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Két éves 
munkaidőkeret

A veszélyhelyzet miatt több-
ször is módosította a munka 
törvénykönyvét a kormány. 
A legutóbbi változtatás április 
11-én lépett életbe. Lényege, 
hogy két évre lehet növelni a 
munkaidőkeretet. A munkálta-
tó legfeljebb 24 havi munka-
időkeretet rendelhet el, illetve 
már fennálló munkaidőkeret 
esetében annak hossza 24 hó-
napra növelhető.

A 24 hónapos munkaidő-
keret jelentős segítséget, de 
komoly hátrányt is jelenthet a 
munkavállalónak. Ugyanis ha-
vibére kézhez kapása mellett 
akár rendelkezésre állási köte-
lezettség nélkül is otthon tölt-
het hónapokat úgy, hogy az 
adott időszakra eső munkavég-
zést egy hosszabb időszakon 
belül pótolja be. A munkaidő-
keretben ugyanis – a napi, heti 
munkaidőkorlátok és pihenőidő 
szabályok betartása mellett – 
szabadon osztható be a mun-
kaidő. 

Az intézkedés előnye, hogy 
azokon a munkahelyeken, ahol 
a megrendelések csökkenése 
miatt átmenetileg nincs mun-
kavégzés, a kieső munkaidőt 
később is le lehet dolgozni, 

vagyis nem szenved jelentős 
jövedelemkiesést a munkavál-
laló, mert ha mást nem, alap-
bért kap. 

A hosszabb munkaidőkeret 
hátránya ugyanakkor, hogy 
adott esetben nagyon meg-
terhelő lehet a kiesett munka-
napok pótlása. Jelentheti azt 
is, hogy a hét minden napján 
dolgozni, vagy minden nap tú-
lórázni kell – természetesen a 
munkaidő, illetve a pihenőidő 
szabályainak betartásával. 

Ha (a példa kedvéért) 120 
munkanapot töltött otthon, 
ami körülbelül 6 hónap, ezt az 
időt a munkaidőkereten belül le 
kell dolgoznia, és ezekre a pót-
ló munkaórákra, -napokra túló-
rapótlék nem illeti meg.

Az sem előnyös a munka-
vállaló számára, hogy az el-
számolás – tehát az esetleges 
túlmunka díjazása – csak az 
időkeret végén kötelező.

Fontos, hogy a fenti szabá-
lyoktól eltérő kollektív szerző-
déses rendelkezéseket a ren-
delet hatályának tartama alatt 
nem lehet alkalmazni.

Légy észnél, ne 
dönts egyedül!

A  kormány  a veszélyhelyzet 
időtartamára lazított a foglal-

koztatás szabályain. A munka 
törvénykönyvét (Mt.) a ve-
szélyhelyzet megszűnését kö-
vető harminc napig azzal az 
eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
a munkáltató a közölt munka-
időbeosztást szabadon módo-
síthatja, egyoldalúan elrendel-
heti a munkavállaló számára az 
otthoni munkavégzést és a táv-
munkavégzést, valamint meg-
teheti a szükséges és indokolt 
intézkedéseket a munkavállaló 
egészségi állapotának ellenőr-
zése érdekében.

Az ezektől a szabályoktól el-
térő kollektív szerződéses ren-
delkezéseket a rendelet hatá-
lya alatt nem lehet alkalmazni, 
vagyis ezek a rendelkezések 
felülírják a kollektív szerződé-
seket. 

A munka törvénykönyvének 
legvitatottabb módosítása az 
volt, hogy a munkavállaló és 
a munkáltató külön megálla-
podásban eltérhetnek a sza-
bályoktól, vagyis gyakorlatilag 
bármiben megegyezhetnek. Ez 
a szabályozás különösen kiszol-
gáltatottá teheti a dolgozót, hi-
szen gyakorlatilag bármit alá-
írathatnak vele. A saját magát 
képviselő munkavállaló jellem-
zően nem felkészült tárgyaló-
partnere a munkáltatói jogkört 
gyakorló vagy magasabb szin-

A munka törvénykönyvét és a  
kollektív szerződéseket is átírja a járványhelyzet

Az információ biztonság,  
a tudás hatalom
A március közepe óta érvényben levő járványügyi veszélyhelyzetben folyamatosan 
egyeztetnek a MOL dolgozóit képviselő szakszervezetek egymással, az üzemi 
tanáccsal és a munkáltatóval annak érdekében, hogy a változások a lehető 
legkevesebb érdeksérelmet okozzák a munkavállalóknak.  
Kovács László, az OSZ elnöke foglalja össze az elmúlt hetek legfontosabb 
történéseit.   
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tű munkahelyi vezetőnek. A 
rendelkezés pontos terjedelme, 
illetve jogszerűsége azóta is vi-
tatott.

Nagyon fontos, hogy a mun-
kavállalók semmilyen megálla-
podást ne írjanak alá az érdek-
képviseletek, illetve hozzáértő 
szakember, munkajogász meg-
kérdezése nélkül. Nagyon fon-
tos, hogy éljünk a kollektív 
megállapodás lehetőségével, 
mert minden megállapodás 
jobb, mint a munkavállaló teljes 
kiszolgáltatottsága. 

A kormányrendelet garan-
ciális szabályként rögzíti, hogy 
a napi munkaidő, a beosztás 
szerinti napi munkaidő, a napi 
pihenőidő, valamint a heti pi-
henőidő szabályaitól nem lehet 
eltérni. 

A munkavállaló napi munka-
ideje továbbra is legfeljebb 8, 
készenléti jellegű munkakörben 
legfeljebb 12 óra lehet. A be-
osztás szerinti napi munkaidő 
pedig nem haladhatja meg a 
12, készenléti jellegű munka-
körben a 24 órát. A munkavál-
laló számára pedig továbbra 
is heti két pihenőnap vagy 48 

óra időtartamú pihenőidő biz-
tosítása kötelező. Ettől eltérni 
kizárólag az Mt.-ben nevesített 
esetekben lehet.

Nem tartalmaz a kormány-
rendelet eltérési lehetőséget a 
munka minimális díjazására vo-
natkozóan sem. Így nem java-
solt az alapbért a minimálbér/
garantált bérminimum mértéke 
alatt meghatározni. 

Nem tartalmaz rendelke-
zéseket a kormányrendelet a 
rendkívüli munkaidő vonatko-
zásában sem, így nem javasolt 
annak mértékétől a felek meg-
állapodásával eltérni.

Értékeljük, hogy a MOL nem 
gondolkodik létszámleépítés-
ben, és folyamatosan egyeztet 
a szakszervezetekkel, de nem 
tartjuk elégségesnek azokat a 
juttatásokat, amelyekre eddig 
tett javaslatot a pandémiás 
helyzet kapcsán. Az erről szóló 
egyeztetések a járványügyi ve-
szélyhelyzet kihirdetését köve-
tően kezdődtek meg, és azóta 
is folyamatosak. Nagyon fon-
tos leszögezni, hogy a kollek-
tív szerződések módosításához 
csak átmeneti jelleggel, a járvá-

nyügyi vészhelyzet megszünte-
tése utáni harmincadik napig 
járulnak hozzá a szakszerveze-
tek.  

Megállapodás született a 
MOL Nyrt és a magyarországi 
üzemekben dolgozókat képvi-
selő négy szakszervezet között 
a Kollektív Szerződés átmeneti 
módosításáról, miután a kor-
mány hatályon kívül helyezte 
a Munka Törvénykönyve és a 
Kollektív Szerződés bizonyos 
rendelkezéseit. A változások a 
folyamatos termelést szolgál-
ják, de a munkavállalók érde-
keit is védik. 

Átmeneti változások 
a kollektív 
szerződésben

A március 23-án hétfőn 
megkötött egyezség szerint 
a szabadság kiadásának idő-
pontját legkésőbb a kezdete 
előtt két nappal közölheti a 
munkáltató a MOL munkavál-
lalóival. A munkavállaló sza-
badság kiadása előtti meghall-
gatását mellőzni lehet. 
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A munkavállaló a kérésé-
nek megfelelően kiadandó hét 
munkanap szabadságát csak 
a járványügyi veszélyhelyzet 
megszűnését követő 30 napos 
időszak utánra kérheti. 

A veszélyhelyzet időszaká-
ban csak különösen indokolt 
esetben, egyedi mérlegelés 
alapján adható ki kérésére sza-
badság.

A munkáltató a közölt mun-
kaidő-beosztást legfeljebb hu-
szonnégy órával korábban mó-
dosíthatja.

A munkaidőkeretben fog-
lalkoztatott munkavállalók 
esetében a jelenleg érvényes 
munkaidőkeret időtartama 
2020. december 31-re (vagy-
is a duplájára) emelkedett.  
A munkáltató által elrendelhető 
rendkívüli munkaidő maximális 
mértéke 250 óráról 300 órára 
emelkedett. A rendkívüli mun-
kavégzést, vagyis a túlórát, az 
elrendelése után legkésőbb hét 
munkanapon belül dokumen-
tálni kell.

Az ügyelet, készenlét idő-
pontját a korábbi négy helyett 
két nappal korábban módosít-
hatja a munkáltató.

Aggályosnak tartom, hogy a 
bevezetett készenléti rendszer-
ben egyes munkavállalók az 
Mt. és a KSZ rendelkezéseihez 
képest magasabb havi készen-
létet – 168 óra helyett 180-200 
órát – teljesítenek, valamint, 
hogy vannak olyan 4+4-es be-
osztásban dolgozó kollégák, 
akik a pihenő idejük harma-
dik-negyedik napján adnak 24 
órás készenlétet. Ha őket ez 
idő alatt berendelik munka-
végzésre, az után 11 óra (mi-
nimum 8 óra kompenzálással) 
pihenőidőt kell kapniuk, amely 
boríthatja a műszakbeosztást.

Bértámogatás
Az állam Csehországban és 

Szlovákiában a fizetés 80 szá-

zalékát, Romániában 75 száza-
lékát, Bulgáriában és Német-
országban 60 százalékát, míg 
Lengyelországban 40 száza-
lékát biztosítja azok számára, 
akiknek ideiglenesen megszű-
nik a munkahelye.  A támoga-
tások igénylésének és feltéte-
leinek rendszere országonként, 
de akár iparágonként is eltérő. 
Függ az adott állam gazdasági 
erejétől, teherbíróképességétől 
és más-más a jogszabályi hát-
tér is. 

A magyar kormány szintén 
bejelentette, hogy támogatást 
nyújt a kieső munkabérekre, 
de ennek feltételei még mindig 
nem ismertek minden részle-
tükben vagy további értelme-
zést igényelnek. 

A MOL-ban – ahogy más cé-

geknél is – egyelőre az időará-
nyos szabadságok kiadásával 
oldják meg, hogy ne szenved-
jenek jövedelemkiesést, akik-
nek a munkájára átmenetileg 
nincs szükség. Az Mt. szerint 
az éves szabadság mintegy 
75 százalékával rendelkezik a 
munkáltató, akinek kötelező 
legalább hét egybefüggő sza-
badnapot a munkavállaló igé-
nye szerint kiadni. 

A fentiek miatt a legutóbbi, 
április 11-i egyeztetésen sem 
született érdemi megállapodás 

az állásidőre vonatkozó bére-
zésről a munkáltató és az ér-
dekképviseletek között. Bauer 
Dávid HR igazgató arról tájé-
koztatott, hogy erre akkor ke-
rülhet sor, ha rendeleti szinten 
jelennek meg a kormányzati 
gazdaságmentő csomag, azon 
belül is a bérkiegészítés részle-
tei.

A szakszervezetek kérték, 
hogy ha megjelenik a várt kor-
mányrendelet, a munkáltató 
konkrét példákon keresztül 
mutassa be, milyen juttatásra 
számíthatnak hosszabb távon, 
akiket részben vagy egészben 
felmentenek a munkavégzés 
alól.

Az egyeztetésen kértük, 
hogy rendszeresen kapjunk 
adatokat arról, milyen arány-

ban kerülnek a dolgozók aktív, 
home office, tartalékos, karan-
tén, leálló, részmunkaidő be-
osztásba. 

A munkáltató március 31-én 
tájékoztatott, hogy az átte-
kinthető és egységes szabá-
lyozás érdekében különböző 
munkaköri csoportokba sze-
retnék sorolni a munkavállaló-
kat a munkavégzés és díjazás 
szempontjából. Ilyen csoportot 
alkotnának az aktív dolgozók, 
akik fenntartják az üzemek-
ben a termelést. Egy másik 



TÉNYKÉP • XXV. évfolyam 2. szám • 2020. április •  www.olajipariszakszervezet.hu • olajipariszakszervezet@mol.hu 5

kategóriába sorolnák a home 
office-ban foglalkoztatotta-
kat, egy harmadikba pedig a 
„tartalékosokat”, akik fizetett 
távolléten tartózkodnak ké-
szenlétben és berendelhetők. 
Egyelőre távolléti díjat kapnak 
a karanténban levők, akik kül-
földről tértek haza vagy fer-
tőzésveszélyesek. Egy ötödik 
kategóriába sorolnák azokat, 
akiknek nem tudnak mun-
kát biztosítani. Egyelőre nincs 
ilyen munkavállaló a MOL-nál, 
de mivel számos tevékenység 
csökken, illetve leáll, elkép-
zelhető, hogy ők az egy évre 
rendelkezésre álló pihenő ide-
jük átcsoportosításával juthat-
nának jövedelemhez, vagyis 
az év második felében többet 
kellene majd dolgozniuk. A 
hatodik csoportba azok – az 
elsősorban szellemi munkát 
végzők – tartozhatnak, akik-
nek részmunkaidős foglalkoz-
tatást biztosítanának, hogy ne 
maradjanak kereset nélkül.

Pandémiás pótlék 
és leállási díj

A munkáltató havi 50 ezer 
forintos bónuszt juttat azok-
nak a fizikai munkavállalóknak, 
akik a pandémiás helyzetben is 
vállalják a bejárást, munkavég-
zést. Ezt a ledolgozott mun-
kanapok arányában, március 
16-tól fizeti. A leállások eseté-
re a távolléti díj (egyénileg szá-
mított átlagbér) negyven szá-
zalékát, legkevesebb 210 ezer 
forintot – vagyis a minimálbért 
– ajánlotta meg.

Szerintem az ötvenezer fo-
rint nincs arányban a cég tel-
jesítőképességével és főként 
azzal, amit a termelés folyama-
tosságát biztosító kollégák vál-
lalnak. Az üzemekben ugyanis 
az amúgy is jelentős egészség-
ügyi kockázat a járványveszély 
miatt tovább nő, a biztonsági 
létszám miatt több feladat és 

több felelősség jut egy-egy 
dolgozóra, nagyobb a feszült-
ség. Lehet, hogy a munkáltató 
a pandémiás pótlék kapcsán 
jó érzéssel nyugtázná a szak-
szervezetek egyetértését, és a 
kommunikációjában is jól „mu-
tatna”, de ha ezen az összegen 
nem hajlandó emelni, akkor ez 
az ő döntése, amit a szakszer-
vezet támogatása nélkül ho-
zott meg!

Véleményem szerint a csök-
kentett távolléti díj csak abban 
az esetben jöhet szóba, ha a 
teljes üzem, illetve termelés le-
áll. Mindaddig, amíg csak azért 
tartják otthon a dolgozót, mert 
biztonsági létszámon felül van, 
a teljes távolléti díj illeti meg.

Hogy születik-e megállapo-
dás és milyen lesz, az nagyban 
függ a kormányzati szándék-
tól, vagyis attól, hogy Magyar-
ország Kormánya mekkora ter-
het, felelősséget vesz magára 
a munkahelyek megőrzése, a 
munkavállalók megélhetésé-
nek biztosítása érdekében. 

Egy biztos: amíg nem szü-
letik másféle megegyezés, a 
KSZ jelenleg is érvényben levő 
rendelkezései szabják meg a 
távollétre szóló juttatásokat.  

Szeretnénk tudni, hogy ha 
a leállás során mégis szükség 
lenne a mentesített állomány-
ra vagy egy részére, esetleg 
meghatározott munkavállalói 
körre, milyen formában tör-
ténne a kiértesítése, berende-
lése.

A munkáltató tájékoztatá-
sa szerint a munkavállalók a 
nyereség – 90 százalék körüli 
EBITDA – arányában számít-
hatnak a teljesítményösztönző 
kifizetésére. A fizikai állomány 
a rendkívüli helyzet ellenére is 
megkapta a márciusban ese-
dékes, megállapodás szerinti 
alapbérfejlesztést, a szellemi 
dolgozók azonban csak azt az 
ígéretet kapták, hogy még az 
idén meglesz.

Felmentettek
A kollégák fenn akarják tar-

tani a termelést, mindenkinek 
ez az érdeke, de fontosnak 
tartjuk meghatározni, hogy 
mikor indulhat el a kompen-
zációs program azok számára, 
akik önhibájukon kívül feladat 
nélkül maradnak. Szerintünk 
célszerű lenne valamely objek-
tív vállalati mutatóhoz kötni. 
Szeretnénk tudni, vannak-e el-
várások a munka alól felmen-
tettekkel szemben, és ha igen, 
mik ezek.

Kértük: határozza meg a 
munkáltató, melyek azok a 
munkakörök, munkavégzési 
területek, amelyek átmenetileg 
nem stratégiai fontosságúak. 
Mekkora réteget érinthet a ter-
melésből való kiesés egy elhú-
zódó válság esetén?

Szeretnénk megvizsgálni a 
belső átcsoportosítás lehető-
ségeit, mert úgy véljük, lehet 
olyan szervezet, amelynél a 
jelenlegi helyzet több felada-
tot eredményez, vagy, ahol hi-
ányzik létszám. Akad ugyanis 
olyan műszakos kolléga, aki a 
minimum létszám miatt állá-
sidőn van, de pl. szívesen se-
gítene fertőtlenítő folyadékot 
targoncázni a LUB-nál.

Arra is kíváncsiak vagyunk, 
milyen egyéb területeken fog 
megtakarítani a MOL, hogy a 
munkavállalóira háruló teher 
csökkenjen. Átütemezi-e pél-
dául a székházépítést, vagy 
átgondolja-e a labdarúgás tá-
mogatását? Ratatics Péter 
igazgató azt mondta legutóbbi 
online állománygyűlésén, hogy 
tovább épül a székház, de a 
szponzorációból visszavesz-
nek. 

Javasoltuk, hogy ahol mind-
két családfenntartó MOL-s 
dolgozó, ott méltányossá-
gi alapon, egyedi elbírálással 
döntsön a munkáltató a mun-
kaszerződések módosításán.

Tudjuk, hogy a járványhely-
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zet miatt visszaesett a termé-
kek iránti kereslet, és ez bevé-
telkiesést okoz a cégnek, de 
amíg folyamatosan termelni 
tudnak az üzemek, addig véle-
ményünk szerint a munkáltató 
megengedheti magának, hogy 
méltányos legyen a dolgozó-
ival, és ne csökkentse jelen-
tősen a jövedelmüket az általa 
elrendelt távollét miatt.

A munkáltatóval történő 
megállapodás során a részlet-
szabályokra is nagyon kell fi-
gyelni, mivel vannak már jelei, 
hogy a bevételkiesés kedve-
zőtlenül fogja érinteni a jöve-
delmeket. A munkavállalókat 
nem lehet magukra hagyni az 
előttünk álló mély gazdasági 
válságban. 

Legalább hat 
óra legyen a 
részmunkaidő!

Ennek a képviseletében 
egyeztek meg a MOL-os szak-
szervezetek április 14-i egyez-
tetésükön. Arra tesznek javas-
latot, hogy ha a munkáltató 
részmunkaidő elrendelésére 
kényszerül, az legalább hat óra 
legyen, vagy, ha ennél keve-
sebb, a járulékokat akkor is hat 
óra után fizesse annak érdeké-
ben, hogy ne érintse negatívan 
a nyugdíjat, illetve a szolgálati 
időt a termeléscsökkenés miat-
ti munkaidő-kiesés.

COVID-tesztek
Bauer Dávid HR igazgató 

beszámolója szerint a hónap 
elején megkezdetett sziszte-
matikus tesztelés során a mun-
kavállalók egészségügyi adatait 
rendkívül szigorúan kezelik. A 
minták a laborba vonalkóddal, 
név nélkül kerülnek. Az ered-
mények tájékoztató jellegű-
ek, amelyeket minden pozitív 
esetben meg kell erősíttetni a 
központi népegészségügyi la-

borban. A MOL igyekszik folya-
matosan javítani a tesztelés ha-
tékonyságát és protokollját, az 
eredményekről azonban nem 
árulnak el átfogó adatokat.

A munkavállalók értékelik, 

hogy a munkáltató megkezd-
te a rendszeres vírusszűrést a 
MOL üzemeiben. Ugyanakkor 
jobbnak tartanák, ha hamarabb 
kapnának visszajelzést a teszt-
jük eredményéről – akkor is, ha 
negatív. Furcsállják, hogy mű-
szak elején kell leadni a tesztet 
és utána érkezik meg az ered-
mény, vagyis adott esetben 
végigdolgozzák a műszakot, 
miközben lehetséges, hogy 
fertőzöttek. Olyan munkavál-
lalótól is kaptunk üzenetet, aki 
szerint a külsős, beszállító, ki-
szolgáló – takarító, sofőr – cé-
gek dolgozóit is szűrni kellene. 
Szerinte ők hátrányban vannak, 
még információhoz sem jutnak 
a védekezést illetően.  

Naprakész 
információ

Április 6-a óta hetente ülé-
sezik a Versenyszféra és a 
Kormány Állandó Konzultációs 
Fóruma (VKF) a kormányza-
ti gazdaságvédelmi akcióterv 
egyes részleteiről. A tanácsko-
zás eredményeiről Mészáros 
Melinda, a LIGA Szakszerveze-

tek elnöke rendszeresen beszá-
mol a konföderáció tagszak-
szervezeteinek. Folyamatosan 
egyeztetünk vele és más, part-
nerszakszervezeti vezetőkkel, 
valamint dr. Kéri Ádám munka-

jogász szakértővel minden ak-
tuális kérdésben. 

Az OSZ folyamatosan tájé-
koztatja a munkavállókat az 
őket érintő országos és mun-
kahelyi változásokról, aktuali-
tásokról. 

Kovács László

Kövessétek az Olajipari 
Szakszervezet új, nyilvános 
Facebook-profilját! Nézzé-
tek meg a szintén megújult 
weboldalunkat (www.olajipa-
riszakszervezet.hu), ahol a 
naponta frissülő hírek mellett 
továbbra is anonim módon 
írhatjátok meg véleményete-
ket, problémáitokat, javasla-
taitokat. Használjátok a fó-
rum funkciót, vegyetek részt 
a szavazásban, hogy megis-
merjük és hatékonyan tudjuk 
képviselni véleményeteket, 
érdekeiteket! 

Tájékozódjatok és tájékoz-
tassatok, mert csak ez se-
gíthet eligazodni a jelenlegi 
bizonytalan, folyamatosan 
változó helyzetben. Ne feled-
jétek: az információ bizton-
ság, a tudás hatalom! 
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- A Chinoin is egy multi-
nacionális cég, a MOL-hoz 
hasonlóan. Hogyan látta ko-
rábban, a Chinoin vezetője-
ként a MOL-t, illetve most, a 
DUFI vezetőjeként, belülről? 

- Akkor is, most is az ország 
legjelentősebb vállalatának és 
munkáltatójának láttam és lá-
tom a MOL-t, amely komoly 
munkaerőpiaci versenytárs is 
a vegyipar területén. Mostan-
ra viszont megismertem a vál-
lalat, a technológia, az üzlet 
összetettségét, valamint mint-
egy ezer kollégát a DUFI-ban 
és sok mást a MOL -csoport 
területén. Látom, mennyire el-
kötelezettek és elhivatottak a 
munkájuk iránt.  

- Milyen jövőképet tud 
mutatni a fizikai és szelle-
mi munkavállalók számára 
a DUFI-ban? Hogyan látja a 
finomító jövőjét rövidebb és 
hosszabb távon? 

- Karakteres benyomásom 
a MOL-lal kapcsolatban, ame-
lyet a legutóbbi elkötelezett-
ség-felmérés is megerősít, 
hogy a cég jelentős teret és 
lehetőséget biztosít a tanu-
lásnak, a szakértelem és a ké-
pességek fejlesztésének. Úgy 
vélem, az alkalmazottak szá-
mára is az egyik legfontosabb 
érték a fejlődés, az önmegva-
lósítás lehetősége. A DUFI és 
a ZAFI kapacitása, technoló-

giai képessége meghatározó 
a MOL-csoport termelésében. 
Zavaros időket élünk, de ha 
eltekintünk a jelenlegi hely-
zettől, a DUFI jövőjét most, 
ezekben az években építjük. 
Elkezdődött a belső átalakulás 

a petrolkémia irányába, vagyis 
a motorhajtóanyagok arányát 
fokozatosan csökkenteni, a 
petrolkémiai alapanyagterme-
lést pedig fokozatosan növelni 
szeretnénk termékpalettán-
kon. Ez a MOL-csoport 2030-

Tudomásul kell venni  
a bizonytalanságot  
és a változást
Tudomásul kell venni, hogy a bizonytalanság és a változás átjárja az egész világot. 
Óriási a verseny, amiben helyt kell állni. Aki alkalmazkodóbb, az lesz sikeresebb. 
A MOL és a DUFI, és ezáltal az ott dolgozók is aktív szereplői ennek a versenynek. 
Aradi Mátyással, a DUFI igazgatójával beszélgettünk koronavírus-járványról, 
karbonsemlegességről, jövőképről, csüggedésről és versenyről. 
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as stratégiájának egyik legfon-
tosabb eleme. Hogy mennyire 
lesz sikeres ez az átalakulás a 
DUFI számára, az rajtunk áll, 
vagyis azon, hogy meg tud-
juk-e mutatni: a DUFI alkalmas 
terület az ilyen irányú befek-

tetések számára. Legyen szó 
bármilyen pandémiáról, kar-
bonsemlegességről, a DUFI 
jövője csak rajtunk múlik, és 
ilyen értelemben korlátlan. 

Hogy mennyire hosszú tá-
von gondolkodunk, azt jelzi 
egyébként az évek óta folyó 
együttműködés is az iskolákkal 
és a szülőkkel, azzal a céllal, 
hogy megtaláljuk a jövő mun-
kavállalóit.     

- Előfordulhat, hogy a 
koronavírus-járvány miatt 
részlegesen vagy teljesen 
leáll a finomító? Léteznek 
pandémiás forgatókönyvek? 
Mit tudhatunk meg ezekről?  

- Látjuk, mi történik a vi-
lágban és az országban, ahol 
a legnagyobb munkáltatónak 
számító autógyárak álltak le. 

A járvány és a nyomában ér-
kező gazdasági válság óriási 
hatással van és lesz ránk is. 
Naponta több órát töltünk a 
krízis menedzselésével, és az 
első perctől dolgozunk a le-
hetséges szcenáriókkal, hogy 

felkészülten állíthassunk le 
üzemeket, ha a vírus miatt je-
lentősen csökkenne a dolgo-
zók létszáma, vagy a termékek 
felhasználása. 

Jelenleg minden erőnket 
arra összpontosítjuk, hogy 
az összes termelő egységben 
megakadályozzuk a fertőzés 
behatolását, illetve terjedését 
és fenntartsuk a termelést. 
Ezért kerül sor eddig talán 
soha nem látott intézkedések-
re. 

Jelenleg kétszázötven mun-
kavállalónk dolgozik home 
office-ban, és harminchárman 
tartózkodnak önkéntes karan-
ténban. Jelentős mértékben 
csökkentettük a külső cégek 
jelenlétét, kivitelezéseket ál-
lítottunk le annak érdekében, 

hogy redukáljuk a fertőzés át-
adásának a lehetőségét. A ko-
rábban jellemző napi ezerkét-
százas létszámhoz viszonyítva 
jelenleg hatszáz-hatszázöt-
venre tehető ezeknek a külső 
munkavállalóknak a száma a 

DUFI, illetve a ZAFI területén. 
Mindenütt maszk viselését 

rendeltük el, ahol két méternél 
közelebb kerülnek egymás-
hoz a dolgozók, egynél több 
személy nem étkezhet, illetve 
dohányozhat az erre kijelölt 
helyeken. Minden nap minden 
műszakban fertőtlenítő takarí-
tást végzünk. A kívülről érke-
ző munkavállalóknál mérjük a 
testhőt, és ezt az intézkedést 
minden munkavállalóra ki fog-
juk terjeszteni. Április második 
hetétől minden munkavállaló 
esetében ki tudjuk szűrni azo-
kat, akik tünetmentesek, de 
hordozói a fertőzésnek.    

- A DS Termelés 2019-es 
elkötelezettségi mutatója 
58 százalék, amely csökke-
nést mutat a két évvel ez-
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előtti felméréshez képest és 
elmarad a down stream 77 
százalékos elkötelezettségi 
szintjétől. Véleménye szerint 
miért csökkent és miért ma-
rad el?

- Bonyolult kérdés, sokféle 
oka lehet, és a magam részéről 
nem szeretnék találgatni, amíg 
nem ismerem meg a munka-
vállalóink konkrét véleményét, 
javaslatait. A felmérés eredmé-
nyeit nagylétszámú, ötvenfős 
workshopokon szerettük volna 
elemezni még március folya-
mán, de közbeszólt a járvány, 
ezért ezeket most el kell ha-
lasztanunk. Hangsúlyozom: 
nem véglegesen. Nagyon fon-
tosnak tartom, hogy megis-
merjük a munkavállalók javas-
latait, elképzeléseit, és hogy 
ők is megismerjék a céljainkat. 
Mert akkor szerintem a ne-
hézségekben sokkal inkább 
kihívásokat, a problémákban 
lehetőségeket fognak látni, és 
jobban látni fogják a DUFI-ban 
és a ZAFI-ban a saját jövőjüket 
is.

- A felmérésről készült 
prezentációban olvasható, 
hogy „A fenntartható elkö-
telezettség, a befogadás és 
a munkahelyi biztonság te-
rén további, az eddigieknél 
hatásosabb megoldásokat 
kell keresnünk. Szintén to-
vább kell dolgoznunk a jólét, 
felhatalmazás, bér és jutta-
tások területein is.” Kérjük, 
mondja el, milyen konkrét 
intézkedéseket terveznek 
rövid és hosszabb távon a 
munkahelyi biztonság, a jó-
lét, a bér és juttatások terü-
letén!

- Amit most biztosan el tu-
dok mondani, hogy a 2030-
as stratégiánk kiemelt célja a 
rendelkezésre állás fejlesztése, 
a megelőző karbantartások 
arányának a növelése, vagyis 
mindannyian a biztonság irá-
nyába szeretnénk haladni. 

- A DUFI munkavállaló-
ival beszélgetve általános 
benyomásom, hogy jellem-
zően kedveszegettek és ag-
gódnak. Nagyon sokan úgy 
érzik, hogy bármikor bármi-
lyen negatív változás meg-
történhet a munkahelyükkel 
kapcsolatban, és ezekre a 
folyamatokra se ráhatásuk 
se rálátásuk nincsen. Alap-
vetően nem éreznek bizal-
mat a céggel és a munka-
helyükkel kapcsolatban, 
emellett erkölcsi-anyagi 
megbecsülésüket sem érzik 
arányosnak a munkájukkal 
együtt járó egészségügyi 
kockázatokkal. Mit gondol 
erről? Szeretne-e, tud-e vál-
toztatni ezen az általános 
csüggedésen?  

- Én nem látom kedvesze-
gettnek és aggódónak a mun-
kavállalókat, amikor a vezérlő-
ben beszélgetek velük. Sokkal 
inkább azt érzem, és az hang-
zik el, hogy szeretik a DUFI-t, 
büszkék a képességekre, az ál-

taluk megoldott problémákra. 
Humánus, együttműködő csa-
patemberekkel és egymással 
nagyon szolidáris műszakos 
kollégákkal találkozom. 

Lehet, hogy én egy nagyon 
másmilyen világból jöttem, de 
tudomásul kell venni, hogy a 
bizonytalanság és a változás 
átjárja az egész világot. Óriá-

si a verseny, amiben helyt kell 
állni. Aki alkalmazkodóbb, az 
lesz sikeresebb, a kevésbé al-
kalmazkodók lemaradhatnak. 
A MOL és a DUFI, és az ott dol-
gozók is aktív szereplői ennek 
a versenynek. 

A világ élvonalába tartozó 
gyógyszergyártótól érkeztem 
ide, ahol azonban sok telep-
hely egyik évről a másikra fe-
jezte be a tevékenységét, ha 
ebben a versenyben nem tu-
dott helyt állni. 

Tudja mindenki, hogy a kar-
bonsemlegesség érdekében az 
üzemanyagtermékek arányát 
csökkenteni kell, és ez egy ko-
moly verseny, amiben annyira 
van esélyünk győzni, ameny-
nyire képesek vagyunk egyedi 
megoldásokat találni és egy-
szerűsíteni a munkafolyama-
tokat. 

Nagyon jónak tartom a DUFI 
ötletmenedzsment-rendsze-
rét, és minden munkavállalót 
arra biztatok, hogy vesse fel az 
ötleteit, hiszen ők ismerik leg-

inkább a folyamatokat. Azok 
a cégek maradnak versenyké-
pesek, amelyeknek a dolgozói 
aktívak és hajlandók változ-
tatni. Mi irányítjuk a sorsunkat 
és nekünk lehet ezt a csatát 
megnyerni – ez a jelenlegi leg-
fontosabb üzenetem a DUFI 
vezetőjeként.

n

Aradi Mátyás tavaly novemberben váltotta Jukka Nuu ti
nent a DUFI igazgatói székében. A Budapesti Műszaki Egye
temen végzett vegyészmérnökként és 37 évet dolgozott a 
gyógyszeriparban, a Sanofi multinacionális vállalathoz tar
tozó Chinoin újpesti telephelyén. Ez a gyógyszergyár volt az 
első munkahelye, ahol laboránsként kezdte, majd az egyetem 
után vegyészmérnökként, üzemről, üzemcsoportra haladt a 
telephelyigazgatói pozícióig, amit hét évig töltött be. 

A tavalyi évben a Sanofi gyártási kiválóság szervezetének 
négy országot  Indiát, Németországot, Olaszországot, Angli
át  és négy telephelyet támogató vezetőjeként a Sanofi lean 
alapú gyártási rendszerének bevezetésével támogatta a fer
mentációs és hatóanyaggyártó telephelyek üzleti célkitűzése
inek megvalósulását.
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A kollégák nem gyerekek, 
megértik, ha adott esetben 
elfogy a melegvíz a zuhany-
zóban. Azt azonban már nem 
tudják elfogadni, hogy több 
mint egy éve kénytelenek ko-
szosan és büdösen hazamen-
ni a tizenkét órás műszakból 
– legalább hetente egyszer. Az 
olajkeverő üzem fölötti öltözőt 
több munkaterület is használja 
– a maradékfeldolgozó és bitu-
menüzemben dolgozók mellett 
a vasutasok és a koksztöltők is. 
Valamikor 2018-ban csőtörés 
volt, és a felújítás után olyan 
vízmelegítők kerültek haszná-

latba, amelyeknek a kapacitá-
sa nem megfelelő. Legalább-
is így tudják a kollégák, mert 
bár számtalan alkalommal és 
számtalan helyen jelezték a 

gondjukat, hivatalos tájékoz-
tatást nem kaptak, intézkedés 
nem történt az ügyben. 

Azaz, hogy utoljára  2018 
novemberében, vagyis közel 
másfél éve érkezett egy email 
az épületek karbantartásával 
foglalkozó Strabagtól, hogy 
„türelmet kérnek, a zuhanyzó 
felújítás alatt van.” Hát, a türe-
lem érthető módon elfogyott. 

„Nemcsak arról van szó, 
hogy megizzadunk” – mondja 
Németh László, aki fél évig le-
velezgetett a melegvíz érdeké-
ben. A munkahelyük kifejezet-
ten „koszos”, az idő jó részét 

üzemi területen töltik, egy-két 
nap alatt fekete színű lesz a 
zöld munkaruhájuk. És ha a 
hidegvizes fürdési lehetőség 
nem lenne elég kín a jórészt 

szabadban, vegyi anyagok kö-
zött végzett munka után, az 
öltözőben a fűtés és a világítás 
is gyenge. Az őszi-téli hóna-
pokban többször kényszerül-
tek arra, hogy tisztálkodás nél-
kül menjenek haza. Pedig „úgy 
néznek ki, mint a kéménysep-
rők” és úgy is érzik magukat. 

Ez a „láthatóság” problé-
mája, vagyis az a fura érzés, 
hogy hiába jelezzük, mondjuk, 
magyarázzuk, úgy tűnik, nem 
jut el az illetékes fülekig, amit 
mondunk, vagyis minden igye-
kezetünk ellenére „láthatatla-
nok” maradunk.

De nemcsak látszani, hanem 
látni is szeretnének, „látni a 
pályán”, vagyis hiteles infor-
mációkhoz jutni, mert való-
di biztonságérzetet ez adna 

Ténykép a Maradékfeldolgozó és Bitumenüzemben

Látni és látszani 
Nagyon fontos lenne, hogy meghallják, amit mondunk, és mi is bízhassunk abban, 
hogy mindig hiteles információkat kapunk a munkahelyünkkel és annak a jövőjével 
kapcsolatban. Ezek voltak a legfontosabb gondolatok, amelyek átszűrődtek a DUFI 
Maradékfeldolgozó és Bitumenüzemében folytatott beszélgetésekből. 
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számukra. A beszélgetésekből 
kiderül, a legfőbb gondjuk, 
hogy nem bíznak a „felülről” 
érkező tájékoztatásban, állan-
dó bizonytalanságot éreznek 
a munkahelyük jövőjével és a 
létszámmal kapcsolatban. 

Kurán István szerint az 
üzemben elvégzett fejlesztés 
nincs arányban a létszámleépí-
téssel, amely azt jelenti, hogy 
túl vannak terhelve az embe-
rek. Innen ezt, onnan pedig 
mást hallani, nem lehet eldön-
teni, hogy munkaerőhiány van, 
vagy további leépítésre kellene 
készülniük. 

Peterdi Zoltán harmincöt 
éve dolgozik az üzemben. Azt 
mondja, voltak szebb idősza-
kok, amikor örömmel jött be, 
mert többen voltak és jobb 
volt a hangulat. Mostanra sok 
minden megváltozott: „vannak 
jobb és rosszabb napok.”

„Régebben két hét szabi 
után már hiányzott a munka-

helyem” – mondja név nélkül 
nyilatkozó kollégája, aki szerint 
az alacsony létszám több mun-
kát és nagyobb felelősséget, 
több feszültséget jelent. Így 
függ össze a „hangulattal”.

Nem hisz abban, hogy érde-

mes nyíltan vállalni a vélemé-
nyét, mivel tapasztaltak már 
szóbeli fenyegetést emiatt. 
„Azt halljuk, nő a nyereség, ne-
künk pedig egyre rosszabb. A 
Lidl-ben egy targoncás többet 
keres, mint az, aki itt tizenöt 
éve dolgozik. Ha hibázik, leej-
ti a lisztet és kiszakad a zsák” 
– mondja, arra utalva, hogy az 
ő munkakörükben mennyivel 
veszélyesebb egy esetleges fi-
gyelmetlenség vagy mulasztás.

A két műszak a legmérge-
zőbb gázok, porok, nehézfé-
mek, savak mellett nem ösz-
szehasonlítható egy másik 
munkahellyel, ahol ezek nincse-
nek jelen. „Nem a fizetésemre 
panaszkodom – hangsúlyozza 

–, az zavar, hogy létszámcsök-
kentés van, mégsem érezhet-
jük, hogy mi, akik maradtunk, 
fontosak vagyunk. A titkolózás 
zavar. Az zavar, hogy bármit 
is mondanak, tényleg nem tu-
dom, hogy mire számíthatok.

Mindenhol működnek em-
beri kapcsolatok. Nem biztos, 
hogy adott esetben az lesz el-
küldve, aki gyengébben telje-
sít. Úgy érzem, nincs rá hatá-
som és nincs róla információm, 
hogy mi fog történni. Sokat 
jártunk jövőképtanfolyamra, és 
most milyen jövőképünk van?”

Hozzáteszi, azért sem érzi, 
hogy rajta múlna a munkahe-
lye megőrzése, mivel lehetet-
len eleget tenni a rendelke-
zésre állás követelményének, 
amikor a megfelelő karbantar-
táshoz nincsenek eszközeik és 
a munka elvégzésére, arra pél-
dául, hogy mikor érkezik meg 
egy kért alkatrész, nincsen be-
folyásuk. n



TÉNYKÉP • XXV. évfolyam 2. szám • 2020. április •  www.olajipariszakszervezet.hu • olajipariszakszervezet@mol.hu12

Vagyis a műszakban dolgo-
zóknak nincs szükségük csa-
patépítő tréningre ahhoz, hogy 
összekovácsolódjanak, és a 
munka közben kialakuló baj-
társiasságot kívülről sem köny-
nyű megbontani.

Tóth András bizalmiként az 
FCC üzem hatvan dolgozóját 

képviseli az Olajipari Szakszer-
vezetben. Az OSZ felügyelő-
bizottság elnöke és az OSZ 
delegáltja a MOL Nyrt. felügye-
lőbizottságában. 

Szereti józanul mérlegelni a 
dolgokat. „Mi látjuk egy szem-
pontból, de biztosan van másik 
vagy akár több megközelítése 

a dolgoknak, ami vélemény-
különbséget eredményez. 
Ragaszkodhatunk a legjobb 
meggyőződéssel a vélt iga-
zunkhoz, de nem biztos, hogy 
éppen ezzel nem ártunk. Bo-
nyolult kérdés az érdekképvi-
selet. Olyan, mint a sakk. Előre 
kellene látnod száz lépést.”

Kiemeli, hogy az OSZ tiszt-
ségviselői munka mellett látják 
el az érdekképviseleti tevé-
kenységet, ezért nincs annyi 
idejük képzésekre járni, mint 
nyugati kollégáiknak. Viszont 
a tárgyalóasztal másik oldalán 
szakterületenként van egy-
egy szakértője a munkálta-

tónak. Ilyen közegben hamar 
védhetetlenné válik az érzelmi 
álláspont. Az érzelmeket a ta-
goknak kellene demonstrációk 
formájában kinyilvánítani, ami 
aztán lehetne egy érv. 

Az FCC üzemben szerinte 
ugyanolyan a hangulat, mint 
a MOL többi üzemében: nem 
jó, de úgy véli, figyelembe kell 
venni, hogy inkább az elége-
detlenkedők a hangadók. Más 
kérdés, hogy őt is rosszul érin-
ti a meghirdetett 7 százalékos 
béremelés, miközben a mun-
kaerőpiacon 10-15 százalékot 
lát. De közben tényszerűnek 
kellene maradni, és azt is látni, 
hogy mi volt a tavalyi ajánlat. 
Ha figyelembe vesszük, hogy 
mi nő 7 százalékkal, akkor ta-
lán nem látszik olyan rossznak 
a helyzet. 

Az, hogy a személyes kap-
csolatrendszerek gyengülnek, 
az üzemben is érezhető. Ne-
hezebb megszólítani az embe-
reket, de van hagyománya a 
szakszervezetnek, és a kollé-
gák biztatják az újonnan belé-
pőket: közösséghez tartozni jó. 

 Az elmúlt évek során akad-
tak olyan kritikus helyzetek az 
üzemükben, amikor az össze-
tartásukkal sikerült érvényesí-
teni az akaratukat és nagyobb 
létszámot, jobb feltételeket ki-
harcolni a munkához. 

n

Ténykép az FCC üzemben

A műszakban egymásra 
vagyunk utalva
Leáldozóban vannak a valóságos emberi közösségek, lassan csak a Facebook marad. 
A látleletet Tóth András, a DUFI FCC üzemének OTS trénere adta március elején. 
Szavainak további szomorú aktualitást kölcsönöz az időközben kialakult járványügyi 
veszélyhelyzet. De az is nagyobb hangsúlyt nyer, amivel folytatta: a műszak ilyen 
szempontból jó közeg, mert egymásra vagyunk utalva. És minél kevesebb a létszám, 
annál inkább!
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„Most nagyon nagy szükség 
van az érdekvédelemre, min-
denki éljen vele!” – olvasható 
a LIGA honlapján. A cikk em-
lékeztet, hogy a Kormány már-
cius 18-án megjelent rendelete 
- amely a koronavírus nemzet-
gazdaságot érintő hatásainak 
enyhítése érdekében született 
- munkajogi előírásokat is tar-
talmaz.

Helyet kapott a jogszabály-
ban egy általános érvényű ki-
tétel is, amely szerint a munka-
vállaló és a munkáltató külön 
megállapodásban eltérhet a 
Munka Törvénykönyv rendel-
kezéseitől.

Ez az ártatlannak tűnő mon-
dat valójában a teljes Munka 
Törvénykönyvét zárójelbe te-
szi, mivel ez alapján a munka-
vállalók és a munkáltatók meg 
tudnak állapodni bármiről, bár-
hogyan.

Akár abban is, hogy nem 
minden munkáltató viselkedik 
etikusan. Ezt igazolják példá-
ul a munkáltató kezdeménye-

zésére létrejött heti öt órás 
munkaidőt és ennek megfele-
lő, időarányos bért tartalmazó 
munkaszerződések.

Bármilyen munkáltatói meg-
keresés esetén, vagy abban 
az esetben, ha az egészséges 
és biztonságos munkavégzés 
feltételei nem biztosítottak, 
keressétek a szakszervezeti 
vezetőtöket, hívjátok a LIGA 
Szakszervezet regionális refe-
renseit, jogsegélyszolgálatát 
vagy a JOGpontok országos 
hálózata keretében segítséget 
adó ügyvédeket!

A www.jogpontok.hu olda-
lon a munka világához kapcso-
lódó munkajogi, cégjogi, tár-

sadalombiztosítási és adójogi 
kérdésekben lehet tanácsot 
kérni - online, chaten, emailen, 
telefonon.

Átmenetileg 
módosult a Munka 
Törvénykönyve

Az eddigi jogszabályoktól 
eltérő módon is módosíthatja 
a munkabeosztást a munkál-
tató a Munka Törvénykönyve 
március 18-án éjszaka meg-
jelent módosítása szerint. A 
kormányrendelettel megalko-
tott módosítás a mai naptól 
a veszélyhelyzet megszűné-
sét követő harmincadik napig 
hatályos. Felülírja a kollektív 
szerződéseket, de biztosítja a 
szabályoktól történő eltérés 
lehetőségét a munkáltató és 
a munkavállaló megállapodása 
alapján.

A módosítás lényege, hogy 
a munkáltató a közölt munka-
idő-beosztást az eddigi szabá-
lyozástól eltérően is módosít-
hatja, egyoldalúan elrendelheti 
az otthoni és a távmunkavég-
zést, megteheti a szükséges 
és indokolt intézkedéseket a 
munkavállaló egészségi állapo-
tának ellenőrzése érdekében. 
A rendelkezés érvénye alatt 
nem lehet alkalmazni a kollek-
tív szerződések eltérő szabá-
lyait, de a munkavállaló és a 
munkáltató külön megállapo-
dásban eltérhetnek a megho-
zott rendelkezésektől. 

n

Szakszervezet nélkül  
ne írj alá semmit!
Miután a Kormány március 18-i rendelete zárójelbe tette a Munka Törvénykönyvét, 
a Liga Szakszervezetek minden munkavállalót arra figyelmeztet: senki ne írjon 
alá semmit anélkül, hogy konzultálna egy hozzáértővel! Mielőtt munkaügyi 
megállapodást kötne, keresse meg az érdekvédő jogászokat és szakszervezeteket!
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Az egyeztetésen részt vettek 
a szakszervezeti és munkálta-
tói érdekképviseleti szerveze-
tek, valamint a kormány részé-
ről Palkovics László innovációs 
és technológiai miniszter, Var-
ga Mihály pénzügyminiszter, 
Izer Norbert adóügyekért fele-
lős államtitkár és Bodó Sándor 
foglalkoztatáspolitikáért fele-
lős államtitkár.

A résztvevők megállapodtak, 
hogy a miniszterelnök által be-
jelentett gazdaságvédelmi ak-
cióterv részleteiről április 8-án 
egyeztetnek, utána pedig min-
den hétfőn tartanak VKF ülést. 

Egyetértettek abban, hogy 
a kormány által beterjesztett 
akciótervben prioritást élvez a 
munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek megteremtése.

Egyeztetni fognak a gaz-
daság újraindításával kapcso-
latos fejlesztési irányokról, 
képzési-oktatási lehetőségek-
ről, a munkaerő megtartását 
célzó ösztönző programokról 
és egyéb részletkérdésekről. 
A foglalkoztatásért felelős ál-
lamtitkárság adatai alapján 
hetente elemezni fogják a fog-
lalkoztatási helyzetet és az ál-
láskeresők számát.

A minisztérium szerint a ter-
vezett munkahelyvédelmi és 
gazdaságvédelmi akcióprog-
ram ambiciózus, de reális ala-
pokon nyugszik. Az érdekkép-
viseleti szervezetek a részletek 
ismerete alapján mondanak 
majd véleményt és fogalmaz-

nak meg további javaslatokat.
Az ülés előtt Orbán Viktor 

miniszterelnök gazdaságvé-
delmi akciótervet jelentett be, 
amely öt fő programból áll:

Munkahelymegőrzés: rövi-
dített munkavégzés esetén a 
kormány átvállalja a munka-
adóktól a bérköltségek egy ré-
szét.

Munkahelyteremtés: a prog-
ram összesen 450 milliárd fo-
rint értékben támogat beruhá-
zásokat.

Kiemelt ágazatok támoga-
tása, amelyeket újra kell in-
dítani: például a turizmus, az 
egészség-, az élelmiszer-, az 

építőipar, a mezőgazdaság, a 
logisztika, a közlekedés, a film- 
és kreatívipar.

Vállalatok finanszírozása: a 
program kamat- és garancia-
támogatott hiteleket biztosít a 
magyar vállalkozásoknak több 
mint 2000 milliárd forint érték-
ben.

Család- és nyugdíjas-véde-
lemi program: négy év alatt a 
kormány visszaépíti a 13. havi 
nyugdíjat. 2021 februárjá-
ban a januári nyugdíjon felül a 
nyugdíjasok egy heti nyugdíjat 
kapnak majd, ez történik majd 
2022-ben, 2023-ban és 2024-
ben is. n

Rendszeres lesz  
az érdekegyeztetés
Videokonferencia keretében ülésezett a Versenyszféra és a Kormány Állandó 
Konzultációs Fóruma (VKF) április 6-án, ahol a felek megállapodtak, hogy a jövőben 
minden héten tanácskoznak és a VKF keretében döntenek a gazdaságvédelmi 
akcióterv egyes részleteiről. A tanácskozás eredményeiről Mészáros Melinda, a LIGA 
Szakszervezetek elnöke számolt be az OSZ tagjainak. 
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Sürgős esetben a Medicoverhez 
is telefonálhatunk 
A járványügyi helyzet 
miatt a Medicover 
telefonos konzultációs 
szolgáltatását (Medicover 
E-Doktor) is igénybe 
tudják venni a MOL 
munkavállalói március 
20-tól. 

Ennek keretében telefo-
non kérhetnek orvosi szakta-
nácsadást. A szolgáltatásra, 
a megszokott módon, a tele-
fonos ügyfélszolgálaton lehet 
időpontot foglalni. Kérik, hogy 
csak sürgős esetekben, saját 
és mások védelme érdekében 
vegyék igénybe a dolgozók. 
Bővebb információ a medico-
ver.hu/medicover-e-doktor ol-

dalon található. Amennyiben 
az adott probléma, panasz 
közvetlen orvos-betegtalálko-
zást igényel, a cég szakorvosai 
rendelkezésre állnak. 

A szolgáltató elindította az 
E-recept (online recept) szol-

gáltatását is, amelynek se-
gítségével papír alapú recept 
nélkül is bármelyik patikában 
kiváltható az orvosai által felírt 
gyógyszer. További információ 
olvasható a medicover.hu/me-
dicover-e-recept oldalon. n

Apró
Home office-hoz szobabiciklit 
keresek, mindegy milyen színű, 
munkába járáshoz kell.

Mikrofon
Kedves utasaink, itt a pilóta be-
szél. Ma én is home office-ból 
dolgozom.

Egészségügy
Miért nincs koronavírus Ma-
gyarországon? Mert augusz-
tusra kapott időpontot.

Levél a karanténba
Egyetlenem! Itthon minden 
rendben van. Anyád röviden 

meglátogatott a múlt héten, és 
mikor körülnézett itt, agyvér-
zést kapott. Tegnap temettük. 
Azért nem mondtam előbb, 
nehogy feleslegesen idegesítsd 
magadat! Csókol: Géza

Két kocka  
beszélget
Egy Kínában dolgozó haverom 
mondta, hogy nem érdemes a 
COVID 19-et beszerezni, mert 
szeptemberben jön a COVID 
20-as. 

Pista bácsi
- Pista bácsi, nem fél a korona-
vírustól? 
- Miért félnék? Van pálinkám!

- Az jó a vírus ellen?
- Nem. De a félelem ellen jó!

Egy árban
Lementem a boltba kézfer-
tőtlenítőt venni és hazajöttem 
egy üveg Jack Daniels-szel. 
Egy árban voltak…

Bezártak a 
fodrászok és 
kozmetikusok
- Jó napot kívánok! Kit tetszik 
keresni? 
- Én vagyok, te hülye!

n

A nevetés biztosan nem árt 
(kivéve, ha asztmás vagy)
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