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Kedves Szilveszter!
Módfelett meglepett az ismételt jogtiprásod meglehetősen visszatetsző
megnyilvánulása. Számomra felfoghatatlan az általad vélt mindenekfelettállásod gyászos következménye, minek következtében a MÁO-ban
többek között a Munka Törvénykönyvét a még hátralévő regnálásod alatt
nyugodtan sutba lehet dobni.
Mi alapján veszed a bátorságot, hogy azon intézkedésedet, amelynek
az elrendelését kiadott utasítást követően rögvest konzultációt
kezdeményeztünk, a törvényben kötelezően előírtak szerint nem
függesztetted fel? Magatartásod súlyosan aláássa a MÁO
munkavállalóinak a jogállamiságba vetett hitét. Úgy vélem ehhez sem
jogod, sem erkölcsi lehetőséged nincs. Neked, mint az intézmény pályázat
útján kinevezett vezetőjének elengedhetetlen kötelezettséged a MÁO-t
Magyarország jogszabályainak megtartásával irányítani. Ha erre képtelen
vagy, úgy nem lehetsz méltó az Operaház főigazgató státuszának
betöltésére. Ne feledd! Az utóbbi időben hazánk bíróságai, már több
alkalommal állapították meg jogsértő magatartásodat.
Ezért felszólítalak, hogy a szabadság kiadással kapcsolatosan kiadott
munkáltatói intézkedés végrehajtásának felfüggesztéséről azonnal
rendelkezzél, és erről a MÁO munkavállalót megfelelő módon tájékoztasd.
Ezen felül pedig elvárom, hogy a hétfői konzultáción való részvételre az Alaptörvényben előírt együttműködési kötelezettségedet teljesítve feltétlenül találj módot. (A nagynéninek írandó újabb levélária pár óra
késlekedést bizonyára el tud viselni.)
Továbbá kérem szíves intézkedésedet, hogy a COVID fertőzésekkel
kapcsolatosan a szakszervezetek számára - a kezdeményezésünk
nyomán - küldött statisztikai kimutatások, a korábbi és megszokott
gyakorlatnak megfelelően munkaköri csoportosításban tartalmazzák a
fertőzött, vagy fertőzésgyanús munkavállalókat.
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A szakvéleményt adó egészségügyi intézet szerint az adminisztratív
munkavállalók esetében az igen csekély számú tesztelés számok a NÁO
munkavállalók fertőzöttségéről a valóságosnál kedvezőbb képet
mutatnak. Amely álláspontunk szerint veszélyezteti a járvány elleni
védekezés hatékonyságát. Ezért kérlek a tesztelések egyenletességét különös figyelemmel a jelenleg tomboló járványra - biztosítani
szíveskedjél.
Számomra elkeserítő a MÁO által felénk közölt fertőzések
számosságának sokasága. Amely csak a MÁO munkavállalói
vonatkozásában csak 2020 szeptemberétől nyilvántartottan is ~250 fő.
Közülük többen a betegségük során - tudtommal - igen súlyos állapotba
kerültek, és még mindig nem épültek fel teljesen, ami gátolja őket a
munkájukban, emiatt pedig erősödő aggodalommal tekintenek a
jövőjükre. Miként tudják folytatni művészi pályájukat, ha károsodott
tüdejük, szívük nem tud teljes mértékben regenerálódni? Hogyan fogják
tudni magukat és családjukat eltartani?
Arról sem feledkezhetsz meg, hogy (amint azt a MÁO hivatalos
statisztikái is igazolják) a fertőzések nagy száma összefüggésben van a
kérésünk, majd kifejezett tiltakozásunk ellenére, a járványveszélyre
tekintet nélkül, nyakra-főre elrendelt, minősíthetetlen körülmények
közepette tartott, nagy kijelölésű próbákkal és előadásokkal. Csak az
Isteni gondviselésén múlott, hogy a MÁO-ban nem volt tragikusabb
következménye a követett gyakorlatnak, amelyért a felelősség
kétségtelenül a főigazgatót kell terhelje.
Sajnos magad képtelen vagy a szakszervezetekkel történő - egyébként
kötelező - szociális párbeszédre. Kizárólag csak a te vélekedésed a
tökéletes. Akiről úgy véled “kitakarja a hátadat” az persona non grata. Az
pedig, hogy ezt nyíltan nem mondják a szemedbe, annak kizárólagosan
az az oka, hogy tartanak a megtorlástól, melynek egyenes következménye
az egzisztenciális ellehetetlenülés.
Mondd? Néha nem kínoz a lelkiismereted?
Más téma: Tagjaink kérték, hogy amennyiben összejön véled egy
konzultáció vessük fel a hűségpénz témáját is, amit voltál kedves szóban
és írásban egyaránt, több ízben propagálni. Legutóbb a 2021-es új
juttatások témájú főigazgatói leveledben.
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Idén februárban sok munkavállalónak aktuálissá vált a 8 éves forduló.
Ennek ellenére senki nem kapta meg az egy havi fizetést, sem a fizetésbe
beépített plusz pár ezer forintot, ami hozzá járna, pedig az említett
utasításban írva vagyon, hogy a tárgyhót megelőzően a HR értesíti az
érintetteket a kifizetésről. Lassan március vége, és semmi nem történt.
Érdeklődésre humánról, azon válasz érkezett, hogy nincs még rá kifizetési
politikájuk és fogalmuk sincs róla, hogy lesz ez az egész.
Habár a hivatkozott utasítás nem említi, de az egyes évfordulókkor egy
korábbi bérutasítás alapján (hűségpénz címen) fizetésemelés is jár,
aminek az érintettek ugyancsak panaszolják az elmaradását.
Tudod: ígérni nehéz, megtenni könnyű.
Gondolva a vírus visszavonulást követő időkre, biztonságos
munkavégzés feltételek biztosítására vagylagosan az alábbiakat kérjük:
Az Eiffel üzemházból az esti próbák és előadások végeztével a hölgy
munkatársak részére a MÁO biztosítson megfelelő kapacitású
gépjárműveket
(autóbuszokat,
kisbuszokat,
avagy
BMW
személygépkocsikat), hogy elfogadható közbiztonsággal bíró helyre
szállítsák őket. Gondolom szükségtelen indokolni kérésem miértjét.
Budapest, 2021. március 21.
Érthető türelmetlenséggel várva a jövő hét keddi konzultáción való
személyes véleménycserét, valamint a konzultációt nem érintő jelen
levelemben írottakra küldött megtisztelő és érdemi válaszodat,
üdvözlettel,

