Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete

1047 Budapest, Bem u. 24.

www.odfsz.hu

www.odfsz.hu

Magyar Állami Operaház
1061 Budapest, Andrássy út 22.
Ókovács Szilveszter főigazgató

ikt.sz.: 62/2022

Kedves Szilveszter!
Tagjaink nehezményezik, az étkeztetési szolgáltatás körülményessé tételét.
Ennek oka rém egyszerű. Az Eiffel műhely és próbacentrum a kérdéses időtartam
alatt ugyanis, - figyelemmel az üzemszünet hiányára - teljes kapacitással üzemel.
A munkavállalók tehát joggal elvárják, hogy a munkáltató ennek
figyelembevételével kötelezze a szolgáltatás biztosítására a vele szerződött
gazdasági társaságot. Ugyanez a helyzet a július-augusztus hónap idejére
felfüggesztett énekmesteri óraadással is.
Szakszervezetünk elfogadhatatlannak ítéli, hogy a sorozatos bírósági
marasztalások ellenére a munkáltató mintha mi sem történt volna változatlanul
elszabotálja a szakszervezetünk által kezdeményezett konzultációk megtartását,
továbbá a konzultációval érintett intézkedés végrehajtását sem függeszti fel
(Például az utazási költségtérítés havi kifizetésének vonatkozásában, és a nehéz
élethelyzetbe került munkavállalók segítését szolgáló szociális keret drasztikus bár ahogyan írva vagyon átgondolt döntést követően - csökkentése esetében.).
Fentiek következtében szükségszerűen jegyezzük meg, hogy a takarékos
gazdálkodás jegyében - MÁO hivatalos tájékoztatása alapján - a felső vezetőknek
a tavalyi negyedik negyedévben kb. 175%-kal megemelt havi juttatása,
tudomásunk szerint változatlan rendszerességgel és mértékben történik.
Az SzMSz-ben rögzített Intézményi Érdekegyeztető Tanácsot kérelmünk
ellenére a munkáltató nem hajlandó működtetni.
A MÁO által 2022. június 29-én küldött levélben foglalt, általunk kért
intézkedések vonatkozásában csupán a kéztörlők beszerzése tekintetében
mondhatók pozitívnak.
A festőműhely légcserélő rendszere a hatályos munkavédelmi előírásoknak
nem felelnek meg, amelyet egyébként a hivatkozott levélben a munkáltató sem
cáfolt.
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A KSz tekintetében – tudom, annak létrejötte Neked egyáltalán nem fontos - a
levelezgetések csupán az idő múlatására alkalmasak. Kizárólag a személyes,
legalább a főigazgató-helyettes asszony részvételével zajló intenzív tárgyalások
vezethetnek eredményre, ahogyan egyébként erre a Fővárosi Ítélőtábla is
rámutatott.
A maga nemében példátlan általatok “incidensnek” keresztelt történésre adott
válasz pedig (az időközben bővült értesüléseink alapján) elfogadhatatlan.
Mindezekre figyelemmel, tapasztalataink ellenére, töretlen hittől vezérelten az
Mt. szerinti konzultációt kezdeményezünk, melynek javasolt időpontja:
2022. július 7. 11:00 óra,
helyszíne pedig az általad megjelölt tárgyalóhelyiség.
Budapest, 2022. július 1.
Üdvözlettel,

Bárány Balázs Péter
elnök

