetőjeként különös gonddal kellene őrködnöd, hogy
magad és vezető munkatársaid a jogszabályokat betartsák és betartassák, valamint azok
szellemében cselekedjetek.
Ehelyett, jómagad, mint egy rossz uralkodó önkényeskedsz, az általad alattvalóidnak tartott
mindazok felett, akik egzisztenciájuk elvesztése okozta félelemből tűrik az irányukba
megmutatkozó méltánytalanságaidat.
Egyáltalán miként gondolod, hogy a Kormány 628/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletének a MÁO
főigazgatójára is vonatkozó kötelezését jogod van ignorálni? A hivatkozott Kormányrendelet
1. §-ban foglaltak szerint előírt béremelést nem teljesítve, még azon munkatársak alapbérét
sem vagy hajlandó az előírt 20% jövedelem növekmény eléréséhez a szükséges mintegy 15%kal megemelni, akiknek tavaly csupán 5% alapbéremeléssel szúrtad ki a szemüket.
Hiába kérjük immáron több hónapja, a teljesítés elmarad. Holott a 1501/2021. (VII. 25.)
Korm. határozat által a MÁO-nak e célra nyújtott 2.490.000.000,-Ft anyagi forrás az előírt
bérfejlesztésre bőséggel nyújt fedezetet. Ha más, számodra fontosabb dolgokra szándékozod
elkölteni a béremelésekre előírt összeget, az részedről helytelen tett lenne.
Igen, a takarítónőkről, a világosítókról és a díszítőkről van szó. Az utóbbiakra tett, bennük
okkal nemtetszést kiváltó pejoratív, igaztalan kijelentésedért szakszervezetünk kifejezett
felhívására sem voltál hajlandó tőlük elnézést kérni. Pedig, ők is szorgalmasan teszik a
dolgukat.
A heti egy pihenőnapot az ígérgetéseitek ellenére továbbra is a leglehetetlenebb
időpontokban adjátok ki a számukra. Ráadásul úgy, hogy az Alkotmánybíróság határozatát is
figyelmen kívül hagyva, az ez esetben is kötelezően biztosítandó napi pihenőidőt nem adjátok
ki. A még építési területnek minősülő Operaházba rendelitek ki őket, ahol az egészséges és
biztonságos munkavégzés feltételei meglehetősen hiányosak, ráadásul úgy, hogy a készenlét
munkakörre vonatkozó rendelkezések sincsenek betartva.
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Ezen levélben említett konzultáció megtartásának időpontjára 2022. február 24-én 15:00
órát, helyszínére a főigazgató hivatali helyiségét javaslom.
Budapest, 2022. február 21.
Üdvözlettel,

Bárány Balázs Péter
elnök

