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Ókovács Szilveszter főigazgató részére

ikt.sz.:91/2021

Kedves Szilveszter!
Bizonyára azért, mert egy gáláns szponzor számodra nagyvonalúan évek óta
biztosítja a személyi használatra szolgáló gépjárművet, melynek üzemeltetési
költségeit a Dalszínház költségvetése tartalmazza, vélhetően elkerülte
figyelmedet az üzemanyagárak változása.
Emiatt nem tartottad, illetve tartod szükségesnek a gépjárművel történő
munkába járás költségtérítésének valorizálását. Holott az üzemanyagok bruttó
kiskereskedelmi átlagára az utóbbi időben rémisztően gyorsulva emelkedik.
Ennek okán a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítések legalább
20%-os emelése mára elkerülhetetlenné vált. Ellenkező esetben az irdatlan
üzemanyag árak ellehetetlenítik a saját gépjárművel való munkába járást.
A gyakorta kiszámíthatatlanul változtatott munkaidő-beosztás, az éjszakai vagy
hajnali órákban történő munkabefejezések, és a koronavírus fertőzéstől való
érthető félelem miatt aránytalan többlet terhet ró a - különösen a javarészt
hathavi munkaidőkeretben a napi rendszerességgel 12 sőt 14 órában
foglalkoztatott – túlhajszolt társulati tagokra.
Ezért indítványozzuk a munkába járás költségei támogatására fordított összeg
növelésére, és az érintettek körének a kibővítésre módot adó intézkedéseket az
IÉT elkövetkező ülésén megvitatni.
Még az év elején írásbeli ígéretet kaptunk arra, hogy a munkahelyen kívüli
felkészülésre biztosított munkaidő a munkaidő beosztásokban megjelenik. Ez
azóta sem történt meg, miáltal sérül az Eamtv. 31.§ (1), (7) bekezdésében foglalt
előírás, ezáltal az érintett művészek nem a törvényalkotó szándéka szerint tudják
felhasználni munkaidejük ezen részét. Sokadszorra kérjük az ígéret teljesítését.
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Zenekari tagjaink panaszolták, hogy az Újjászületésnap ünnepi előadásán a
tisztelt közönség előtt tartott beszéded során, a zenekari művészek előzetes
megkérdezése, illetve egyetértésüket, de még a tájékoztatásukat is mellőzve, a
nevükben jótékonysági felajánlást tettél. A felajánlás szerint a MÁO, az
Operaházhoz kötődő, Covid fertőzésben elhunyt személyek családját, egymillió
forint támogatásban részesíti. A támogatás forrásául az említett előadás
vasárnapi, nyilvános főpróbájára, a zenekarnak szánt közreműködői díjat jelölted
meg.
A zenekar tagjait érthető módon bántja az ilyenfajta interpretáció, amely
elzárta őket attól, hogy ezt a nemes felajánlást tényleges elhatározásból,
önmaguk tegyék meg, és hozzák nyilvánosságra.
Tagtársaink örömmel várták az október 30-i, paralimpikonjaink számára
tartandó Aranygála előadáson való szereplést, éppen ezért értetlenül állnak
annak törlése előtt. Kérjük, tájékoztass bennünket az előadás elmaradásának
okáról.
Budapest, 2021. október 27.
Üdvözlettel,

Bárány Balázs Péter
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