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dr. Főző Virág főigazgató-helyettes asszony részére

Kedves Virág!
A MÁO főigazgatójánál a 100/2020. számú levélben, a 32/2020. számú
főigazgatói

utasítással

kapcsolatosan,

az

Mt.

szerinti

konzultációt

kezdeményeztünk.
Az általad igényelt tájékoztatást nem írásban, hanem a törvényalkotó
előírásának megfelelően, a közvetlen véleménycsere során óhajtjuk megadni.
Töretlenül reméljük, hogy a konzultációt végre-valahára megállapodással tudjuk
zárni.
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a konzultációt érintő munkáltatói intézkedést –
a 32/2020. főigazgatói utasításban taglaltakat - a munkáltató, valamifajta
kórosnak tűnő kényszer szülte túlbuzgóságtól fűtötten a törvényi előírásoknak
fittyet hányva végrehajtotta. Óhatatlan eszünkbe jut Goethe egy mondata.: “A
sírokon túl is előre!”
Szakszervezetünk véleménye szerint a jelen járványügyi állapotok közepette
minden olyan munkaelrendelés, ami magában hordozza a járvány terjedésének
rizikóját,

nagymértékben

kockáztatja

munkatársaitok,

az

Operaház

alkalmazottainak és hozzátartozóiknak egészségét. Ez pedig gyengíti a járvány
elleni küzdelmes védekezés hatékonyságát – ezért kötelezően halasztandó. Az
immáron

közismert

ténynek

tekinthető

miértekre

vonatkozó

részletes

okfejtésünktől ezért megértésedet remélve eltekintünk.
Levelünkből kitűnően a kért konzultáció-halasztási javaslatot az egészség és
bizony végső soron az életek veszélyeztetése miatt érzett fokozódó
aggodalmunktól és felelősségünktől indíttatva nem fogadjuk el, és elvárjuk a
foglalkozás-egészségügyi

orvos

jelenlétében

való

tárgyalás

-

esetleg

tárgyalások - megtartását.
Mindenesetre, hogy holnap ne járjunk úgy, mint a legutóbbi KSz tárgyalási
kezdeményezésünkkor – mikor potyára mentünk, már a portán sem tudtunk
túljutni – kérjük, hogy a 100/2020. számú levelünkben az általunk javasolt
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helyszínen és időpontban javasolt konzultáció megtartásának szándékát, emailben, SMS-ben, vagy telefonon szíveskedjetek megerősíteni.
Mivel az MZTSZ a konzultációval kapcsolatosan a MÁO-tól nem kapott
tájékoztatást, e levelet a vele való egyeztetést követően Rotter Oszkár nevében
is írtuk.
Budapest, 2020. november 16.
Jó egészséget kívánva, üdvözlettel,

