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Ókovács Szilveszter főigazgató

ikt.sz.:

Kedves Szilveszter!
Szakszervezetünk elfogadhatatlannak ítéli, hogy felhívásaink és a munkáltató
ígéretei ellenére továbbra is rendszeres a munkaviszonyra vonatkozó szabályok
megsértésével folytatott munkáltatási gyakorlat, az alábbiak miatt:
1. a napi beosztható munkaidő túllépése,
2. a szolgálatszámoknak a munkavállalók számára kedvezőtlen módon
történő elszámolása,
3. a heti pihenőnapok és a napi pihenőidők kiadásának jogellenessége, a heti
pihenőnapi nyilvántartások munkavállalók általi kontrollálásának
elfogadható racionális érvekkel nem magyarázható körülményessége,
(különös tekintettel az ugyancsak a munkavállaló érdekeivel ellentétes, a
hat havi munkaidőkeretben való foglalkoztatásra)
4. a rendkívüli munkavégzések nyilvántartásának, az érintett munkavállalók
általi gyakorlatilag ellenőrizhetetlen nyilvántartása és számfejtése,
5. a teljesített rendkívüli munkavégzések szabadidővel történő
megváltásának a munkáltató általi erőltetése,
6. a szabadságok diszfunkcionális kiadásának gyakorlata (például a beosztás
szerint munkamentes napra kiadott szabadság),
7. a művészi munkakörben alkalmazottak esetében az Eamtv szellemiségét
tagadó módon történő foglalkoztatás,
8. a munkahelyen kívüli felkészülés ellehetetlenítése,
9. az adott előadásokra való felkészülés idő és színvonalbeli elégtelensége,
10. a nyári üzemszünet – egyébként a munkáltatót is lehetetlen helyzetbe
hozó - hiánya.
Fentiekben soroltak okán szakszervezetünk joggal gondolja, hogy amennyiben a
munkáltatás során szükséges a jog segítségül hívása, az Alaptörvénynek a
bíróságok működésére vonatkozó előírásában foglaltakat kell a munkáltatónak
is követendő eljárásnak tekinteni.
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Alaptörvény 28. cikk:
„A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok
céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. A jogszabályok céljának
megállapítása során elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve a jogszabály
megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell figyelembe
venni. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy
a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.”
Kifogásoljuk a havi 15.029 Ft utazási költség keret munkavállalók általi
megelőlegezésének az elvárását.
Nehezményezzük a rendkívüli élethelyzetbe kerülő munkavállalók részére
elkülönített segélykeret drasztikus csökkentését. A döntés kétségtelenül
átgondolatlan, tehát irracionális. Hiszen az nyomasztóbb gazdasági kilátások a
segélykeret ellenkező előjelű változtatását tenné szükségessé.
A meghirdetett előadások váratlan elmaradásait, amely miatt jelentős
közreműködői díjaktól esnek el - az egyre gyorsuló inflációtól szorongó
időszakban - az arra okkal számító művészek.
Sérelmezzük, hogy az Eiffel Műhelyház és próbacsarnokban lévő festőműhely
levegő elszívó rendszere, a több, mint kettő éve elhangzott ígéret ellenére nem
került kiépítésére.
A munkavállaló sérelmezik, hogy a mosdókban hetek óta nincs kéztörlő, vagy
ahelyett kézszárító berendezés.
A művészbüfékben értékesített termékek csakúgy, mint az étteremben kínált
italok, és meleg ételek árai rendkívül magasak.
A KSZ hiánya, amely kizárólag a munkáltató elutasító magatartására vezethető
vissza, továbbra is bénító hatással bír a korrekt munkáltatás, és a munkaügyi
kapcsolatok kialakítására, gyakorlására és fejlesztésére.
Az IÉT működése változatlanul elégtelennek mondható, úgy rendszerességét,
mint a hatékonyságára vonatkozóan.
Sérelmezzük, hogy ez év május 23-án neked elküldött 55/2022. számú
levelünkben megírt, a MÁO társadalmi megítélését rendkívül negatívan
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befolyásoló - a „Szigorúan Ellenőrzött Vonatok” klasszikus jelenetére asszociáló
- eseményről többszöri szóbeli kérésünk, és az arra adott munkáltatói ígéretek
ellenére sem kapunk választ.
Szakszervezetünk okkal véli, a MÁO területén bárki által szervezett - légyen az
bármiféle “magasabb” pozícióban - orgiába torkoló összejövetelek tartása azért
mégiscsak kerülendő.
Az pedig különösen visszatetsző, hogy a ruhátlan férfi felöltöztetését a MÁO
hölgy munkatársaira bízták.
A fentiek okán az Mt. szerinti formában, és tartalommal folytatandó konzultációt
kezdeményezünk, melynek javasolt időpontja 2022. június 20. 11:00 óra,
helyszíne pedig az általad megjelölt hivatali helyiség.
Budapest, 2022. június 13.
Üdvözlettel,

Bárány Balázs Péter
elnök
melléklet: a már elküldött, 55/2022. számú levelünk

