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Ókovács Szilveszter főigazgató

ikt.sz.:

Kedves Szilveszter!
A váratlanul elrendelt társulati ülésre (eligazításra) való invitálásod során nem
mulasztottad el az azon való részvétel kötelező mivoltára felhívni a MÁO
munkavállalóinak figyelmét.
Ezzel kapcsolatosan ráirányítom szíves figyelmedet az Eamtv-ben foglalt, az
alábbiakban idézett előírásra:
„31. § (2) A művészi és művészeti munkakörben foglalkoztatott a próbák és
előadások ideje alatt, továbbá az azokhoz kapcsolódó, a foglalkoztatott
személyes részvételét is igénylő feladatok ellátásához (így különösen a
ruhapróba, a hang- vagy fénybeállás, az előkészítő és befejező tevékenységek)
szükséges időtartamban köteles munkahelyén tartózkodni.”
A hivatkozott paragrafusban soroltak sajnálatos módon nem tartalmazzák a
társulati ülést. Az, hogy emellett a Munka Törvénykönyve is csupán munkavégzés
céljából teszi munkahelyére berendelhetővé a munkavállalót, csupán
jelentéktelen apróság. Mégis, ezekből adódóan a – mivel a főigazgatói utasítás
vagy rendelkezés jogszabályt nem írhat felül - munkatársaid számára a társulati
ülésen való részvételt nem teheted kötelezővé.
Talán elkerülhette - egyébként mindenre kiterjedő figyelmedet - azon változás,
miszerint az Operaház felújítását követően a nézőtéri férőhelyek száma 900 főre
mérséklődött. Ebből adódóan az általad odarendelt munkavállalók közül többen
állva lesznek kénytelenek végighallgatni rendkívüli monológodat.
A szabadság kiadásának önkényes szabályozása kapcsán, további rosszat sejtve
összevetettem a 2021. december 20-án kiadott HR kézikönyv V4 verziójában
foglaltakat, a 2021. augusztus 26–án kiadott HR kézikönyv V3 verziójával. Sajnos
félelmem beigazolódott. Mivel a HR kézikönyv V3 verziója 39.2. a) pontjában
szereplő évente legalább 3 (három) munkanap kiegészítő szabadság biztosítása,
valamint a b) pontjában szereplő hűségnap intézmény, a HR kézikönyv V4 –es
jelenleg hatályos verziójában, már nem szerepel.
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Ez lehet pusztán nyomdahiba, ami könnyen kiküszöbölhető, de az is
elképzelhető, hogy újfent a visszaélésszerű joggyakorlás megszokott, újabb
gyöngyszemeire lel a MÁO munkáltatási dokumentációit böngésző, lóvá tett
érdeklődő.
A levelünkben írott felvetések rendezésének első lépésként szakszervezetünk
három munkanapon belül az Mt. szerinti tájékoztatást kér a munkáltatótól, úgy
a művészi és művészeti munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók számára
is elrendelt a rendkívüli társulati ülés kötelező tételének jogalap és jogcímére
vonatkozóan, valamint arra magyarázatul, hogy a HR Kézikönyv V4 verziója miért
nem tartalmazza a kiegészítő 3 (három) munkanap szabadság biztosítását,
valamint a hűségnap intézményét.
Budapest, 2022. március 3.
Üdvözlettel,

Bárány Balázs Péter
elnök

Ui.: Levelemhez mellékelem a 2021.02.14-i keltezésű, általad aláírt, a társulat
tagja felé tett jognyilatkozatodat (tájékoztatódat).
(Ahogyan Andrássy Gyula gróf, aki kitűnő úriember volt, mondotta: „Ígérni nehéz
megtenni könnyű.” Kár, hogy magad fordítva cselekszel.)

