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Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete
Tárgy: Hírlevél és orvosi szakvélemény

Tisztelt Bárány Balázs!
Hivatkozással a 2021. március 10-én kelt hírlevélre, valamint a Dr. Lakatos Botond PhD
infektológus főorvosnak írt levelére, az alábbiakkal fordulok Önhöz.
1.) Mindenekelőtt szeretném nyomatékosan felhívni szíves figyelmét arra, hogy a járványügyi
intézkedéssel kapcsolatos orvosi szakvéleményt bizalmasan, kizárólag az Ön tájékoztatása
végett küldtük meg Önnek.
Amikor 2020. december 8. napján a szakvéleményt az Ön részére Katona-Pecze Xénia a
Magyar Állami Operaház nevében megküldte, külön felhívta az Ön figyelmét arra, hogy ez a
dokumentum bizalmas természetű, nem sajtónyilvános, ami egyben jelenti azt is, hogy azt
széles körben, pl a szervezet honlapján ne tegyék hozzáférhetővé.
A szakvélemény nem abból a célból készült, hogy azt a járványügyi-orvosi kérdéseket
laikusként szemlélő személyek azt véleményezzék és főleg nem azért, hogy az ezzel
kapcsolatos személyes véleményüket a szakvéleményt készítő orvossal – megengedhetetlen
hangnemben – közöljék.
Tisztelettel kérem, hogy a szakvéleményt a szakszervezet honlapjáról eltávolítani, és a tagok
figyelmét a fentiekre felhívni szíveskedjék. A szakvélemény eredménye a tagokkal
természetesen közölhető, a szakvélemény konkrét szövegének és az orvos személyének a
megosztása nélkül.
2.) Dr. Lakatos Botond 2020.12.01-én, több, mint három hónappal ezelőtt, Magyar Állami
Operaház (MÁO) felkérésére véleményezte a 32/2020. számú "Főigazgatói utasítás a
veszélyhelyzettel összefüggő munkáltatói intézkedésekről" című dokumentumot (Utasítás),
mely az akkori járványügyi előírásokkal összhangban fogalmazott meg utasításokat és
eljárásrendeket egy komplex szűrési program alkalmazásával.
A véleményezés a fenti Utasításról alkotott vélemény, amely nem terjedt ki a MÁO járványügyi
eljárásrendjének megvalósíthatóságára, illetve megvalósulására. A cél az elméleti szinten
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megfogalmazott, az adott járványügyi helyzetbe illeszkedő javaslatok szakmai
elfogadhatóságának véleményezése volt. Melynek helyességét egyebek mellett igazolja, hogy
a decemberi és január hónapokban a MÁO információja alapján nem történt munkavégzéshez
kapcsolódó SARS-CoV2 fertőződés.
3.) A MÁO által rendszeresen megküldött COVID riport mindezidáig tartalmazta a gyógyultak
listáját is, azonban abból következtetéseket levonni nem célszerű, tekintettel arra, hogy
számok kizárólag az adott területeken dolgozók létszámának ismeretében értelmezhetők. A
teljes létszámadatok (Balett 120 fő, énekkar 160 fő, zenekar 210 fő) ismerete mellett
fertőzöttségi és a gyógyultságra vonatkozó adatok más képet adnak.
Hozzáteszem, a gyógyultság önmagában már nem jelent teljeskörű védelmet az új
vírusvariánsokkal szemben, ezért a jövőbeli megbetegedése szempontjából a relevanciája
már egyre kevesebb. A valódi védelmet a védőoltás fogja adni.
4.) A védőoltással kapcsolatosan itt szeretném megismételni a korábban írtakat, és egyúttal
megválaszolni a 2021. március 10. napján a Főigazgató úr részére e-mailben feltett kérdést
is: a MÁO határozott szándéka és törekvése, hogy a munkavállalóit soron kívül beoltassa.
Ennek érdekében az illetékes szerveket hetekkel ezelőtt hivatalos úton megkereste és
sürgette a védőoltás soron kívüli beadatását a munkavállalói, de legalább Örökös Tagok és
Mesterművészek számára.
Idézet a Nemzeti Népegészségügyi Központ Országos Tisztifőorvosi Titkárságának
válaszából:

„Amint az az Önök előtt is ismert, a lakosság tömeges oltásánál prioritási sorrendet kellett
felállítani, amelynek alapját a COVID-19 koronavírus okozta megbetegedés szempontjából
való közvetlen veszélyeztetettség képezi.
Jelenleg az első és második csoportba tartozók (egészségügyi dolgozók, szociális ellátásban
dolgozók és szociális ellátásban részesülő személyek) oltása zajlik, s még a héten megkezdődik
a 89 év felettiek oltása, majd így tovább, az idősebb és betegségeik miatt veszélyeztetett
korosztályok következnek. Az országba beérkező oltóanyagok mennyiségének függvényében
bővülhet tovább az oltandók köre a prioritási sorrendben meghatározottak szerint.
Sajnálatos módon az Operatív Törzs döntése értelmében nincs lehetőség arra, hogy bárkit –
akármilyen neves művészi múlttal, díjakkal is – méltányossági alapon előre soroljunk,
azonban az előbb leírtak alapján nemsokára a további csoportok is sorra kerülhetnek.
Kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a hivatalos hírportálokon az oltási program
helyzetét, s amint az érintett művészek sorra kerülnek, azonnal éljenek a lehetőséggel.”
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Amint a válaszból látható, jelenleg az oltási protokoll kikerülésére nincs lehetőség, de
biztosíthatom, hogy amint lesz, a vezetőség a tagok védelme és a védőoltás mihamarabbi
megszerzése érdekében bizonyosan mindent meg fog tenni.
Budapest, ”időbélyegző szerint”
Üdvözlettel:
Dr. Főző Virág
főigazgató-helyettes
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