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Önmagadért – velünk!

Hol vannak a szakemberek? – Katona Antal a petrolkémiai váltásról, a finomítás 
jövőjéről, a MOL tőzsdei szerepléséről és a szómágiáról

Ténykép a Krakk üzemben – Nem jó tárgyalási alap, ha az egyik fél hokedlin ül,  
a másik pedig lovon

Ténykép az OPPGY üzemben – Ez az életem

Szolidaritási segély az OSZ-nél - 1500 Ft/nap, 20 000, illetve 30 000 Ft/hónap

Munkajogi szabályok, amelyektől veszélyhelyzetben sem ajánlott eltérni

A TARTALOMBÓL
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- A finomító jövőjét nagy-
ban meghatározza, hogy si-
kerül-e jól reagálni a motor-
hajtóanyagok iránti kereslet 
csökkenésére. Szerinted ezen 
a területen jó irányban halad 
a MOL?

- Leáldozóban a finomítás, 
keressenek maguknak más he-
lyet - két korábbi mérnökkol-
légától hallottam a közelmúlt-
ban, hogy ezzel riogatják őket.  
A valóság az, hogy a kőolaj 
még mindig akkora szegmensét 
jelenti a világ energiafelhasz-
nálásának, hogy ebből a struk-
túrából kilépni máról holnapra 
biztosan nem lehet. Annyi fa, 
szén, megújuló energia ugyan-
is nem áll rendelkezésre. Biztos 
vagyok abban, hogy a kőolaj-
nak és a földgáznak még a gye-
rekeink életében is döntő szere-
pe marad. Ugyanakkor sokféle 
szakmai elképzelés van arra, 
hogy milyen lesz a világ közel-
jövő energia-mixe valamint a fi-
nomítás jövőjét nagyban érintő 
járműparkja, amibe beleértjük 
a földi, légi, szárazföldi közle-
kedés és teherszállítás összes 
eszközét, a munkagépeket is. 

Finomítók 
becsukásáról  
van szó

Általában ilyenkor azonnal 
beugranak a feltörő TESLA ko-
csik képei, amelyek kizáróla-
gosan villamos akkuhajtással 
működnek. Ezek mindegyike 
műszaki csoda, de az általános 
elterjedésük komoly korlátok-

ba ütközik. Villamos energiá-
ban gazdag jóléti országokon 
kívül nem valószínű, hogy do-
mináns hányadot érnek el. 
Mára a komolyabb szakmai 
megfontolások alapján az a 
konszenzus, hogy a világ sze-
mélyszállító járműparkját a 
hibrid járművek fogják megha-
tározni. Feltételezhető, hogy a 
2030-as évekre 60-70 száza-
lékban ilyenekkel közlekedünk, 
szállítunk, termelünk majd. 
Ilyen hajtás alapját ugyanúgy a 
benzin (alig van dízeles hibrid) 
jelenti. Ezeknek a járműveknek 

25-30 százalékkal lesz hatéko-
nyabb az energiafelhasználása, 
ami azt jelenti, hogy körülbelül 
a 70 százaléka fog megmarad-
ni a jelenlegi benzinigénynek - 
globálisan.   

Európában ez a jelentős ke-
resletcsökkenés már most is 
jellemző folyamat, aminek a 
hátterében az igazán fejlett 
gazdaságok egyre hatéko-
nyabb energiafelhasználása, a 
gazdasági fejlődés stagnálá-
sa és a népesség elöregedése 
áll. Hiába nő még a kereslet a 
következő tíz-tizenöt évben a 

Hol vannak a szakemberek?
Jó ötlet a petrolkémiai váltás, de valószínűleg már kicsit későn született. A 
kőolajfinomítás, a MOL és a DUFI lehetséges jövőjéről, szómágiáról és a MOL  
tőzsdei szerepléséről beszélgettünk Katona Antallal, a MOL Magyarország 
motorhajtóanyaggyártás egykori vezetőjével, a Slovnaft volt főtechnológusával, aki 
2016-ban a MOL Finomítás egyik technológiai vezetőjeként vonult nyugdíjba. 
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Távol-Keleten, Afrikában, Ázsi-
ában és a Közel-Keleten, a kon-
tinensen várhatóan kevesebb, 
mint a felére fog csökkenni. 
Számítások szerint a finomítói 
kapacitások 50-65 százaléka 
válik feleslegessé a következő 
tizenöt évben. Szóval, amikor 
azt halljuk, hogy „strukturális 
változtatásokra van szükség”, 
akkor finomítók becsukásáról 
van szó. 

Mit lehet tenni? Meg lehet 
próbálni mégis eladni, bár az 
árverseny irgalmatlan. Általá-
ban elmondható, hogy a ter-
mékvezetékek rádiuszában 
van komoly piaci potenciálunk. 
Lehet még siránkozni, kapa-
citásleépítéssel, bezárásokkal 
riogatni. Természetesen, az 
európai finomítók egy részé-
re ez vár. De miért törődjünk 
bele, hogy a vesztes oldalon 
végezzük?

Nyilvánvaló, hogy amelyik 
finomítónak ötven százalék alá 
esik a termelése, az a veszte-
sek közé fog tartozni, és ennél 
gazdaságosabb megoldás idő-
ben bezárni. A pozsonyi Slov-
naft legalább olyan hatékony, 
mint a DUFI, ugyanakkor a mű-
szakilag és ebből adódóan gaz-
daságosságban  is problémás 
INA finomítók  leállítása, át-
alakítása kézenfekvőnek tűnik. 
Tudom, hogy ez politikailag 
nem egyszerű, de az INA-ka-
landnak egyszer meg kell talál-
ni a nyugvópontját. 

-   Mi a helyzet a termék-
váltással, a petrolkémiai for-
dulattal? 

- A petrolkémiai fejlesztések-
hez a MOL nem rendelkezett 
olyan technológiai tudásbázis-
sal, mint amilyen a Finomítás 
területén megvolt. A petrol-
kémi világa néhány óriási sze-
replő játszótere, akikkel csakis 
azok dominanciáját kifejező 
projektekbe tudunk kezdeni. 
Természetesen jónak tartom a 
törekvést a PETCHEM irányba, 

volt kollégáimat is biztattam 
a bekapcsolódásra. Közvet-
len kollégám, Nikolona Jaksic 
ma már egyike a petrolkémiai 
szakembereinknek. A Finomí-
tás termékstruktúráját hozzá 
kell igazítani a PETCHEM igé-
nyeihez, az jelentősen javítja a 
Finomítás túlélési esélyeit. 

Kicsit későn 
ébredtünk

Ugyanakkor még aktív idő-
szakom végén, de kicsit későn 
ébredtünk. Már vagy tíz éve 
el kellett volna kezdenünk a 
szakemberbázis kialakítását. 
A kőolajfinomításban kiváló 
mérnök nincs petrolkémiai tu-
dással felvértezve. Az átképzés 
szinte egy új diploma megszer-
zésével azonos erőfeszítést 
követel. Nemzetközi tapasz-
talataim alapján mondhatom, 
hogy a két szakma között alig 
van átjárás. 

Talán ez a késlekedés és a 
MOL hibásnak bizonyult straté-
giai beruházásai is szerepet ját-
szanak az elmúlt időszak tőzs-

dei lejtmenetében. Míg tavaly 
áprilisban a MOL árfolyama 
3300 forint felett volt, ma 2000 
forint alatt lapul. Ezt a 30 száza-
lékos teljes kapitalizáció-vesz-
teséget nem magyarázhatjuk 
mással, mint a vezetés elfára-
dásával.  Az egy éve, tehát már 
a járvány kitörését jóval meg-

előzően elindult leértékelődést 
nem foghatjuk a vírusra. Ha a 
piac durvul, ha járvány, válság 
van, és nem tudjuk megoldani 
a problémákat a régi módsze-
rekkel, akkor olyan vezetőkre 
kell bízni az irányítást, akiknek 
frissek a reflexeik.

A szlogen-
menedzsment 
kevés lesz

- Ezt úgy érted, hogy nem 
a megfelelő emberek ülnek a 
megfelelő székekben? 

- Frissítésre van szükség a 
MOL vezérkarában. A világban 
energetikai, járműipari kor-
szakváltás zajlik. Ez stratégiai 
kihívás, aminek csakis szakma-
ilag kiművelt, energikus veze-
tőkkel van esélyünk megfelel-
ni. Itt a szlogenmenedzsment 
kevés. Tény, hogy szinte nincs 
saját nevelésű szakemberbázi-
sunk. Sok finomítóban jártam 
a világon, a sikereseket ilyenek 
irányítják. A MOL-ban azon-
ban évek, évtizedek óta hiány-
zik a szakma, a szakemberek 

megbecsülése. A valódi dön-
téshozói pozíciók zárva ma-
radtak előtte. Olyan importált 
zsoldosokat fogadtunk fel sok 
pénzért, akik kevés kivétellel 
sem elkötelezettségben, sem 
szakmai felkészültségben nem 
jeleskedtek. Tudnék neveket 
sorolni, jó sokat.

 Göncz Árpád köztársasági elnökkel a DUFI-ban
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Ez a politika hosszú távon 
kudarcra ítéli a céget. Válságos 
időkben műszakiakra van szük-
ség. A csendes tengeren a ta-
pasztalatlan tengerészkapitány 
is tekergetheti a kormányt, 
nem okoz galibát. Most komo-
lyabb a helyzet. Olyanokból 
kellene sok, mint például Huff 
Zsolt, Baladincz Jenő, de talán 
vagy öt hasonló kaliberű aktív 
mérnökünk van. 

Minden tiszteletem a gyógy-
szeriparé, de az nem kőolajfi-
nomítás. Mondhatom, mert 
dolgoztam pár hónapot gyógy-
szergyárban. Egyik tanárom 
mondta: sok olyan vegyész-
mérnököt ismerek, aki másod-
diplomaként közgazdászké-
pesítést szerzett, de fordítva 
egyet sem láttam még. Ez ma 
is igaz. Nem minden határterü-
let átjárható. 

- Egy szakmai kérdés. Csak 
számomra tűnik ellentmon-
dásnak, hogy minél keve-
sebb a finomítóüzemek kar-
bantartására fordított idő, 
annál magasabb a rendelke-
zésre állás mutatója?

- Ha új üzemről beszélünk, 
vagy olyanról, amely éppen 
átesett egy minőségi revízión. 
De ahol mindig csak felületes, 
kis eszközigényű karbantartást 
végeznek, ott drága leállások-
ra lehet számítani. Szóval, az, 
hogy ha csökkentjük a karban-
tartás költségeit, attól javul a 
rendelkezésre állás, nem több 
mint szómágia. A karbantar-
tásra indokoltan fordított költ-
ségek mindig megtérülnek a 
megbízhatóbb rendelkezésre 
állással, az öncélú spórolás 
meg rendszerint súlyos üzem-
zavarokat, tervezetlen kie-
séseket okoz. Itt is utalnék a 
szakmailag megalapozott kar-
bantartási programok szüksé-
gességére. 

- Ha 2035-ig az európai fi-
nomítók felét be kell csukni, 
az nem túl jó hír a munkavál-

lalóknak, mert további elbo-
csátásokat jelenthet. 

- Lehetséges, de biztosan 
nem ez az egyetlen összetevő, 
amihez a hatékonyság növe-
lése érdekében hozzá kellene 

nyúlni. Egy olajfinomítóban a 
költségpaletta nagyon kis há-
nyadát teszi ki a munkabér. 

Egészséges 
elégedetlenség

- Hat évig dolgoztál Po-
zsonyban a Slovnaft tech-
nológiai főmérnökeként. Ott 
elégedettebbek a dolgozók? 
Esetleg más a munkakultú-
ra? 

- A MOL hazai Motorhajtó-
anyaggyártás vezetője voltam, 
amikor 2002-ben azzal hívott 
fel a főnököm, hogy bár szak-
mailag messzemenően elismer, 
a stílusomat nem kedveli, és 
nem szívesen dolgozik velem 
együtt. Keressek más mun-
kahelyet, vagy menjek el Po-
zsonyba – ezt ajánlotta. 

Az ERTC (Europen Refining 
Technology Congress) szer-
vezetében végzett munkám 

révén sok európai finomítós 
ismert, így a Slovnaftosok is. 
Többször találkoztam az akkori 
vezérigazgatóval és vezetéssel. 
Mondták, hogy  örömmel vár-
nak.

Szerettem a Slovnaftot, 
megtanultam szlovákul, a két 
évre tervezett kiküldetésből 
hat lett, és azóta is minden 
karácsonykor meglátogatom 
az ottani kollégákat. Hogy 
mennyiben mások? A munka-
kultúrára kihatóan sokkal fe-
gyelmezettebbek, szabálykö-
vetőbbek, mint mi. Igaz, hogy 
mi meg jóval találékonyabbak 
tudunk lenni.  Ez a mix nagyon 
jó eredményeket hozott. A po-
zsonyi finomító komplexitása 
Európában az élen van, büszke 
vagyok az ottani hat évemre. 

A dolgozók egy része min-
denhol elégedetlen, és ez nem 
is baj, ha előre visz. Az egész-
séges elégedetlenség miatt 
született meg az automatizá-
ció és a demokrácia is. A hő-
börgés az egy másik műfaj. De 
ilyennel én sem Pozsonyban, 
sem a Dunai Finomítóban nem 
találkoztam. n

A Magyar Tudományos Akadémia Varga József Műszaki Alkotói Dí-
jának átvételekor 2016-ban. Az elismerést a magyar műszaki kémi-
ai kutatás, fejlesztés és oktatás terén elért kiemelkedő eredménye-
kért adományozzák évente egy személynek
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A járványveszély miatt üze-
men és irodán kívül, az egyik 
százhalombattai parkban be-
szélgettünk. Elmondta, hogy 
gépgyártástechnológus érett-
ségi bizonyítványt szerzett, 
majd a Dunamenti Erőmű kar-
bantartója lett. A katonaság 
után helyezkedett el az akkori 
DKV-ban, a Parafingyárban, 
szivattyúkezelőként. Amikor el-
indult a Krakk építése, korábbi 
műszakvezetője hívta őt az új 
üzembe. Szakmailag vonzó le-
hetőségnek tartotta a teljesen 
új technológia, a „COCOM-lis-
tás”, vagyis nyugati termékek, 
az akkor még szintén újdonság 

számítógépes folyamatirányító 
rendszer beépítése miatt. 

Az üzemben olyan terméket 
dolgoznak fel magas színvo-
nalon, amelyet korábban ipari 
fűtőolajként használtak, 70-80 
százalékban „fehérárut” állíta-
nak elő. 

A szakmai előrelépés az első 
hat évben nem bizonyult karri-
erépítésnek, mivel első főnöke 
nem kedvelte bohém megjele-
nését – hosszú haját és a pöty-
työs kendőt, amit a nyakában 
viselt. Később változott a veze-
tőség, és ő is jobb beosztások-
ba került. Vezérlő, majd 1996-
től műszakvezető lett. Közben 

elvégezte a technikumot. 
A Krakk a DUFI egyik leg-

komplexebb üzeme, amelyhez 
az indulást követő években 
további üzemeket építettek. 
Az alkiláló, az ETBE és a ben-
zinkénmentesítő üzemmel jött 
létre a mai összetett termelő 
egység: az FCC blokk. 

Miközben a komplexitás 
nőtt, az üzemi létszám csök-
kent. Annak idején a Krakkban 
tizenöten vittek egy műszakot, 
most a teljes FCC-ben – vagyis 
négy üzemben – tizennégyen. 
Prohászka György ezt semmi-
képp sem érzi pozitív válto-
zásnak, mivel több teher hárul 
rájuk, különösen akkor, ha va-
lami meghibásodik – kilyukad 
egy vezeték, elromlik egy gép 
–, amely az üzemek életkora 
miatt nem ritka eset. 

Valamikor reménykedett 
abban, hogy üzemvezető-he-
lyettes lehet, de elszálltak az 
évek és megváltoztak a pozí-
ciók, a gondolkodásával pedig 
nem mindenki értett egyet. 
Jelenleg azt sajnálja leginkább, 
hogy megszűnt a korkedvez-
ményes nyugdíj. Ha nem így 
történt volna, két éve nyugdí-
jas lehetne. 

„Nem egészséges ilyen kör-
nyezetben a jelenleg érvényes 
nyugdíjkorhatárig dolgozni. 

Ténykép a Krakk üzemben

Nem jó tárgyalási alap,  
ha az egyik fél hokedlin ül,  
a másik pedig lovon
Bár a szakszervezetek jelenlegi működésével és eredményeivel nem elégedett 
Prohászka György, a DUFI Krakk üzemének műszakvezetője, úgy véli, nem a 
kilépés a megoldás. Éppen ellenkezőleg: minél több ember lépjen be, és lehetőleg 
ugyanabba az érdekképviseletbe! 
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Tudom, hogy mindenki a saját 
egészségéért felel, és a ma-
gam részéről meg is teszek 
érte mindent. Ha kimegyek az 
üzemi területre, felveszem a 
szűrőbetétes álarcot, de egész 
nap nem mászkálhatunk eb-
ben.” 

A főállása mellett vízveze-
tékszerelőként is dolgozik, és 
feleségével egy kisebb ven-
déglátóhelyet üzemeltetnek. 
Sokszor elgondolkodott a vál-
táson, de úgy véli, az ember 
csak akkor legyen főállású 
vállalkozó, ha a vállalkozása 
egészen biztos lábakon áll. 
Márpedig mi egészen biztos? 
A vendéglátás például jelenleg 
biztosan nem az. 

A járványhelyzet nyomában 
érkező korlátozások és gazda-
sági visszaesés miatt náluk is 
csökkent, mintegy hatvan szá-
zalékra esett vissza a termelés. 
A csoportos fertőzések meg-
előzése érdekében a járvány-
helyzet kezdete óta biztonsági 
létszámmal dolgoznak, a kró-
nikus betegséggel élő kollégák 
otthon maradnak. A motorhaj-
tóanyaggyártás területén úgy 
egyeztek meg, hogy „szétoszt-
ják” az állásidőt, hogy minden-
kit egyformán érintsen az eb-
ből származó bérkiesés. Amíg 
lehet, kiírják a szabadságokat. 

„Ez a májusi koncepció, és 
nagyon remélem, hogy nem 
kell tovább vinni, mert már 
nagyon elegem van.” Nem a 
MOL járványügyi intézkedési-
ből – mondja –, hanem sokkal 
inkább a kormányzatiakból, 
mivel úgy véli, tönkreteszik a 
gazdaságot. 

Nem érti, miért kell „kivé-
gezni” a határokon belüli tu-
rizmust és a vendéglátást. 
Úgy véli, bármilyen központi 
utasítás kevés, ha valakinek 
nincs olyan kultúrája, hogy 
megtegye a szükséges óvin-
tézkedéseket a maga és mások 
védelme érdekében. Közben 

azonban a gazdaság tönkre-
megy. „Járnak az üres buszok, 
de belegondolunk, hogy ki fog-
ja ezt finanszírozni?” 

Az alapítás óta tagja az OSZ-
nek. Hajzer Béni tevékenysége, 
hozzáállása vonzotta a szak-
szervezetbe. Ami előtte volt, az 
„nem feküdt neki”, és az sem, 
ami most van. Szerinte ahhoz, 
hogy ütőképes legyen az ér-
dekvédelem, egy szakszerve-
zet kellene a több helyett, és 
nem a munkáltató által fizetett 
elnökökre lenne szükség, ha-
nem legfeljebb egy független 
elnökre és irányító testületre, 
akiknek a javadalmazását a 
tagdíjak fedeznék. 

Úgy véli, ebben az esetben 
az eredmények is másmilye-
nek lennének, mert jelenleg a 
cég diktál. „Nem jó tárgyalási 
alap, ha az egyik fél hokedlin 
ül, a másik pedig lovon. A szak-
szervezet azt tudja kiharcolni, 
amibe a cég vezetése hajlandó 
belemenni.”

Úgy véli, a rendszerváltás 
óta eltelt harminc év alatt ta-
podtat sem mozdult előre a 
hazai szakszervezeti mozgalom 
a francia vagy a német modell 
felé. Az említett országok-
ban sokkal szervezettebbek a 
munkások, a szakszervezetek 
pedig komoly vagyonnal ren-
delkeznek, ami lehetővé teszi, 
hogy akár több hónapig sztráj-
koljanak. Nálunk megmaradt 
a „kommunista modell”: a fü-
zetcsomag és a kedvezményes 
nyaralás. Az embereket az ér-
dekli, hogy amit befizettek, az 
nagyjából visszajöjjön, a többi 
nem. „Bár láttuk az Audit. Ott 
mindenki egyszerre letette a 
lantot, és szevasz! Ott nincs 
alárendelt szerepben a szak-
szervezet.” 

Bármennyire is lesújtó a vé-
leménye, a kilépést semmiképp 
sem tartja megoldásnak, mivel 
akkor még inkább kiszolgálta-
tottá válnának a dolgozók. El-

lenkezőleg: minél többen lép-
nek be – fontos – ugyanabba 
a szakszervezetbe, annál erő-
sebb lehet az érdekképviselet. 

Úgy véli, minden műszak-
ban szükség van legalább egy 
elkötelezett emberre, aki ka-
pocs lehet a szakszervezet és a 
munkavállalók között. 

Tudja, hogy a véleményé-
vel nincs egyedül, mivel a 
DUFI munkavédelmi bizottsá-
gának alelnökeként és MOL 
KMVB tagjaként sokfelé jár, 
sok mindenről értesül. A bi-
zottsági munkát fontosnak és 
hasznosnak érzi. Javaslataik-
kal ténylegesen hozzájárulnak 
a balesetmegelőzéshez és a 
munkakörülmények javításá-
hoz, másrészt minél több lábon 
áll a dolgozói érdekek érvénye-
sítése, annál jobb a dolgozók-
nak. 

A munkavédelem területén 
ugyanazt vallja, mint az élet 
egyéb vonatkozásaiban: sza-
bályok megalkotásától nem le-
het eredményt várni. Elő lehet 
írni a műszakvezetőknek bár-
mennyi auditot, ami valóban ér 
valamit, az az, ha kimennek a 
munkaterületre, és elmondják 
a dolgozóknak, hogy azt tedd 
le, mert nem idevaló, azt pedig 
vedd fel, mert szükség van rá a 
biztonságos munkához. Példa-
ként a németországi szelektív 
hulladékgyűjtés fokozatos be-
vezetését említi. Nálunk nem 
így történt, kimaradt a szemlé-
letformálás. Meg is lehet nézni 
az eredményét. 

A MOL Nyrt-n belül problé-
mának érzi, hogy a különböző 
üzletágak érdekeltsége nincs 
összhangban, nem a közös cél 
irányába haladnak, amely mi-
att nem olyan hatékony a vál-
lalat, mint lehetne.   

Elégedetlen. „Az ember az-
zal elégedetlen, ami van. Ha 
mindennel elégedett lenne, 
megenné a fene, mert az már 
a halál.” n
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A segélyt segélykérő lapon 
lehet igényelni, és kitöltés után 
emailben vagy személyesen le-
het eljuttatni az OSZ irodájába. 
A segélykérő lap letölthető az 
OSZ honlapjáról. 

A koronavírus megjelenése, 
elterjedésének csökkentése 
érdekében a MOL Nyrt. vész-
üzemmódba kapcsolt.

Több olyan intézkedés szüle-
tett, amelyek a termelés fenn-
tartását szolgálják, a lehető 
legkisebb, biztonsági létszám-
mal. A termelő területeken a 
biztonsági létszám felletti kol-
légák részére állásidős díj került 
bevezetésre.

A termeléshez nem elenged-
hetetlen, többségében szellemi 
állománycsoportnál home offi-
ce munkavégzést rendelt el a 
munkáltató, a részmunkaidős 
foglalkoztatás párhuzamos 

bevezetésével. Mindkét eset-
ben megállapodás született a 
munkavégzéshez kapcsolódó 
elrendelő idők módosítására, 
amely kedvezőbb, mint a kor-
mányrendelet. Vezérelv a mun-
kahelyek megtartása és a minél 
kevesebb jövedelemcsökkenés 
volt.

Szem előtt tartva, hogy a 
cég sem a munkahelyek meg-
szüntetésével akarja átvészel-
ni a válságot, további munka-
végzéshez, bérezéshez kötődő 
megállapodások és intézkedé-
sek léptek életbe május 1-jétől.

A bevezetett intézkedések 
anyagi terhét május 1-jét köve-
tően a munkabérében minden 
érintett tagunk érzékelni fogja.

Fentiek miatt az Olajipari 
Szakszervezet elnöksége támo-
gatva tagjainkat, figyelembe 
véve anyagi lehetőségeinket 

szolidaritási segélyt vezetett be 
május 1-jétől a veszélyhelyzet 
idejére. 

A MOL Nyrt-ben, a leányvál-
lalatoknál érintett tagjainknak 
az elrendelt állásidős napokra a 
juttatáscsökkenés (távolléti díj 
60%) ellensúlyozására 1.500 
Ft/nap támogatást nyújtunk. 
Az intézkedés többnyire a fizi-
kai és műszakos fizikai munka-
körben foglalkoztatott tagjain-
kat érinti. 

Azoknak a tagjainknak, akik 
átmenetileg részmunkaidőben 
dolgoznak, 20 000 Ft/hó támo-
gatást nyújtunk, amennyiben 
80 százalékra, és 30 000 Ft/hó 
támogatást nyújtunk, ameny-
nyiben 60%-ra csökken a jöve-
delmük. Jellemzően a szellemi 
munkakörben dolgozó tagjain-
kat érinti a részmunkaidős fog-
lalkoztatás. n

Szolidaritási segély  
az OSZ-nél
A járványhelyzet miatti munkáltatói döntések következtében szinte minden 
MOL-os munkavállaló jövedelemcsökkenést szenved el május 1-jétől. Az Olajipari 
Szakszervezet elnöksége a veszélyhelyzet idejére új segélytípust, szolidaritási 
segélyt vezetett be azon tagjai számára, akiknek az átmeneti intézkedések 
következtében csökken a bére, és emiatt szociálisan nehéz helyzetbe kerülnek. 
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Harminckilenc éve dolgozik 
a DUFI-ban, jelenleg vezérlő-
ként. Tizenöt évig volt műszak-
vezető, az összevonások óta 
nem az. Azt mondja, részben 
a saját hibájából, mivel „nem 
volt elég körültekintő a véle-
ményalkotásban” és előbb nem 
vállalta, majd vállalta volna, de 
már nem kapta meg a megbí-
zást. Úgy véli, a szakszervezeti 
tevékenysége is szerepet játsz-
hatott ebben, mivel kritizálta 
az összevonás lebonyolítását, 
módszerét.

Kőolajfeldolgozó szakmun-
kásként végzett, később mun-
ka mellett szerzett érettségit, 
majd vegyész- és munkavédel-
mi technikusi képesítést. 

Komáromban járt szakkö-
zépiskolába. Már ott, 1979-ben 
csatlakozott a szakszervezet-
hez. Az OSZ-nek a megalaku-
lás óta tagja, mint ahogyan az 
összes munkavédelmi bizott-
ságnak is, amióta a DUFI-ban 
dolgozik.

Korábban a KISZ-ben is aktív 
szerepet vállalt. KISZ-titkárrá 
választották 1986-ban, majd a 
DKV KISZ Bizottságának tagja, 
később párttag is volt rövid ide-
ig. Manapság ilyesmivel nem 
dicsekednek az emberek, de ő 
nem szégyelli, mivel sohasem 
tagadta meg önmagát. Mindig 
közösségi ember volt, szeretett 
„nyüzsögni”, tenni másokért, 
de azt is nyugodt szívvel vál-
lalja, hogy ebben az aktivitás-
ban kifelé forduló személyisé-

ge, figyelemvágya is szerepet 
játszik. Fontos számára, hogy 
tehet valamit, hogy van fele-
lőssége, feladata. 

„Elvagyok a társasággal” – 
kezdi a választ arra a kérdésre, 
hogy mit szeret a munkahe-
lyén. Persze, nehéz elégedett-

nek lenni a jelenlegi helyzettel, 
amikor előbb jönnek a pandé-
miás rendelkezések és csak 
hetekkel később a valódi intéz-
kedések: a védőeszközök és a 
tesztek. „Lehet ezen hisztizni, 
de örülünk, hogy megy a gyár, 
dolgozhatunk, pénzt kapunk, 
sőt, többet a szokásosnál, a 
pandémiás pótlék és a készen-
lét miatt. Hogy mit szeretek a 
munkahelyemen? Itt éltem le 
az életem nagy részét!”

Ez persze nem jelenti azt, 
hogy tökéletesen elégedett. 
Van, amit nem szeret. A leg-
inkább azt nem, hogy az évek, 
évtizedek múlásával egyre 
rosszabb a hangulat, romlott 
a vezető-beosztott kapcsolat. 
Hozzáteszi, hogy mindez sze-

rinte nem is a vezetők hibája. 
„Inkább arról van szó, hogy 
felülről nehezedik rájuk egy 
olyan elvárás, hogy ne a mun-
kások pártján álljanak.” Úgy 
érzi, emiatt távolodnak egyre 
inkább a beosztottjaiktól. 

A bércsökkentő intézkedé-
seket el tudja fogadni. A neje 
31 éve dolgozik a DUFI-ban la-
borosként. Most vállalta, hogy 
otthon marad a gyerekekkel, 
illetve amit tud, otthon végez 

Ténykép az OPPGY üzemben

Ez az életem
Még nem volt nagykorú, amikor elhelyezkedett élete első és azóta is egyetlen 
munkahelyén, az akkori Paraffin, most OPPGY Üzemben. Mi az, amit szeret a 
munkahelyén és mi az, amit nem? Hogyan értékeli a járványveszély miatt hozott 
átmeneti intézkedéseket és mi a véleménye a szakszervezet működéséről? Erről 
beszélgettünk Németh Mihállyal, az OSZ alelnökével, a DS Munkavédelmi Bizottság 
tagjával. 
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el home office-ban. Hatvan 
százalékos díjazást kap, de a 
családfő pandémiás pótlékával 
és készenléti díjával kiegészül a 
családi kassza, ami számukra 
elfogadható. 

Németh Mihály szerint a 
kollégák jó része hasonlóan 
vélekedik, bár az üzemekben 
dolgozókat még nem igazán 
érinti a leállásra májustól járó 
60 százalékos készenléti díj. 
Egyelőre tartanak az éves sza-
badságkeretek, és egyetlen 
üzem sem állt le. 

Az OPPGY üzemben változó 
a hangulat a jelenlegi speciális 
helyzetben. A dolgozók több-
sége – hozzá hasonlóan – örül, 
hogy nem áll az üzem, nem be-
tegedtek meg, és minden héten 
tesztelik őket. A már említett 
késlekedéseket sokan nega-
tívan értékelték, és a tesztek 
minőségében is kételkednek. 
Az egyik közvetlen kollégá-
ja például pozitív garatmintát 
produkált, de azután negatív 

lett a kontroll- és az antitestes 
tesztje is, amit furcsának tar-
tanak. Ezek a kétségek persze, 
általánosak, a munkáltató azt 
tudja megvenni, ami a piacon 
található. 

Németh Mihály szerint az 
OSZ megteszi, amit a jelenlegi 
helyzetben megtehet, tisztes-
ségesen képviseli a dolgozó-
kat. Hosszabb távon azonban 
át kellene gondolni a szakszer-
vezetek tevékenységét. 

Visszás helyzetnek tartja, 
hogy egyik nap szakszerve-
zeti vezetőként, a másikon vi-
szont beosztottként találkozik 
a munkáltatóval.  

Szerinte mindegy, hogy 
egy vagy több szakszervezet 
van-e, de jobbnak tartaná, ha 
két-három képzett – jogász, 
közgazdász, kommunikációs - 
szakember látná el az érdek-
képviseletet, akik nem a DUFI 
dolgozói, tehát nem függenek 
egzisztenciálisan a munkálta-
tótól. A tevékenységüket a dol-

gozókból álló ügyvivő testület 
támogathatná, és a tagdíjak 
fedezhetnék a tiszteletdíjukat. 
Ezt még akkor is célravezetőbb 
rendszernek tartaná, ha vala-
mennyivel – esetleg akár dup-
lájára – emelni kellene a dolgo-
zói befizetéseket.    

„Beosztottak vagyunk és 
nem szakszervezeti vezetők. A 
munkáltató pedig kitűzi a cél-
ját, alámegy az ajánlatában, 
azután tárgyalgat hetekig, 
hónapokig. A végeredmény 
tűnhet eredménynek a szak-
szervezetek szempontjából, de 
valójában ebben a felállásban 
gyenge teljesítményre vannak 
ítélve.” 

A jelenlegi helyzetben, ami-
kor küldöttgyűléseket sem le-
het összehívni, nyilván nem 
aktuális egy ilyen nagy horde-
rejű változtatást elindítani, de 
úgy véli, muszáj lesz foglalkoz-
ni ezzel a témával, különben 
megszűnnek szakszervezetek.

n

Bértárgyalási szituáció
Szakszervezeti követelés: - Magasabb bért, jobb munkafeltételeket kö-
vetelünk a szakszervezeti tagság képviseletében!
Munkáltató kérdése: - Hány százalékos a szakszervezet szervezettsége?
Szakszervezet válasza: - 50% alatti.
Munkáltató válasza: - Így sajnos a szakszervezet követelését nem tud-
juk teljesíteni. A munkavállalók többsége valószínűleg elégedett az ala-
csonyabb bérrel és a jelenlegi munkakörülményekkel, máskülönben ők is 
szakszervezeti tagok lennének, igaz?

A szakszervezet erejét a munkavállalók összetartása,  
a magas taglétszám, a szervezettség adja.
Ha a munkavállalók megosztottak, akkor a  

munkakörülményeik, bérük nem fog változni.
Ne hagyd magad megosztani! Legyél te is szakszervezeti tag!
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Mivel a kedvezményes 
adózással választható kere-
tösszeg emelkedett, arra is 
egységesen a kedvezményes 
32,5 százalékos éves szorzó 
vonatkozik, amit korábban 
a limiten felül tettél félre. 
Ennek köszönhetően maga-
sabb  nettó összeg érkezik 
majd a számládra júniusban, 
a következő SZÉP-kártyakifi-
zetések alkalmával. Ha a je-
len helyzetben módosítanád 
a nyilatkozatodat, júniusban 
arra is lesz lehetőség.

450 000 forintról 800 000 
forintra nőtt a versenyszfé-
rában az az összeg, amelyet 
a munkáltató kedvezmé-
nyes adózással fizethet ki a 
SZÉP-kártyára. Ezzel együtt 
az alszámlák keretösszegei 
is emelkedtek: szálláshelyre 
400, vendéglátásra 265, sza-
badidőre pedig 135 ezer fo-
rintig lehet félretenni.

Fontos tudni, hogy a MOL-
ban változatlanul 700 ezer fo-
rint az éves VBK-keretösszeg. 
Ha az idei VBK-választáskor 
limiten felüli SZÉP-kártyajut-
tatást kértél, és változatla-
nul hagynád az alszámlákra 
lekötött összegeket, nincs 
teendőd. A GBS HR mun-
katársai automatikusan el-
végzik az újraszámítást az 
éves kedvezményes szorzó-
val (32,5 %), és a keletkező 
többletet átutalják számod-

ra a megfelelő alszámlára. 
A SZÉP-kártya szorzója az 
új limitösszegig továbbra is 
az év elején kihirdetett, 32,5 
százalék marad, a szociális 
hozzájárulási adó (szochó) 
időszakos változása ezt nem 
befolyásolja - ezzel biztosítva 
az év során a VBK-juttatási 
rendszer kiegyensúlyozottsá-
gát és következetességét.

A SZÉP-kártya kifizetési 
időpontokban nincs változás. 
A kedvezményes adózású 
SZÉPkártya vendéglátás és 
szabadidő második felét, va-
lamint a VBK-nyilatkozatod-
ban választott limit feletti jut-
tatások közül a szálláshely 

teljes összegét, illetve a ven-
déglátás és szabadidő első 
felét június végén utalja a 
munkáltató, a második felét 
pedig novemberben.

Ha módosítani szeretnéd 
az év eleji VBK nyilatkozato-
dat, vagy újra osztanád a 
SZÉP-kártya alszámlákra le-
kötött összegeket, június 
1-től 15-ig jelezheted a HR 
Ügyfélszolgálatnál. Fontos 
tudni, hogy csak a még ki 
nem fizetett juttatások oszt-
hatók újra.

Kérdés esetén keresd a HR 
Ügyfélszolgálat munkatársa-
it!

n

Ha kedvezményes limitösszeg 
felett választottál  
SZÉP-kártyajuttatást
Téged is kedvezően érintenek a változások, ha a kedvezményes limitösszeg felett 
választottál SZÉP-kártyajuttatást. 
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Az épületekbe belépéskor 
továbbra is kötelező a kézfer-
tőtlenítés, maszkot az irodá-
kon kívül kötelező viselni, bent 
azonban – ha a védőtávolság 
tartható – csak ajánlott. 

Külső látogatókat, partnere-
ket nem lehet fogadni, és aján-
lott a fizikai érintkezés kerülé-
se. Minden esetben kötelező a 
két méter távolság betartása. 
A rendszeres kézmosás és fer-
tőtlenítés továbbra is kiemel-
ten fontos.

Az irodákban napi fertőtle-
nítő takarítás lesz, de a saját 
használatú eszközök – billenty-
űzet, egér – fertőtlenítése a 
dolgozó feladata, amelyhez a 
cég felületfertőtlenítőt biztosít 
irodánként.

A nagyobb telephelyeken 
és bizonyos irodaépületekben 
belépés előtt testhőmérsék-
let-mérést végezhet a porta-
szolgálat. Megtagadhatják a 
belépést 37,5 fokos testhő fe-
lett. 

Az éttermek várhatóan má-
jus végéig zárva lesznek. A 
DUFI központi büfé csökkentett 
nyitva tartással, 8-12 óra kö-
zött üzemel. A DUFI TBO büfé, 
Beruházás büfé, Mozgó büfé 
nyitása május 27-től várható, 
egyelőre szintén csökkentett 
nyitva tartással, 8-12 óráig. 
A büfék előtti sorban is tartani 
kell a két méteres távolságot. 
A központi irodaépületben és 
a műszertermekben találha-
tó ital- és snack-automatákat 
egyelőre nem töltik újra.

A május 15-től induló tesz-
telési ciklusra újra PCR tesztet 
biztosított a cég azok számá-
ra, akiknél a munkahelyi ösz-
szezártság miatt az átfertőzés 
kockázata nagyobb, és koráb-
ban is használták már ezt a 
teszttípust. Azok a kollégák, 
akik kezdettől fogva antitest 
gyorstesztet használnak, má-
jus közepéig befejezik a meg-
kezdett tesztelési ciklust. Őket 
egyelőre nem tesztelik tovább, 

és az irodai dolgozókat sem 
szűrik. 

A részmunkaidős megálla-
podások május-június hóna-
pokra vonatkoznak. A mun-
katerheltség változása esetén 
lehetőség van arra, hogy köz-
ben a munkahelyi vezető fe-
lülvizsgálja a részmunkaidőt.  
Vezetői döntés alapján tovább-
ra is lehetőség van home offi-
ce-ban dolgozni, ha 14 év alat-
ti gyermeked van, várandós 
vagy, krónikus betegségben 
szenvedsz, félsz a visszatérés-
től vagy 1960. előtt születtél.

Százhalombattán, a közpon-
ti irodaépületben a légkondi-
cionáló szerelési munkálatai 
folynak, amely miatt zaj és por 
várható. A kivitelező három 
ütemben halad, a teljes átadás 
augusztus végére várható. 
Ételfutárok továbbra sem lép-
hetnek be üzem területére. 

A jóléti és szociális keretet 
minden évben segélyezésre és 
rendezvénytámogatásra for-
dítja az üzemi tanács, de idén a 
teljes összeg segélyezésre lesz 
felhasználva. A segélyezési bi-
zottság tagjait a szakszerve-
zetek delegálták, rászorultság 
alapján döntenek a támoga-
tás odaítéléséről. A kérelmet a 
kapcsolódó dokumentumokkal 
az utsegelymol@mol.hu címen 
lehet benyújtani. A Segélyezési 
Bizottság elnöke még a kifize-
tés előtt tájékoztatja a kérel-
mezőt, hogy milyen segélyt 
kap.  n

Lassan visszatér az élet

Aktuális változások a MOL 
munkahelyein
Fokozatosan visszatérhetnek a dolgozók a MOL-os irodákba május 18-tól. A 
bércsökkenések miatt minden eddiginél magasabb a jóléti és szociális támogatásra 
fordítható összeg a vállalatnál. A termelésben dolgozók a pandémiás pótlék 
kivezetésére számíthatnak júniustól. 
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Azokra a területekre kon-
centrál a vállalat, amelyek az 
ország ellátásához, a terme-
lés fenntartásához szüksége-
sek. Ugyanakkor csökkent az 
értékesítés, kevesebb a futó 
projekt és a kutatás-fejleszté-
si tevékenység. A munkahe-
lyek megőrzése és a zökkenő-
mentes újrakezdés érdekében 
részmunkaidős foglalkoztatást 
vezet be a vállalat, amely első-
sorban a szellemi dolgozókat 
érinti 40-50 százalékos arány-
ban. 

Azoknak a munkavállalók-
nak, akik olyan munkakörben 
dolgoznak, ahol átmenetileg 
lecsökken az elvégzendő fel-
adatok mennyisége, vezetőjük 
átmenetileg - maximum 2 hó-
napos időtartamra - részmun-
kaidőben történő foglalkozta-
tást fog felajánlani május 1-től. 

Az egyeztetés során elhang-
zott, hogy hetente fogják mo-
nitorozni, hogy mely területen 
és munkakörökben érdemes 
részmunkaidőben dolgozni, és 
hol van elegendő munka a tel-
jes munkaidőben történő fog-
lalkoztatáshoz. 

A részmunkaidő nem fog-
ja befolyásolni a béren kívü-
li juttatásokat, tehát a teljes 
VBK-keretet az eredeti, teljes 
munkaidőre számított alap-
bér után kapja meg az érintett 
munkavállaló. Vonatkozik ez a 
kafetériára, a karácsonyi juta-
lomra, az MTMR juttatásra, az 
egyéni biztosításra, valamint a 
Medicover egészségbiztosítás-
ra is. 

A részmunkaidőben foglal-

koztatott munkavállaló végez-
het más kereső tevékenységet, 
ha az nem sért versenytilalmi 
megállapodást, amely azon-
ban az állásidőre nem vonat-
kozik. Ez alatt ugyanis a ren-
delkezésre állást javadalmazza 
a munkáltató. 

A részmunkaidős foglalkoz-
tatás során a munkaidővel 
ará nyosan csökken a táppénz 
összege. 

A munkáltató tájékoztatása 
szerint heti 32-24 órás munká-

ra számíthatnak az így foglal-
koztatottak. Hogy miként ala-
kulnak a heti munkanapjaik, a 
munkahelyi vezetőjüktől függ. 

A munkaviszonyukat átme-
neti munkaszerződésmódo-

sítással szabályozták. Fontos 
tudni, hogy ez csak az átme-
neti – két hónapos – időtar-
tamra érvényes, és az eredeti 
munkaszerződést nem érvény-
teleníti. 

A munkáltató nem gondol-
kozik elbocsátásokban, de ha 
a munkaviszony mégis felmon-
dásra kerülne a részmunkaidős 
időszakban, az eredeti, teljes 
munkaidőre járó bér alapján 
számolják ki a végkielégítést. 

A szakszervezetek megálla-

podást kötöttek a MOL Nyrt-
vel a leállási időre vonatkozó 
juttatásról is, amelynek részle-
teit az Epanoráma HR oldalán 
érhetitek el belső hálózatról.

n

Részmunkaidős 
foglalkoztatás május 1-jétől
Válságüzemmódba kapcsolt a MOL – mondta Bauer Dávid HR igazgató a 
munkáltató, az üzemi tanácsok és az érdekképviseletek online egyeztetésén, 
amelynek a részmunkaidős foglalkoztatás volt a témája. 
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Ne menjen  
a minimálbér alá  
a díjazás!

A  munka törvényköny-
véről szóló 2012. évi I. tör-
vény  136.  parag rafusának 
(1) bekezdése alapján teljes 
munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállaló alapbére nem 

lehet kevesebb, mint a mi-
nimálbér, illetve a garantált 
bérminimum. Ez a munkajog 
egyik alapvető szabálya. 

A  367/2019. kormányren-
delet  szerint a teljes mun-
kaidőben foglalkoztatott 
munkavállaló részére megál-
lapított alapbér kötelező leg-
kisebb összege (minimálbér) 
a teljes munkaidő teljesítése 

esetén 161 000, a legalább kö-
zépfokú iskolai végzettséget 
vagy középfokú szakképzett-
séget igénylő munkakörben 
foglalkoztatott munkavállalóé 
pedig  210  600 forint. Ha a 
munkáltató költséget szeret-
ne megtakarítani, ne minimál-
bér alatti bérezésben, hanem 
inkább részmunkaidős foglal-
koztatásban gondolkodjon!

Munkajogi szabályok, 
amelyektől veszélyhelyzetben 
sem ajánlott eltérni
A veszélyhelyzet, illetve a 47/2020. kormányrendelet 6. paragrafusának (4) 
bekezdésében rögzített szabály - hogy a munkavállaló és a munkáltató a munka 
törvénykönyvének rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek - sok 
esetben arra ösztönzi a munkáltatókat, hogy teljes mértékben tegyék félre, illetve 
szükségleteik függvényében alkalmazzák a munkajogi szabályokat. Mivel azonban 
az említett felhatalmazó rendelkezés nem kellően körülhatárolt és jogszerűsége is 
kérdéses, a munkáltatóknak ajánlott bizonyos alapszabályok betartása. Írásunk az 
Adózóna összefoglalója alapján készült. 

Tiltakozását fejezte ki a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) Orbán Viktornak a Munka Tör-
vénykönyvének felfüggesztése és a két éves munkaidőkeret bevezetése miatt. A 163 országban 200 
millió dolgozót képviselő szervezet vezetője, Sharan Burrow levélben fordult a miniszterelnökhöz áp-
rilis 22-én. Szerinte az április 10-én kihirdetett 24 hónapos munkaidőkeret szabad kezet ad a munkál-
tatóknak, hogy egyoldalúan kényszerítsenek túlmunkára, azzal, hogy a kifizetések elszámolását a 24 
hónapos ciklus végére időzíti.
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A beosztás szerinti 
napi munkaidő  
ne haladja meg  
a 12 órát!

Teljes munkaidőben foglal-
koztatott munkavállaló mun-
kaideje legfeljebb napi 8 óra, 
készenléti jellegű munkakör 
esetében pedig legfeljebb 12 
óra lehet. Munkaidőkeretben 
ez a napi munkaidő a mun-
kaidőkeret időtartama alatt 
egyenlőtlenül is beosztható. 
A munkavállaló beosztás sze-
rinti napi munkaideje – a rész-
munkaidőt kivéve – négy órá-
nál rövidebb nem lehet.

A munkavállaló beosztás 
szerinti napi munkaideje leg-
feljebb tizenkettő, heti munka-
ideje legfeljebb negyvennyolc 
óra lehet. Ez azért fontos, 
mert a munkaidő-szervezés 
egyes szempontjairól szóló 
2003/88/EK irányelv 6. cik-
ke is nevesíti, hogy hétnapos 
időtartamokban az átlagos 
munkaidő – a túlórát is bele-
értve – nem haladhatja meg a 
48 órát. Természetesen a ké-
szenléti jellegű munkakörben 
foglalkoztatott munkavállaló 
esetén – a felek írásbeli meg-
állapodása alapján – a mun-
kavállaló beosztás szerinti 
munkaideje magasabb lehet, 
így a napi munkaideje legfel-
jebb huszonnégy óra, a heti 
munkaideje pedig maximum 
hetvenkét óra lehet.

Ezen garanciális szabályok-
tól való eltérés az egészséget 
nem veszélyeztető, biztonsá-
gos munkavégzés követelmé-
nyét hagyja figyelmen kívül. 
Javasolt ehelyett hosszabb 
időtartamú munkaidőkeret 
alkalmazása. Ennek mérté-
ke jelenleg 4 hónap vagy 16 
hét. A munkaidőkeret tarta-
ma  a megszakítás nélküli, a 
több műszakos, valamint az 

idényjellegű tevékenység ke-
retében, illetve a készenléti 
jellegű munkakörben foglal-
koztatott munkavállaló ese-
tében legfeljebb hat hónap 
vagy huszonhat hét. Lehe-
tőség van kollektív szerző-
désben 12 vagy akár 36 havi 
munkaidőkeret alkalmazására 
is.

A munkaidőkeret 
tartama 24 
hónapra növelhető

A  nemrégiben  kihirdetett 
104/2020. kormányrende-
let 1. pa rag rafu sának (1) be-
kezdése kimondja, hogy a 
munkáltató legfeljebb 24 havi 
munkaidő keretet rendelhet 
el, illetve már fennálló mun-
kaidőkeret esetében annak 
hossza 24 hónapra növelhe-
tő. A 24 hónapos időtartam 
a kiegyensúlyozott terhelésre 
(a munkaidő egyenletes el-
osztására) megfelelő lehető-
séget biztosít. Fontos, hogy 
ezen szabályoktól eltérő kol-
lektív szerződéses rendelke-
zéseket a rendelet hatályá-
nak tartama alatt nem lehet 
alkalmazni.

Méltányosság = 
bizalom

A munkavállalók és a mun-
káltatók közötti bizalom fenn-
tartása érdekében ugyanak-
kor célszerű lenne néhány 
méltányos garanciális elemet 
is a szabályozás részévé tenni. 
Az egyik ilyen garanciális 
elem lehetne, hogy a heti 
munkaidő felső korlátjára 
vonatkozó szabályt, illetve a 
heti pihenőnapok beosztásá-
ra vonatkozó előírásokat ne 
a teljes 24 hónap átlagában, 
hanem referenciaidőszak-

ként egy rövidebb, például 
12 hónapos időszak átlagá-
ban kelljen figyelembe ven-
ni. Ez azt jelentené, hogy a 
heti munkaidő-terhelésnek, 
illetve a heti pihenőnapok el-
osztásának nem a teljes 24 
havi munkaidőkeret átlagá-
ban kellene egyensúlyba ke-
rülniük, hanem egy rövidebb 
időszakon belül. Ily módon 
enyhíthető lenne az extrém 
terhelés a második év során, 
ami a szakszervezetek egyik 
fő és jogos kifogása az intéz-
kedés ellen. A hatályos mun-
ka törvénykönyve (2012. évi I. 
törvény) hasonló garanciális 
szabályt tartalmaz a kollek-
tív szerződés alapján eddig is 
elrendelhető 36 havi munka-
időkeret alkalmazása esetén, 
azaz egy hasonló szabályozás 
nem lenne teljesen újszerű.

A másik garanciális elem 
bizonyos többlettájékoztatási 
kötelezettség előírása lehet 
a munkáltatók számára. Ér-
demes lenne például előírni, 
hogy a bérlap mellett a mun-
kavállalók kapjanak olyan 
havi kimutatást, amely alap-
ján pontosan követhető lenne 
számukra a munkaidőszámlá-
juk egyenlege. A felek közötti 
bizalmat, illetve a szabályok 
átlátható alkalmazását segí-
tené elő, ha a munkavállalók 
hónapról hónapra követni 
tudnák például, hogy hány 
munkaóra került részükre a 
munkaidőkeretből beosztás-
ra, még hány óra osztható 
be, mennyi volt az adott hó-
naphoz tartozó, de be nem 
osztott (úgymond „tovább-
vitt”) munkaidő, mennyi az 
adott hónaphoz és mennyi a 
munkaidőkeret egészébe tar-
tozó pihenőnapok száma, eb-
ből mennyi került beosztásra 
és mennyi a „továbbvitt” pi-
henőnap.
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Összességében tehát a 24 
hónapos munkaidőkeretre 
érdemes úgy tekinteni, mint 
egy pozitív, ám még módosí-
tásra szoruló jogi lehetőség-
re annak érdekében, hogy 
a munkáltatók (elbocsátá-
sok helyett) megtarthassák 
munkavállalóikat folyamatos 
bérfizetés mellett.

Naptári évenként 
legfeljebb 400 óra 
rendkívüli munkaidő 
rendelhető el

A munka törvényköny-
ve 109. paragrafusa alapján 
naptári évenként 250 óra 
rendkívüli munkaidő rendel-

hető el. A munkavállaló és a 
munkáltató írásbeli megál-
lapodása alapján ezen felül 
naptári évenként további leg-
feljebb százötven óra rendkí-
vüli munkaidő írható elő (ön-
ként vállalt túlmunka).

Tekintettel arra, hogy az 
éves 400 óra rendkívüli mun-
kavégzés az irányelv által le-
hetővé tett maximális mun-
kaidőmennyiség közelében 
van (48 óra hetenként), nem 
javasolt ezt meghaladóan 
rendkívüli munkavégzés el-
rendelése. Az Mt. 108. parag-
rafusának (2) bekezdés alap-
ján ugyan nem korlátozott a 
rendkívüli munkaidő elren-
delése baleset, elemi csapás, 
súlyos kár, az egészséget 

vagy a környezetet fenye-
gető közvetlen és súlyos ve-
szély megelőzése, elhárítása 
érdekében, de a rendelkezés 
általános jelleggel történő al-
kalmazása jogilag támadható 
lehet.

Fontos tudni, hogy egy-
általán nem lehet rendkí-
vüli munkaidőt elrendelni a 
munkavállaló várandósságá-
nak megállapításától a gyer-
mek hároméves koráig, a 
gyermekét egyedül nevelő 
(férfi) munkavállaló számára 
gyermeke hároméves korá-
ig, illetve a munkaviszonyra 
vonatkozó szabályban meg-
határozott egészségkárosító 
kockázat fennállásakor.

 n

Pontosan 130 éves a munkások nemzetközi ünnepe, ám idén sehol a világon nem ünnepelték felvonu-
lással, demonstrációval, tüntetéssel vagy éppen lufival, sörrel, virslivel. A munkavállalók számára nem 
sok jót hozott a jubileumi piros betűs nap: a világjárvány nyomában gazdasági válság érkezik, amely 
elbocsátásokkal, jövedelemcsökkenéssel és drágulással jár.
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