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Tisztelt Kolléganők! 
Tisztelt Kollégák! 
 
2007. január 11-én, az Olajipari Szakszervezet bizalmi értekezletén a jelenlévők tájékoztatót 
hallgattak meg a 2007. évi Kollektív Szerződés tárgyalásának jelenlegi állásáról. Ennek írásos 
változatát ezennel közreadjuk: 
 
Előzmények: 
A szakszervezetek átadott javaslata: 
 

Ajánlás 
 
A MOL Bányász, a MOL Vegyész és a MOL Olajipari Szakszervezet a MOL Nyrt. 2007. évi 
Kollektív Szerződésre tett munkáltatói ajánlatára a következő egységes álláspontot alakította ki és a 
munkáltató felé az alábbi javaslatot teszi: 
 
1) Alapbéremelésre a javaslatunk: inflációt követő fix béremelés, ezen felül 3,5 %, amelyből 50 

% differenciálható. 
2) A Törzsgárda jutalom bevezetése előtt: a már elért fokozatnak megfelelően 

(20,25,30,35,40,45) 10.000,- Ft/év összeg az érintett munkavállalók részére 2007. októberi 
kifizetéssel. 

3) A HAY felzárkóztatásra a munkáltatói javaslat teljes ismeretében tesztünk javaslatot. 
4) Az üzemi pótlék helyett a műszakpótlék emelését javasoljuk az alábbiak szerint: 10%-os – 

20%-ra, a 20%-os – 30%-ra és a 25%-os – 32%-ra emelkedjen (R:5%, D:30%, É:60%). 
5) A VBK fix része az infláció mértékével kerüljön megemelésre. 
6) Teljesítményösztönzésre 75% fix juttatást, 25% differenciált juttatást javasolunk, ahol nem 

működik a teljesítményértékelési rendszer. 
7) Karácsonyi jutalom távolléti díjjal történő elszámolását javasoljuk. 
8) Javasoljuk a 25 éves terepi, valamint műszakos munkarendben dolgozók korengedményes 

nyugdíjazási lehetőségének megvizsgálását, illetve bevezetését. 
9) A KSZ-ben szereplő dolgozói juttatások (kiküldetés, különélési pótlék, saját gépkocsi 

használat stb.) kerüljön megemelésre az infláció mértékével. 
 
A 2008-as Törzsgárda jutalom bevezetését a munkáltató javaslata alapján támogatjuk. 
 
Budapest, 2006. december 14. 
 
A munkáltató legutóbbi ajánlata: 

A Munkáltató válasza a 2006.12.14-i szakszervezeti ajánlásra 
 
A Munkáltató a 2006. december 14-én átadott szakszervezeti ajánlásra, illetve a tárgyaláson 
elhangzottakra való tekintettel írásba foglalta szóban ismertetett álláspontját, az alábbiak szerint: 
 
A Munkáltató két ponton pozitív elmozdulásként értékeli a szakszervezeti ajánlást: 
 

 a kért alapbér-emelési mértékben 1,5%-os visszalépés történt, 
 mérsékelték a törzsgárda jutalom bevezetésével kapcsolatos plusz igényeiket. 

 
A Munkáltató – figyelembe véve az Országos Érdekegyeztetési Tanács tárgyalásait – az országban 
várható béremelési mértékekhez képest már első alkalommal korrekt ajánlatot tett. Mint ismeretes, 
az OÉT 2007. január 5-i tárgyalásán közeledtek az álláspontok: a szakszervezeti oldal 8-11%-os, a 
munkaadói oldal 4-7%-os alapbéremelést tart elfogadhatónak. Ehhez képest a Munkáltató ajánlata 
inflációkövető alapbéremelés (2007-ben 6,5%), és ezen felül +0,5%+1% három éven keresztül, 



miközben az inflációkövetésre vállalt garanciával – a jelen gazdasági helyzetben – komoly 
kockázatot vállalt át a munkavállalóktól.  
 
A munkáltatói ajánlat mérlegelésekor figyelembe kell venni azt is, hogy az alapbéremelés mellett 
további tíz jelentős juttatási elemet tartalmaz, melyből öt elem teljesen új, három már létező elem 
esetében pedig a juttatás mértékének növelésére született javaslat. 
 
A törzsgárda jutalom új juttatási elemként kerül bevezetésre, ezért a munkáltató nem támogatja a 
visszamenőleges kifizetést a jubileumot nem töltők részére. Az eredeti elképzeléshez képest 
azonban – a munkavállalók igényeire reagálva – a munkáltató ajánlata módosult azzal, hogy az 
évfordulók közötti 10 éves időszak 5 évenkéntire változott, fix összegű juttatások mellett. A 
legmagasabb összegű juttatás pedig (45 év esetén) eléri az Életmű díjjal járó 1 millió Ft összegű 
juttatás mértékét. 
 
A Munkáltató a dolgozói érdekekkel ellentétesnek látja, hogy az Üzemi Pótlék bevezetését a 
szakszervezetek a második ajánlásukban sem támogatták (csak a műszakpótlék emelést), holott 
ezzel egy új juttatási elemet ajánlott a MOL-nál dolgozó műszakos munkavállalók számára. A 
Munkáltató célja az, hogy a társaság különleges munkakörülményei miatt egy speciális, „MOL-os” 
juttatást vezessen be, ezzel ismerve el a MOL Nyrt.-nél dolgozó műszakos kollégák munkáját. Ezért 
ezt a javaslatot továbbra is fenntartjuk. 
 
A Munkáltató – elmozdulva eredeti álláspontjáról – már javaslatot tett a VBK fix összeg 500 000 
Ft-ra való emelésére, miközben a VBK éves alapbér 5%-ának megfelelő része az alapbéremelések 
miatt folyamatosan növekedni fog. Az adójogszabályok folyamatos szigorítása miatt a VBK 
kihasználásának lehetőségei is egyre szűkülnek, mindezek miatt a Munkáltató nem támogatja a 
VBK fix összeg infláció mértékével történő emelését. 
 
A teljesítményösztönző és az alapbérfejlesztés tervezett teljes differenciálásának oka az, hogy az 
egyéni teljesítmény tudatosabb kezelése, elismerése a munkavállalók és a vezetők igényeivel 
összhangban álló stratégiai célkitűzés, mely lehetővé teszi a Munkáltató számára az elvégzett 
munka minősége és jelentősége alapján történő díjazást. A Munkáltató ugyanakkor – reagálva a 
szakszervezeti és munkavállalói észrevételekre – teljesítmény alapon történő kifizetési rendszer 
alapján tervezi a differenciálást, a transzparens elosztás érdekében. 
 
A karácsonyi jutalom távolléti díjjal történő elszámolását a munkáltató nem javasolja, mivel ez a 
juttatási elem minden munkavállaló számára egységesen járó juttatás, egy havi alapbérnek 
megfelelő összegben. 
 
A KSZ-ben szereplő dolgozói juttatások (kiküldetés, különélési pótlék, saját gépkocsi használat, 
stb.) infláció mértékű emelését a munkáltató nem tervezi.  
 
A Munkáltató fenntartja három évre szóló, biztonságos fejlődést nyújtó ajánlatát, kiegészítve a 2-3 
fordulón tett pozitív elmozdulásaival: 

 
 Inflációkövető alapbéremelés az évet követő korrekcióval, teljes differenciálással (2007-ben 

6,5%) 
 Külön keret a HAY rendszerre való átállásra mindhárom évben 0,5%-os 

alapbérfejlesztésnek megfelelő összegből 
 Új elemek bevezetése mindhárom évben, 1%-os alapbérfejlesztésnek megfelelő összegből: 

o 2007-től a DS-ben és az US-ben dolgozó műszakos munkavállalók jövedelmének 
növelése az Üzemi pótlék bevezetésével, melynek konkrét felhasználása a Divíziók 
függelékében rögzített szabályok szerint történik. 
(A MOL NyRt. szinten 1%-os béremelés összege az érintettek személyi 
alapbérérének 5%-a.)  



o 2008-tól törzsgárda jutalom bevezetése a MOL-csoportos munkaviszonnyal 
rendelkezőknél az alábbiak szerint: 

 
MOL-csoportos 
munkaviszony 

Törzsgárda jutalom 
összege (Ft) 

20 év 200.000 
25 év 300.000 
30 év 400.000 
35 év 600.000 
40 év 800.000 
45 év 1.000.000 

 
o 2009-től tudás alapú juttatás a sokoldalú tudás megszerzéséért és a tudás átadásáért, 

a szakszervezetekkel közösen kidolgozandó rendszer alapján. 
 
Az új elemek – a bevezetéstől kezdődően a három éves megállapodás alatt folyamatosan 
működnek! (Tehát: az Üzemi Pótlék 2007-től mindhárom évben jár az érintetteknek.) 
 
 VBK: 500 000 Ft/fő/év + az éves alapbér 5%-a 
 Jutalmazási keret új kitüntetési rendszerrel 
 Karácsonyi jutalom (1 havi alapbér differenciálás nélkül) 
 Teljesítményösztönző (az éves alapbér 9%-a teljes differenciálással) 
 Ajándékutalvány, a minimálbér 10%-ának megfelelő összegben (2007-ben ez 6.500 Ft) 
 Jóléti keret (40 millió Ft) 
 Csoportos élet- és balesetbiztosítás (összege elhalálozás esetén 800 000 Ft-ról 2007-ben 1 

millió Ft-ra emelkedett, baleseti halál esetén további 2 millió Ft-tal növekedik az összeg), 
melyet a munkavállaló által megnevezett kedvezményezett kap meg. 

 
Bízunk benne, hogy a fentieket mérlegelve az álláspontok közeledni fognak. Nagyban számítunk a 
szakszervezetek konstruktivitására, érdemi javaslataira annak érdekében, hogy január közepéig 
megállapodás születhessen és ezzel a VBK jegyzése is időben megtörténhessen. 
 
A MOL csoport társaságainál (MOL Földgázszállító Zrt., MOL-LUB Kft., TVK Nyrt., Slovnaft 
a.s., Petrolszolg Kft.) megkötött bérmegállapodások főbb tartalmi elemeiről a levél mellékletében 
adunk tájékoztatást. 
 
Budapest, 2007. január 9. 
 
Üdvözlettel: 
Szőcs László 
HR igazgató 
 
Az Olajipari Szakszervezet általános véleménye: 
 
- Az eredeti és a legutóbbi munkáltatói ajánlat között lényeges eltérés csak a munkáltató 
kommunikációjában van. 
- Az országos érdekegyeztetés ajánlásainak változására a munkáltató nem reagált. 
- A munkáltató - bizonytalan jövőkép mellett -, három évre kívánja rögzíteni a biztosan várható 
munkavállalói életszínvonal- csökkenést (Állami terhek figyelmen kívül hagyása, mint adók, 
járulékok, egyéb új terhek, stb.). 
- A munkáltató csak úgynevezett „csomagban” hajlandó tárgyalni. A „csomag” 3 éves programja 
kidolgozatlan, céljai ismeretlenek, az érintettek köre csak körvonalazott. 



- A jövedelmi olló tovább nyílik. Az eddigi megélhetési problémák egy bizonyos szint alatt tovább 
fokozódnak. 
- A munkáltató által átkeresztelt EU felzárkóztatás – Új Európai Program bér és jövedelemelemét 
visszájára fordítja. Ez egy szűk, jól fizetett és a megélhetés határán élő munkavállalói réteg 
kialakulását vetíti előre. 
- A munkáltató, többségében aktív dezinformálásba kezdett – kiemelve és pozitívumként előadva 
olyan elemet is, ami biztos jövedelemcsökkenéshez vezet (infláció-követés). Másrészt az erőből, 
hatalomból történő „meggyőzés” is megjelent, elegyítve zsarolásnak, kényszerítésnek is felfogható 
elemekkel (VBK jegyzés látszólagos halasztása, az érdekképviseletek rovására írva). 
- Körvonalazódik a szakszervezetek munkáltató részéről történő ellehetetlenítési szándéka, a valós 
érdekképviselet kizárása és olyan szintekre való átcsoportosítása, ahol már nincs egyeztetés, 
törvényi kötelezettség (teljes differenciálás, nem mért teljesítmény-ösztönző pofapénz szerepe). 
- Sem az évi, sem a három éves munkáltatói ajánlat nem vázol fel a munkavállalók számára 
jövőképet. Nem előrelépést, hanem hátrálást mutat. Nem látszik belőle az anyagi biztonság felé való 
törekvés – az embert továbbra is termelőeszköznek tekinti. A munkáltató kommunikációjában az 
elemeket úgy vázolja, mintha azt mindenki kapná, holott az érintettek többsége csak ellenőrzés 
nélkül adható alapbérfejlesztésben részesülhet. A három éves – évenkénti – elemeket felsorakoztató 
javaslatát is úgy tálalja, mintha egyszerre adná. 
- A munkáltató – eredeti szándéka szerint –, áprilisban kívánja végrehajtani a bérfejlesztést. A VBK 
jegyzése a törvényi változások miatt a karácsonyi ünnepek után kezdődhetett volna (az Olajipari 
Szakszervezet két alkalommal tett erre javaslatot, a munkáltató azonban mindkétszer mereven 
elzárkózott előle). A munkáltató, a látszólagos „csúszásért” az érdekképviseleteket tenné felelőssé, 
holott éppen a munkáltató érdeke a megállapodás elhúzódása. 
 
Látszat pozitívumok – az Olajipari Szakszervezet véleménye szerint: 
 
A munkáltató semmi pozitívumot nem ad – azon kívül, ami az érdeke. Szükségességből régi 
elemeket visszahoz (törzsgárda), új elemekkel feszültségeket próbál csökkenteni (üzemi pótlék), 
illetve olyan elemekkel, mint a 2009-ben bevezetendő „tudás pótlék”, ami az oktatási rendszer 
hiányosságait próbálja pótolni, költségeit csökkenteni. 
A látszatra pozitívumnak tűnő „Hay-pótlék” is annak beismerése, hogy a bérezésben anomáliák 
vannak, és a tapasztalataik szerint ez, az infláció-követő bérfejlesztésekből már csak ütközésekkel 
lenne megvalósítható. 
 
Az Olajipari Szakszervezet álláspontja-javaslatai elemenként: 
 
Bérfejlesztés: 
 
Az infláció fölötti bérfejlesztés esetén pozitívumként értékelnénk a differenciálást, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a cél, a feladat, a feltételek és az ezzel járó javadalmazás módja és mértéke 
ismert – kontrollálható. 
A munkáltató teljes differenciálási törekvésének okát úgy értékeljük, hogy a munkáltató elismeri az 
eltorzult bérrendszer korrigálásának szükségességét. 
Munkavállalói érdekképviseletként ezt csak a megélhetési színvonal fenntartása mellett tartjuk 
megvalósíthatónak, szükségesnek. 
Alapként elfogadhatónak tartjuk az infláció-követést, és ennek év végi korrigálását a 2007. évre. 
Továbbra is fenntartjuk az e fölötti bérfejlesztési álláspontunkat. 
A bérfejlesztés végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges a Hay-rendszer, az ehhez tartozó 
bérrendszer kidolgozása, és elfogadás utáni bevezetése. 
 
Üzemi pótlék: 
 
Elfogadjuk a munkáltató törekvését a műszakban, nehéz körülmények között dolgozó kollégáink 
munkáját elismerni törekvő szándékát – de más formában. 



Nem tartjuk szerencsésnek térben vagy/és időben egy-egy réteg, csoport ilyen megosztó jellegű 
kompenzálását. Feszültségeket szülhet, újabbakat generálhat. 
Különösen aggályosnak tartjuk a pótlék differenciálását, meghatározatlan körökben történő 
újraelosztását – így ezt, ebben a formában nem is támogatjuk. 
A műszakosok részére javasoljuk a műszakpótlék emelését, ami elfogadott, és a munkavállaló 
számára biztonságos forma. 
Az üzemi pótlék, a legutóbbi munkáltatói levél szerint csak 3 évre járna. Nem tisztázott a további 
„sorsa”. 
 
VBK: 
 
A VBK összegét, az infláció mértékével növelten javasoljuk elfogadni. 
Ez az elem az, amit az összes szociális juttatás ellentételezésekét valaha minden munkavállaló 
megkapott, per főre leosztva. 
Minden évben az infláció közelében, illetve az alatt lett megemelve, ami azt jelenti, hogy 
folyamatosan amortizálódik. 
Elődeink, jelenlegi kollégáink munkája, tudása van mögötte. Lassú leépítését nem minősítjük, 
viszont létének jogosságát nem tartjuk vitathatónak. Munkavállalóink ennek az elemnek tudatában 
kötöttek a Mol-al munkaszerződést – a VBK bevezetése után más szervezetekkel jogi viszonyba 
léptek. 
A munkáltató önös érdekből, céljainak elérése érdekében jogtalanul sáfárkodik vele. Véleményünk 
szerint ez a lehetőség nem korlátozható, nem vonható meg. Ezért követeljük az azonnali 
működtetést – az érvényes szabályok szerint. 
 
Teljesítmény-ösztönző: 
 
A munkáltató részéről tudatos átalakítása folyik az úgynevezett szabadságpénzből teljes 
differenciálású „pofapénzzé”. 
Kérjük a munkáltató levelében megfogalmazott bekezdés értelmezését, számokkal, adatokkal, 
konkrét célok megjelölésével, a kiértékelés módjának bemutatását, hogy munkavállalói 
szemszögből kedvezően dönthessünk a differenciálásról. 
Szó szerinti idézet Szőcs László 2007. január 09-én kiadott leveléből: 
„A teljesítményösztönző és az alapbérfejlesztés tervezett teljes differenciálásának oka az, hogy az 
egyéni teljesítmény tudatosabb kezelése, elismerése a munkavállalók és a vezetők igényeivel 
összhangban álló stratégiai célkitűzés, amely lehetővé teszi a munkáltató számára az elvégzett 
munka minősége és jelentősége alapján történő díjazást, a munkáltató ugyanakkor – reagálva a 
szakszervezeti és munkavállalói észrevételekre – teljesítmény alapon történő kifizetési rendszer 
alapján tervezi a differenciálást, a transzparens elosztása érdekében.” 
Idézet vége. 
 
Karácsonyi jutalom: 
 
Szó szerinti idézet Szőcs László 2007. január 09-én kiadott leveléből: 
„A karácsonyi jutalom távolléti díjjal történő elszámolását a munkáltató nem javasolja, mivel ez a 
juttatási elem minden munkavállaló számára egységesen járó juttatás, egy havi bérének megfelelő 
összegben” 
Idézet vége. 
 
Ez a munkáltatói magyarázat nem állja meg a helyét. A távolléti díjazással történő elszámolás 
elsősorban a műszakos kollégákat érinti. Alapbérük, bérszínvonaluk kialakulásánál 
elkerülhetetlenül figyelembe vették a műszakpótlékot és teszik ezt ma is. Ezért fenntartjuk 
javaslatunkat. 
 
 



Hay-rendszer: 
 
Az elkövetkező időszak kulcsa lehet – a munkáltató és a munkavállalók szempontjából is. 
Hosszú távra meghatározhatja a két fél közötti viszonyt, mivel az ennek alapján kidolgozott 
bérrendszer új dimenzióba helyezheti a munkavállaló elismerését. 
Az első bevezetésénél és a korrekcióknál elkövetett hibákat, hogy valaki évekig nem kaphat 
béremelést, hogy megítélés szerint azonos súlyú munkáért valaki dupla jövedelemhez jusson, mint a 
másik, stb. nem szabad elkövetni. 
Az akkori szakszervezeti felszólalásokat – finoman szólva – mellőzték, a korrekcióra tett új 
elméletek a gyakorlatban nem váltak be. 
A rendszer kialakítása – ismereteink szerint – most sem zökkenőmentes. Információink szerint a 
betervezett összeghez igazítják a szinteket, ehhez pedig a bérsávokat. 
Különböző egységek, szervezetek alkuja folyik. Az alkuban dől el az illető vezető pozíciója, majd 
alatta a beosztottak bére. 
Az illető vezető ilyen irányú szakmai ismerete, habitusa, érdekérvényesítő képessége hosszú időre 
meghatározhatja a maga és beosztottja helyét és jövedelmét a cég rangsorában. 
A szakszervezeteknek – mivel többé-kevésbé függetlenek egy-egy egységtől és miután a jövő 
munkabékéjének legfontosabb alapjait rakja le a rendszer – elkerülhetetlen felelőssége a Hay-
rendszer ismerete, véleményezése, javaslatainak átadása és jogkörének megfelelően a korrekt 
bérrendszer elfogadása. 
A munkáltató jelenleg még dolgozik rajta – január végére ígérte átadását. 
Ennek feldolgozása után tudunk érdemben nyilatkozni a 2007. évi KSZ vitás kérdéseiről, a 
megegyezés irányába teendő lépésekről. 
Addig a többi tisztázatlan, lezáratlan munkáltatói és szakszervezeti javaslatok tárgyalására készen 
állunk. 
Ilyen többek között a törzsgárda jutalom, a KSZ-ben szereplő dolgozói juttatások, a 
korengedményes nyugdíjazás lehetősége stb. 
 
Tisztelt Szakszervezeti Tagok! Tisztelt Kollégák! 
 
Minden részletre kiterjedően, minden lépést, javaslatot írásban nem tudunk ilyen részletesen – 
minden alaklommal közzétenni – egy-egy tárgyalás mintegy 2 órán keresztül tart. Az egyéb 
egyeztetéseket, egyéni megbeszéléseken elhangzott információkat nehéz lenne így visszaadni. 
Ezért – ahogy az eddig is volt – szakszervezeti tagjaink a szakszervezetünk ülésein, 
megbeszéléseinken meghívás nélkül is részt vehetnek. 
Kérjük, a szakszervezet álláspontjának pontosabb megismerése, véleményetek közös 
megbeszélése/megvitatása érdekében vegyetek részt ezeken a tárgyalásokon. 
Helyéről, idejéről a bizalmik adnak tájékoztatást. 
 
2007-01-17 
 
Üdvözlettel: 
Hajzer Barnabás 
Olajipari Szakszervezet 
elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A z  O la j ipa r i  Sz aksz er vez e t  t ag ja inak  
 

2007. február 22-én (csütörtökön) 1900 órakor a József Attila színházban 
 

JÁROM AZ UTAM című revü két részben 
 

Jelentkezni, illetve bérleteket átvenni a DUFI irodaház (fsz. 4.) szakszervezeti irodában lehet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Választható béren kívüli juttatás 
 
KEDVES DOLGOZÓK! Választható béren kívüli juttatás! Várjuk megtisztelő hívásukat! 
    HITEL LEHETŐSÉG 

Amennyiben Önnek legalább 10 éve van önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítása, hitelkeretet 
tudunk biztosítani az Ön számára tetszőleges felhasználásra. 
FEDEZET = TAGI LEKÖTÉS 80 VAGY 90 %-a. 
Hitelt az ALLIANZ BANK ZRT folyósítja. 

    A „TÉNYKÉP”-ben már megjelent VBK- rendszeren belüli elemek továbbra is          
      érvényben vannak: 
 1/ Jelzáloghitel 
 2/ Befektetés /+ hozzá kapcsolható életbiztosítások 

A fentieket az Allianz Hungária Biztosító ZRt közreműködésével tudjuk Önöknek teljesíteni. 
Várjuk megtisztelő hívásukat. 
Turai János     
üzleti vezető                                
20/9820-414 
     
Dancsiné Kőfalvi Benedikta 
üzleti vezető 
20/9230-156 

 
Ha szereted az angolt, vagy szeretnéd jobban tudni, vár a 

Cool Club English School! 

Tanfolyamaink:  

Pre-school (ovis angol) 3-6 éves korig 

Basic English 7-10 éves korig 

Essential English 11-14 éves korig 

High School English 15-18 éves korig 

Pre-exam courses (nyelvvizsga és érettségi előkészítő) 

Baby&Mum English (2-3 éves gyermek és édesanyja) 

Beiratkozás: szeptember 1-13. 

Helyszín: Százhalombatta Kodály st. 20. 2/4 

Telefon: 06-30-3258771 és 06-30-3258727 
 

 
 

A Mol Rt. Olajipari Szakszervezet 
Időszakos kiadványa 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 

Felelős kiadó: Hajzer Barnabás 
Cím: MOL Rt. DUFI 2443 

Százhalombatta Pf: 1 
Telefon: 121-19. Fax: 115-19 

 


	Választható béren kívüli juttatás

