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Kedves Andi, Balázs és Oszi!
A hét folyamán ismételten több megkeresés érkezett részetekről, amelyekre az alábbi
válaszokat küldöm. Újra szeretném kérni együttműködéseteket a hatékonyság érdekében,
hogy az általatok e-mailben továbbított leveleket minden esetben küldjétek meg dr. Biri Szilvia
(drbiriszilvia@opera.hu) kijelölt kapcsolattartó részére is.
A teljes munkabeszüntetés iránti igénynek nem tudunk eleget tenni, annak jogi
megalapozottsága sem állja meg a helyét, tekintettel arra, hogy a Kormány továbbra sem
hozott olyan intézkedést, ami a munkabeszüntetést írja elő. Kötelességünk továbbá a tegnap
ismertetett fenntartói nézőpontot szem előtt tartva eljárni: az Emberi Erőforrások Minisztériuma
határozottan felhívta a kulturális intézmények figyelmét arra a tényre, hogy az
előadóművészeti tevékenység szünetelése, illetve a közönségforgalmi területek látogatásának
felfüggesztése nem teljes leállásként értelmezendő az intézmények életében. A fenntartó
utasítása továbbá, hogy az alapbérek megfizetése a lehetőség szerint biztosított
munkavégzés után történjen.
A mostani gazdasági helyzetben – a munkaerőpiac egyéb szegmenseinek és
munkavállalóinak nehéz körülményeit látva – nem elhanyagolható, hogy az Opera a nem
művészi munkakörben foglalkoztatott munkatársainak zavartalanul tudja biztosítani – az
általatok lefestett képpel ellentétben – a biztonságos munkavégzés lehetőségét. Ezen a
ponton kitérek arra is, hogy a 26/2020. iktatószámú leveletekben leírtak szerint a
védőeszközök folyamatos biztosítása akadálytalan, erre vonatkozó panasz a vezetőséghez
nem érkezett. A védőeszközök precíz használatáról közzé lettek téve tájékoztató anyagok,
amelyeket a közvetlen felettesek továbbítottak a munkatársak részére, a további helyes
használatra vonatkozó esetleges igényekre a mellékelt linken küldött WHO által közzétett
videót tudjuk ajánlani. A maszkok és kesztyűk viselését kötelezővé tettük, a jövőben nem
kívánjuk hangsúlyozni, hogy minden óvintézkedést megteszünk az egészségügyi biztonság
érdekében, ami jelen helyzetben megtehető. Emellett meg kell említeni, hogy azon
munkatársak nagy része, akik jelenleg is munkát végeznek, a nem járványügyi napokban is
védőfelszerelésben végzik feladataikat, így bizonyára nem lehet számukra teljesen ismeretlen
az eszközök szakszerű alkalmazása. A munkavállalók személyes felelősségét és azt, hogy
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mennyire veszik komolyan a jelen helyzetet a munkáltató ennél több eszközzel nem tudja
érzékeltetni. De valamennyi dolgozónknak megadjuk arra is a lehetőséget, amennyiben nem
akar az utcára lépni, bár számára munkavégzés van elrendelve valamely telephelyen,
szabadságát kiveheti és nem kell bejönnie.
Ezúton tájékoztatlak továbbá Titeket, hogy Csiki Gábor a belső vizsgálat lezárásáig az
évközbeni beszélgetéseket a TÉR keretein belül nem folytatja le, erről őt is tájékoztatjuk. A
felvetéssel mi is egyetértünk.
A 27/2020. számú levélben jelzett bejárási igényre vonatkozóan javaslom 2020. április 8-án,
10:00 órát, az Eiffel Műhelyházban.
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