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

ikt.sz.: 65/2022

Kedves Szilveszter!
Szomorúan kellett tudomásul vennem, hogy a 2022. július 1-én írt 62/2022. számú
levelünkben megjelölt ügyekben kért konzultációra az általunk javasolt időpontban
nem került sor, és a munkáltató másik időpont javaslattal ezidáig nem jelentkezett.
A mai, előzetesen egyeztetett témákban (dr. Stubendek Piroska 2022.07.06-án
történt e-mail váltás csatolva) tartott “konzultáción”, mint az számomra kiderült, a
rendkívüli munkavégzés munkavállaló általi ellenőrizhetőségének, a szabadság
kiadással, a szolgálatszámok, valamint a munkaidő-beosztások vonatkozásában a
szakszervezetünk által kifogásoltak megváltoztatására a munkáltató részéről
meghívottak döntési jogkörrel nem rendelkeznek.
A felsőbb vezetés által évek óta ígérgetett elektronikus nyilvántartó rendszer
kialakítása, amely az érintett munkavállaló számára a munkaidő nyilvántartásának a
bármikor ellenőrizhetőségét lehetővé tenné, ugyanis nem tartozik az illetőségi, illetve
hatáskörükbe.
A fennmaradó ügyekben történő jogellenes munkáltatási gyakorlat alkalmazását
pedig főigazgatói utasítások írják elő. Ezért - a függelmi viszonyok ismeretében értelemszerűen nem elvárható az azokkal ellentétes munkáltatásra vonatkozó
intézkedés kiadása - hacsak valaki nem vágyik számkivetettségre. Csekély ismereteimre
hagyatkozva úgy vélem, hogy a főigazgatói utasítások megváltoztatására, avagy
visszavonására alapesetben a mindenkori főigazgató jogosult.
Fentiekből kitűnően a konzultáció a sorolt témakörökben nem tekinthető
megvalósultnak, tehát az Mt. 233. § szerinti megtartását ezúton az Mt. 272. § (4)
bekezdése alapján újfent kezdeményezzük
2022. július 15-én 10:00 óra javasolt időpontban, az általad megjelölt helyszínen.
A konzultáció részleteiben terjedjen ki az eddig a munkáltató által elszabotált
56/2022. számú, 2022. június 13-án, és az 59/2022. számú, 2022. június 21-én,
valamint ezen írásunkban, már említett 62/2022. számú 2022. július 1-én írt,
konzultációkat kezdeményező leveleinkben foglaltakra is.
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A szcenikai tár munkatársai közül többen felpanaszolták, hogy a rendkívüli
munkavégzést akaratuk ellenére szabadidőben váltották meg. A felesleges viták
elkerülése érdekében kérjük, hogy a konzultáció során a munkáltató mutassa be azon,
hitelesnek tekinthető dokumentációját, melyből kiderül, hogy kik azok a
munkavállalók, akik - előzetesen - a rendkívüli munkavégzéseikért járó ellentételezést,
a részükre történő szabadidő kiadásával kérték.
A festőműhely jogszabályban előírtak szerinti légcseréje évek óta a megszokott
ígérgetések ellenére megoldatlan. A konzultáción várjuk a munkáltató nyilatkozatát az
egészséges munkavégzés feltételeit kielégítő műhely szellőztető rendszerének
kialakítását mikorra óhajtja megvalósítani.
A konzultáció keretei között szükséges rendezni azon méltatlan, az ember
tragédiájának falanszter képét idéző gyakorlatot, miszerint közép, illetve felsőfokú
képzőművészeti végzettséggel rendelkező munkatársakkal évek óta, a munkaidejük
jelentős részében a munkakörükbe nem tartozó - gyakorlatilag segéd, és betanított munkát végeztetnek, (hangvetők smirglizése, csiszolására, felületkezelése majd végül
festegetése).
A Magyar Állami Operaházba a felsőbb vezetése által kideríteni nem tudott tudomása szerint - rejtelmes módon bejutó, és ott ismeretlen okból hosszasan idéző,
majd hajnalban az egyik személyfelvonóban lelt ruhátlan ember kapcsán pedig
megjegyezzük:
“Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint alá.”

Budapest, 2022. július 7.
Üdvözlettel,

Bárány Balázs Péter
elnök

