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Kedves Balázs és Oszi!
A hivatkozott számú megkeresésekre, illetve e-mailben továbbított felvetésre az alábbi pontokba
szedett választ küldjük.
1. Időszakos orvosi vizsgálat
Az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálattal kapcsolatban az intézményi álláspont az, hogy a jelenlegi
helyzet ellenére sem célszerű elhalasztani. Figyelembe kell venni azt a körülményt, hogy nincs a tavaszi
időszakban meghozott ideiglenes szabályozáshoz hasonló jogszabályi rendelkezés, ami alapot adna
arra, hogy elnapolásra kerüljön a vizsgálat.
Mindazonáltal megértjük a munkatársak aggodalmát, ennek érdekében jelenleg azon dolgozunk, hogy
az Opera Orvosi Szolgálatán keresztül lehetőség legyen a lehető legkevesebb személyes érintkezéssel
részt venni a kollégáknak az előírt labor vizsgálaton. Emellett igyekszünk egy tüdőszűrő állomással
olyan együttműködést is tető alá hozni, amelynek keretében a dolgozók zavartalanul, felesleges sorban
állás és a tömeg elkerülése mellett tudnak a szűrésen megjelenni.
2. Énekkari tagok beosztása
Tájékoztatlak, hogy a Koronagála elnevezésű rendezvényen történő valamennyi énekkari tag
beosztásra került, mely nem ellentétes egyetlen munkajogi szabállyal sem. Egyébként valamennyien
szerepeltek is.
Az sem tiltott továbbá, hogy valamennyi foglalkoztatott beosztásra kerüljön, annak ellenére sem, ha
nincs kifejezetten szerepe egy adott produkcióban vagy nem szerepel egyértelműen a munkaköri
leírásban a konkrét feladat. Az Mt. ugyanis a munkavállalói általános kötelezettségek körébe sorolja a
munkáltató által előírt helyen és időben történő megjelenést, valamint a rendelkezésre állást. Ennek
alapján tehát a társulati ülésen való részvételre való beosztás is szabályos munkaelrendelésnek
minősül és azon a megjelenés kötelező.
3. Országos tisztifőorvos állásfoglalása
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Ezúton is köszönjük az országos tisztifőorvos megkeresését, egyben élünk a lehetőséggel, hogy a
csatolt állásfoglalást közzé tegyük valamennyi munkatárs részére, ezzel is hangsúlyozva, egyben
megerősítve a korábban kiadott munkáltatói szabályzatok és utasításokban foglaltak komolyságát.
4. Eiffel Műhelyház parkolási lehetőségek
A parkolási problémára reflektálva az alábbi tényeket tudom megosztani.
Az Eiffel Műhelyház mellett 161 darab parkolóhely található, ebből 4 darab hely mozgáskorlátozottaknak
kialakított hely. A 161 darab parkolóból jelenleg 7 darab hely nem használható, mivel az MNV Zrt. által
történő kivitelezési munkák csúszása miatt ideiglenes forgalomtechnikát kellett alkalmazni, ezért a
kettes számú kapun keresztül történik a közlekedés, aminek következtében az említett 7 darab hely
jelenleg nem vehető igénybe parkolásra.
Ezentúl úgynevezett kötelező zöldterületi mutatót kell tartani, ami annyit jelent, hogy ez kihatással volt
arra, hogy mekkora a burkolható területek nagysága. Ezért nem kerülhetett sor még több parkolóhely
kialakítására.
Az OperaPiknik idején a fenti parkolóhelyek elérhetősége valóban kevesebb volt, mivel a színpadot
csak úgy lehetett kialakítani, ha beépítésre került a parkolóhelyek egy része.
Felhívom ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a dolgozók számára a parkolás biztosítása nem munkáltatói
kötelezettség.
Megértésetekben bízva, remélem, hogy minden felvetésre érdemi választ tudtunk adni.
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