Dr. Főző Virág Zsuzsanna

Iktatószám: 3083-1/2022/JOGHR
Előadó: Jogi és Humánpolitikai Osztály
Bárány Balázs
részére
Tárgy: Válaszlevelek az ODFSZ-től beérkezett levelekre

Kedves Balázs!
Alább láthatod tételesen a beérkezett üzenetekre adott válaszainkat:
Eiffel műhelyház problémák, túlóra kifizetés (5/2022)
Az Eiffel Műhelyházban jelenleg kialakításra került öltözők, mellékhelyiségek törvény
által meghatározott számban kerültek megtervezésre, ami azt jelenti, hogy az épület
nagyságához mérten elegendő helyiséggel rendelkezik a ház.
A rendkívüli munkavégzés megváltásával kapcsolatban egyeztettünk a vezetőkkel. Az
egyeztetést követően még jobban ügyelnek arra, hogy a rendkívüli munkavégzés megváltása
minden esetben a felek megállapodása alapján történjen (Mt. 143.§).
Húsvéti műsorterv (11/2022)
Az elmúlt években húsvétkor az ideihez hasonlóan kezdődtek az (egyébként húsvéti
tematikájú) előadások, ezen sajnos idén nincs már lehetőség változtatni. Budapest környékén
szerencsére a lehetőség adott különböző időpontokban részt venni katolikus misén, így a misén
való részvételre és a munkavégzésre szerencsére egyaránt van mód.
Öltöztetők időbeosztása (27/2022)
Köszönjük, hogy leveleddel felhívtad a figyelmünket a problémára, jelzésed nyomán
valóban fény derült az esetre, melyet a Jelmeztár létszámhiánya okozott. A vezetővel történt
egyeztetés nyomán ügyelünk, hogy többé ne forduljon elő hasonló eset, valamint a probléma
gyökerének, a létszámhiánynak a megoldása is folyamatban van (a Jelmeztár létszámbővítési
kérelme elfogadásra került, bővül az engedélyezett álláshelyeik száma 7 fővel. A toborzások
folyamatban vannak).
Tájékoztatunk továbbá, hogy a 12 órán felül ledolgozott órák túlóraként kifizetésre
kerültek (melyet a bérszámfejtéssel egyeztettünk és a munkaidő-nyilvántartásból generált

kimutatásból ellenőriztük), valamint az így ledolgozott órák ugyan úgy beleszámítanak a
keretbe, tehát anyagilag nem érte kár a munkavállalókat.
Hunyadi levél, Márciusi szolgálattúllépés (37/2022; 38/2022)
Az Operaház megnyitásával a Hunyadi is debütált, ezt ti is jól tudjátok. A szolgálat
túllépés nem direkt döntés volt, hanem a szünetekben történő műszaki átállás miatt volt a
csúszás. Hogy az ilyen kellemetlenségeket elkerüljük, az előadás kezdetét 18 órára tettük,
valamint azóta a későbbi előadások az átállással együtt is beleférnek a 4 órába.
Levél a főigazgató-helyettesnek (39/2022)
Az öltöztetők munkaidőbeosztásáról fent írtunk, valamint a pénteki konzultáción érintve
lesz a téma a takarítók beosztásával együtt, mely témában jelenleg a szakterülettel való
egyeztetés zajlik. Egyébként a takarítás terület nagy létszámhiánnyal küzd (26 üres álláshely
van jelenleg), amit a jelenlegi munkaerőpiaci helyzet is nagyban megnehezít.
Az oltatlanság miatt fizetés nélküli szabadságról visszatérő munkatársak ugyanúgy
2022. január 1-től, visszamenőlegesen kapják meg a 20%-os béremelést, ez már rögzítésre is
került a bérszámfejtő rendszerekben.
A világosítók öltözője szerdán készül el a Simándy-házban. A tartózkodóban csap is
található, a pincében pedig két szabad helyiség is várja őket, csak még nem költöztek be.
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