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Önmagadért – velünk!

Ténykép az OKF-ben - Ha megszűnt, akkor miért nem szűnt meg?

Ténykép a késleltetett kokszolóban - Aki nem áll ki magáért, ne várjon változást!

Ami elmúlik, és ami marad - Hogyan változik a munka világa a járványhelyzet miatt?

Európai minimálbér - Miben lehet megegyezés?

Hiába kérték a két éves munkaidőkeret elutasítását az országos szövetségek - Sem a 
munkáltatók, sem a munkavállalók nem akarták, mégis maradt

Szakszervezetek és multik - Kelet-európai esetek

A TARTALOMBÓL
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Bacsa Zsolt műszakveze-
tő, az OSZ bizalmija a 2000-es 
évek legelején került a DUFI-ba 
– rendkívül gazdag munkata-
pasztalattal. Dolgozott koráb-
ban a Lenin Kohászati Művek-
nél épület-karbantartóként, a 
Budapesti Távfűtő Műveknél 
fűtésszerelő, hőközpont-kar-
bantartóként, pékségben el-
adóként, az ABN AMRO Bank-

nál központi értéktárosként, de 
működtette saját takarítóvállal-
kozását is. Épületgépész-szak-
munkásként érettségizett és 
már Százhalombattán, munka 
mellett szerzett vegyipari gé-
pésztechnikus végzettséget.

A DUFI-ba úgy került, hogy 
Pestről Érdre költöztek, és egy 
ottani barátja biztatta fel a 
„mesés bérekkel és juttatások-

kal”, ami egyébként akkor nem 
is volt mese. Míg a banknál fe-
lelős beosztásban 70-80 ezer 
forintot keresett, a kőolaj-fino-
mítóba 130 ezerrel vették fel. 
Vegyes érzelmekkel érkezett 
ugyan, mert a kohászatban azt 
tapasztalta, hogy „a gyár nem 
az elitet vonzza”, de kelleme-
sen csalódott. Szakmailag és 
emberileg is nagyon jó, ráadá-

sul életkorban is hasonló kollé-
gákat talált az üzemben.

Őket most is hasonlóan érté-
keli. A javadalmazást már nem 
annyira. „A fizetésünk 2010-től 
öt-hét éven át stagnált, így je-
lentős értékcsökkenés követ-
kezett be. Egyelőre még, kissé 
az országos átlag felett van, de 
a kockázat jóval nagyobb, mint 
egy átlagos munkahelyen. 

Mi akkor dolgozunk jól, ha itt 
ülünk és figyeljük a monitoro-
kat. Ha viszont baj van, akkor 
futni kell, és nagyon észnél kell 
lenni.”

Az autonóm karbantartás 
keretében bevezetésre kerü-
lő fűnyírásról azt gondolja, 
ha valóban ezen múlik a DUFI 
rentabilitása, legyen, de akkor 
szabályosan kell csinálni – ol-
tással, oktatással, tűzgyújtási 
engedéllyel.  

Különben eddig is meg-
csináltak mindent, kapálnak, 
megjáratják, olajozzák a to-
lózárakat. „Aki nem akar kín-
lódni, az megcsinálja” – teszi 
hozzá Nagy Zoltán, az „üzem 
szóvivője”, aki szerint a terve-
zett fűnyírással – és egyéb dol-
gokkal is – az a baj, hogy „nem 
tudja a jobb kéz, mit csinál a 
bal.”

Nagy Zoltán számos példát 
sorol ezekre az ellentmondá-
sokra, amikor megcsinálnának 
dolgokat, de biztonsági elő-
írások miatt nem nyúlhatnak 
hozzá, vagy javaslatokat tesz-
nek technológiai problémák 
megoldására, de hiába, mert 
mégsem, vagy pedig nem úgy 
történik meg a változtatás. 
Szerinte azért, mert nem fi-
gyelnek rájuk, „nem ereszked-
nek le” hozzájuk, nem tisztelik 
a hozzáértésüket.”Jelzési köte-
lezettségem van. Elmondom, 
hamvába hal. Hogy hol akad el, 

Ténykép az OKF-ben

Ha megszűnt, akkor miért 
nem szűnt meg?
Nehéz megérteni, hogy ha júniustól megszűnt a pandémiás pótlék, akkor miért 
maradtak meg a járványügyi helyzetben hozott más – a dolgozók számára 
kedvezőtlen – intézkedések, mint a hatvan százalékos távolléti díj, illetve a 
biztonsági létszám. A DUFI OKF üzemben Bacsa Zsolttal, Kucselata Gáborral és 
Nagy Zoltánnal beszélgettünk.
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azt nem tudom, de mint jelen-
ség megvan, és folyamatos.”

Kucselata Gábornak, aki 
tizenkét éve dolgozik a cég-
nél és műszakvezető, nem is a 
„Csináld biztonságosan, vagy 
sehogy” vezérelv és a fűnyírás 
ellentmondásaival van baja. 
Egyszerűen „nem kertésznek” 
szerződött.

Valamennyien egyetértenek 
Bacsa Zsolttal abban, hogy a 
pandémiás helyzet kapcsán 
hozott intézkedések is ellent-
mondásosak. A pótlék meg-
szűnik, de a biztonsági létszám 
és a „leállási napokra” járó 
hatvan százalékos távolléti díj 
nem. Júniusban két-három na-
pot kell hatvan százalékért ott-
hon maradniuk, amit azért sem 
értenek, mert a bedolgozás az 
áprilisi-májusi csökkenés után 
mostanra visszaállt a megszo-
kott szintre.

Igaz, az ő munkájuk ezekben 
a hónapokban sem volt keve-
sebb, sőt, egy üzemzavart is 
el kellett hárítaniuk a négyfős 
biztonsági létszámmal. „Haj-
nali háromkor, nyolc óra meló 

után, amikor már magunkat is 
alig bírjuk életben tartani.”

Elvileg a munkaidő 75 szá-
zalékát lehet monitor előtt töl-
teni, óránként tíz perces, nem 
összevonható pihenőidővel, de 
amikor négyen visznek kettő 
üzemet, pláne akár csak egy 

kisebb üzemzavar esetén „ezt 
el lehet felejteni”.

Az elöregedett, leamortizá-
lódott üzemekben a karban-
tartások ellenére is gyakori a 

technológiai meghibásodás, 
lyukadás. Ilyesmire számítani 
kell, ami sok dolgozónak szo-
rongást okoz. A hibák feltá-
rását megnehezíti számukra, 
hogy az erre való műszerek 
karbantartása sem megfelelő.

Nagy Zoltán 1977 óta dol-

gozik itt, elmúlt hatvan, és 
elkeserítőnek tartja, hogy az 
állam megszüntette a korked-
vezményes nyugdíjazást, mi-
vel az, aki évtizedeket dolgozik 
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rákkeltő vegyi anyagok között, 
bizonyítottan sokkal nagyobb 
egészségterhelésnek van ki-
téve, mint mások. Úgy véli, a 
járványveszély alatt bevezetett 
biztonsági létszám fenntartá-
sának további létszámcsök-
kentés lehet a vége. Szerinte 

nem azzal kellene a fűnyírás 
felvállalására biztatni a dolgo-
zókat, hogy „akkor megmarad 
a munkahelyük”, hanem az-
zal, hogy az így megtakarított 
pénzből valamennyit felajánla-
nának részükre.

Bacsa Zsoltnak nincs ennyi-
re „világvége” hangulata, de 

mielőtt műszakvezető lett, és 
nem volt akkora felelőssége, 
kevésbé bántották a már em-
lített ellentmondások, hiányos-
ságok, problémák.

A legfiatalabb Kucselata 
Gábort pedig nem is annyira 
a túlszervezett mégis akadoz-

va működő rendszer zavarja, 
hanem az, hogy telik-múlik az 
idő, de olyan változást, amely 
javítana a munkakörülménye-
iken, minden jelzésük ellenére 
sem tudnak elérni.

Kényelmetlen székekben töl-
tik a tizenkét órás műszakokat, 
ami miatt fáj a háta. A „klíma-

takarítás” abból áll, hogy be-
fújnak valamit a karbantartók, 
de a berendezésen belül, a 
ventilátoron áll a por. Nem érzi 
jól magát, ha arra gondol, mi-
lyen kórokozókat lélegeznek be 
emiatt. Az étkezőben található 
szellőztetőt szerinte legalább 
húsz éve nem takarították. 
Az ablakok cseréjét év elejére 
ígérték, de nem történt meg. 
Télen olyan hideg van, hogy 
pufajkában esznek, ha pedig 
esik, befolyik a víz. A vezénylőt 
világító évtizedes neonlámpák 
cseréjét is hiába várják. Az ár-
nyékolásukat maguk oldották 
meg géppapírral és ragasztó-
szalaggal, mivel a fényük visz-
szatükröződött a monitorokon, 
amiket emiatt nem láttak.

Az üzemlátogatás végén 
néhányan kivonulunk a do-
hányzóba egy búcsúcigire. A 
konzervdobozból készült ha-
mutartók, meztelen modelle-
ket ábrázoló magazin-, naptár-
lapok és biztonsági falragaszok 
meghitt enteriőrjében, egy ki-
szuperált szekrény ajtaján fel-
irat olvasható: „Minden nap és 
mindenhogyan, egyre jobban, 
jobban és jobban vagyok.”

n
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Mezőgazdasági gépszerelő 
szakközépiskolát végzett. A ka-
tonaság után az IBM székesfe-
hérvári üzemében helyezkedett 
el, ahol számítógépes merevle-
mezeket tesztelt. Szerette azt 
a munkahelyet, mert tisztaság 
és jó légkör jellemezte, de 2002 

őszén bezárt. Még abban az 
évben elhelyezkedett a MOL-
nál, majd később szakirányú 
végzettséget, olajipari gépész-
technikus bizonyítványt is szer-
zett. 

Rendszerkezelőnek vették 
fel, majd öt évvel ezelőtt vezér-
lő lett. Az üzeme két másikkal, 

a CLAUS-szal, majd a bitumen-
nel bővült. Az összevonások-
kal párhuzamosan csökkent a 
személyzet. Jelenleg hetvenen 
működtetik a három üzemet. 
A vezérlőket és a kollégákat je-
lentős felelősség terheli. 

Kónya János kiemeli: ponto-

san tudja, mennyit dolgoznak 
mások két-háromszázezer fo-
rintért, de azt is, milyen érzés, 
amikor egy üzemzavar során 
másodpercek alatt nagyon ko-
moly, felelősségteljes     dönté-
seket kell meghozni.

Amiből többet szeretne, az 
az őszinteség. Azt mondja, jó 

lenne olyan munkahelyen dol-
gozni, ahol nem vált ki rosz-
szallást a kulturáltan megfo-
galmazott ellenvélemény, és 
mindenki – vagyis a vezetőség 
is - egyenesen beszél. Hiányolja 
a nyíltságot és kicsit a megbe-
csülést is. Hangsúlyozza, hogy 
nem a közvetlen, hanem a fel-
sőbb vezetői részéről. 

„Itt van ez a fűnyírás. Azt 
mondják, meg lehet vele spó-
rolni x milliót. Rendben, spórol-
junk! Mert, ha plusz emberként 
vagyok bent, és azt mondják, 
itt van ez a jó gép, le kellene 
csapni vele azt a nagy gazt, 
semmi problémám vele, ha ez 
a szabályok betartásával tör-
ténik, és a saját üzem környe-
zetéről van szó. De azzal már 
nem tudok azonosulni, hogy 
ezzel fogjuk megoldani a költ-
ségproblémákat. Szerintem 
nagyon sok olyan dolog van a 
Mol-ban, amire milliókat költ a 
vállalat, miközben nagyon so-
kan feleslegesnek gondolják 
őket. Szerintem hasznosabb 
lenne például karbantartásra 
fordítani azt a pénzt, és akkor 
mi is jobban éreznénk magun-
kat, mert biztonságosabb len-
ne az üzemmenet.”

A „kockázat alapú” karban-
tartás szerinte olyan, mint ha 
nem költene az ember a ko-
csijára. Megspórolná az olaj-
cserét, a szűrőcserét. De en-

Ténykép a késleltetett kokszolóban

Aki nem áll ki magáért,  
ne várjon változást!
Kónya János tizennyolc éve dolgozik a Dunai Finomítóban, vezérlő a késleltetett 
kokszolóban. Nagyon sokat köszönhet a munkahelyének. Szereti a kollégákat, a 
közvetlen vezetőket, soha senkivel nem volt komoly vitája. Felépítette a házát, a 
futamidő vége előtt vissza tudta fizetni a lakáshitelt. Ennek ellenére sokszor gondol 
a váltásra. Leginkább azt reméli, hogy egyszer a saját lábára állhat gazdaságilag. 
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nek az a következménye, hogy 
rohamosan romlik a jármű, és 
egyszer csak nagyon sokat kell 
rákölteni.  

Persze, hangsúlyozza, hogy 
ő nem lát a dolgok mögé, de 
a jövőképet is hiányolja a cég-
nél. Nem biztos abban, hogy 
jó irány a poliolgyártás, mivel 
mindenhol azt olvassa, hogy 
csökkenteni kell a műanyagok 
használatát, és azt is, hogy el 
fogja árasztani a világot a kínai 
poliol. Szerinte az autózás, a 
környezetbarát üzemanyagok, 
a megújuló energia közelebb 
állna a MOL-hoz. Az elektromos 
járműveké a jövő, de nem az 
akkumulátoros, hanem a hidro-
génhajtásé. A nagy olajtársasá-
gok – mint az OMV, a Shell és a 
BP – efelé nyitnak. „Szerintem 
egy vállalat akkor lesz sikeres, 
ha értelmes kereteken belül 
kockázatot vállal, innovatív, és 
nem mások után kullog, évek-
kel lemaradva. Ilyen például – 
igaz, más iparágban – a Tesla.”  

Nemcsak a szakmája, ha-
nem hobbija is a gép: szabad-
idejében motoros túrákat tesz 

a feleségével. Vállalkozóként 
motorkerékpárokat szerel. Azt 
mondja, nem elégedetlen a 
jövedelmével, hiszen mindent 
meg tud venni, amire szüksé-
ge van, mégis sokszor elképzeli 
a váltást. Leginkább arra vá-
gyik, hogy a saját ura legyen, 
maga oszthassa be az idejét, 

és ne kelljen olyan feladatokat 
is elvégeznie, amelyeket nem 
tart ésszerűnek, és emiatt csak 
nyűgnek érez. 

 „Az a terved, hogy nem in-
nen mész nyugdíjba?” – kér-
dezem tőle, amire kedélyes 
iróniával felel: „Elmegyünk 
nyugdíjba?” 1976-ban szüle-

tett. Szerinte meg fog még érni 
néhány korhatáremelést.  

A szakszervezethez a belé-
pés után egy-két évvel csat-
lakozott. Jelenleg bizalmi az 
OSZ-ben. Arra biztat minden-
kit, hogy lépjenek be, mert 
„Egységben az erő!” Akkor len-

nének a munkavállalók igazán 
erősek, ha csak egy vagy két 
szakszervezet lenne, és min-
denki tag lenne. „Szeretném 
azt látni, hogy az embereknek 
nem csak a szája jár, hanem 
tenni is hajlandóak azért, hogy 
jobb legyen nekik. Mire a sok-
sok károgás, ha tettek nem kö-

vetik? Akkor felesleges, nem?”  
Mit várnak, akik nem lépnek 

be? „Amíg nem képesek saját 
magukért kiállni, ne reméljenek 
semmilyen komoly változást! 
És amíg ez nem változik, a 
munkáltató miért változtatna? 
Igazuk van. És sajnos be kell 
látni, hogy jól csinálják.”

„A realitások talaján kell áll-
ni, körülnézni az országban, 
a világban, és elgondolkodni, 
merre léphetünk tovább.” A 
munkáltató szerint nincs el-
vándorlás, ami őt igazolja, de 
a másodállások magas szá-
ma, a lojalitás és munkamorál 
romlása azonban nem. Kónya 
János szerint utóbbiakhoz je-
lentősen hozzájárul a dolgo-
zók alulértékelése. „Korábban 
olyan becsben tartotta a cég a 
munkavállalókat, hogy presz-
tízsnek számított bekerülni, itt 
dolgozni. De erről én már csak 
hallomásból tudok, azoktól a 
korábbi kollégáimtól, akik az 
idekerülésemkor mesélték.”

Ma még megtartja az em-
bereket a relatíve magasabb 
bér és béren kívüli juttatás, de 
a többi cég felzárkózik, és en-
nek a fénye lassan megkopik. 
Egyre többen gondolják úgy, 
hogy akár kevesebb pénzért 
is elmennek, ha minden éjjel a 
saját ágyukban alhatnak, min-
den hétvégén otthon lehetnek, 
és nem kell egészségkárosító 
anyagokkal meg stresszben 
dolgozniuk.  n
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Bizonyos esetekben valóban 
komoly eredményeket képesek 
elérni a kereteik között műkö-
dő kelet-európai szakszerveze-
tek a kollektív tárgyalásokon. 
Sok esetben azonban még a 
szakszervezetek létének az el-
ismertetése is gondot okoz, a 
megkötött kollektív szerződé-
sek pedig tartalmilag alig men-

nek túl a törvényi előírásokon. 
Az Európai Szakszervezeti 

Kutatóintézet esettanulmányai 
arra keresik a választ, hogy 
min múlik a szakszervezeti ér-
dekvédelem sikere és min a 
kudarca a kelet-európai leány-
vállalatoknál. A feldolgozott 
történeteknek az egyik leg-
fontosabb tanulsága, hogy a 

megfelelő információk, a kitar-
tás, az egység, a szolidaritás, 
a partneri együttműködések 
és az akár nemzeteket átívelő 
összefogás az eredményesség 
alapja. 

A friss és igen tanulságos ki-
advány letölthető az OSZ hon-
lapjáról, a Dokumentumok me-
nüből.  n

Szakszervezetek és multik 

Kelet-európai esetek
Mivel a nemzetközi cégek általában magas szintű munkakultúrát képviselnek, joggal 
várnánk, hogy a leányvállalataikban is jobb minőségűek a munkaügyi kapcsolatok. 

A kereslet visszaesése követ-
keztében a BP napi több millió 
dollár veszteséget kénytelen 
elkönyvelni, és csak az első ne-
gyedévben 6 milliárd dollárral 
emelkedett a nettó adóssága.

A cég hétfőn közölte, hogy 
a 10 ezer munkavállaló döntő 
részét még az idén elbocsátja. 

A leépítés jórészt az irodai 
alkalmazottakat és különböző 
szintű vezetőket érinti, a ter-
melésben közvetlenül részt ve-
vőket nem.

A BP áprilisban jelezte, hogy 
25 százalékkal, nagyjából 3 
milliárd dollárral 12 milliárd 
dollárra faragja le a tőkeberu-
házásokra szánt idei keretösz-
szeget a járványhelyzet követ-
kezményeként.

Az idei első negyedévben 
0,8 milliárd dollárra esett a BP 
eszközpótlási költséget (repla-
cement cost) figyelembe vevő 
nyeresége az egy évvel ko-

rábbi 2,4 milliárd dollárról. Az 
eszközpótlási költségek levo-
násával számított nyereség az 
olajiparban a nettó nyereség 
megfelelője. n

Tízezer munkavállalótól válik meg a BP

Nem a termelésben 
dolgozókon spórolnak  
A BP olajipari konszern jelentős létszámleépítést jelentett be június 8-án.  
A foglalkoztatottak 15 százalékát, csaknem 10 ezer embert bocsát el részben a 
járványhelyzet következtében megcsappant kereslet miatt.
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Ha szeretnéd velünk megosztani a véleményedet, az alábbi válaszok közül válogathatsz az 
OSZ honlapjának (www.olajipariszakszervezet.hu) Szavazás alkalmazásában:  

• Nem tartom elfogadhatónak, mert nem kertészek, hanem olajipari szakemberek vagyunk.
• Szerintem máson kellene takarékoskodni.
• Nem szívesen, de megteszem, ha biztosítják hozzá a megfelelő feltételeket (gépeket, képzést, 

oltást, biztonsági intézkedéseket).
• Nem vehetek részt benne, mert allergiás vagyok.
• Nem szívesen nyírok füvet, de be fogok állni a sorba, mert úgyis az lesz, amit a munkáltató 

akar, és fontos, hogy meg-
maradjon a munkahelyem.

• Szívesen nyírok füvet, a lé-
nyeg, hogy megmaradjon a 
munkahelyem.

Vegyél részt a szavazásban, 
hogy minél több munkavállaló 
véleményét tudjuk képvisel-
ni a munkáltatóval folytatott 
egyeztetések, tárgyalások fo-
lyamán!

Szavazz!

A DUFI-ban gépi fűnyírással 
bővítené az autonóm karbantartási 
feladatokat a munkáltató.  
Mit gondolsz erről?

Az előző szavazás végeredménye:



TÉNYKÉP • XXV. évfolyam 4. szám • 2020. június •  www.olajipariszakszervezet.hu • olajipariszakszervezet@mol.hu 9

Különösen nagymértékben 
esett vissza a fizikaiak bér-
emelkedési üteme a gyógy-
szeriparban, ahol kevesebb, 
mint harmad annyira nőttek 
az átlagbérek, mint 2019. első 
negyedévében. Akkor 19,7 szá-
zalékos volt a fizikai állomány 
bérnövekedése, míg idén, az 
első negyedévben mindössze 
5,8 százalékos. 

Hasonlóképpen nagy a bér-
emelkedési ütem csökkenése a 
hulladékgazdálkodási és a pos-
tai/futárszolgálati ágazatban, 
de a legsötétebb az ingatlanke-
zelési ágazatban, ahol idén az 
első negyedévben csökkentek 
a fizikai átlagbérek a tavalyi év 
hasonló időszakához képest. A 
legmagasabb fizikai bérnöve-

kedés a kiskereskedelemben 
(10,7 %) és a villamos beren-
dezések gyártásában (10,9 %) 

volt tapasztalható 2020 janu-
ár-márciusa között.

A másik feltűnő jelenség, 
hogy a szellemi állomány bér-
dinamikája jóval kevésbé las-

sult le, mint a fizikaiaké. Itt a 
lassulás nemzetgazdasági szin-
ten csak 1,3 százalékos: a tava-

lyi 9,6 százalékos bérdinamika 
8,3 százalékra lassult. Vannak 
azonban olyan ágazatok, ahol a 
szellemi állományban nemhogy 
csökkent, hanem még gyor-
sult is a béremelkedés a tavalyi 
első negyedévhez viszonyítva. 
Ez következett be a villamos 
energia termelés-ellátás alága-
zatban is, ahol a 9,1 százalékos 
idei béremelkedés csaknem 3 
százalékkal magasabb a tavalyi 
első negyedévinél. 

A járműgyártásban 10,2 szá-
zalékos az idei első negyedévi 
béremelkedés a tavalyi 9,2 szá-
zalékhoz képest, a kiskereske-
delemben idén 11 százalék-
kal nőttek a bérek, magasabb 
ütemben, mint a fizikaiaknál, és 
ugyancsak jobban, mint 2019-
ben az első negyedévben.

n

Visszaesett a fizikai 
dolgozók béremelkedése
Bár 2020 január-március hónapjaiban még messze nem teljesedett ki a 
járványhelyzet gazdasági-foglalkoztatási hatása, a béralakulásban már határozottan 
megmutatkoznak a következmények. Elsősorban a fizikai munkaköröket érinti 
a korábbi béremelkedési trend lassulása, egyes ágazatokban megtörése. 
Nemzetgazdasági szinten a fizikai állomány átlagbér-növekedése 9,5 százalékos volt 
2020. első negyedévében, ami 2,9 százalékkal kisebb növekedési ütem, mint a 2019. 
első negyedévi 12,4 százalékos – olvasható Lajtai György okleveles közgazdász, az 
ÉTOSZ (Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés) munkatársának elemzésében. 
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A kereskedelmi ágazatban a 
lezárások igen eltérően érin-
tették az egyes üzlettípusokat. 
A bútor-, a ruházati, a barká-
csáruházak forgalma közel le-
nullázódott, ezzel szemben 
az élelmiszerkiskereskedelmi 
láncoké időnként a karácsonyi 
üzletmenetet idézte. A foglal-
koztatási hatás is ennek meg-
felelően érvényesült. Egyes 
profilokban jelentős kihasz-
nálatlan létszám keletkezett, 
másutt felerősödött a létszám-
hiány. Látva a szélsőséges 
foglalkoztatási helyzeteket, az 
ágazati szakszervezet spontán 
módon munkaerőközvetítésbe 
kezdett. A munkaerőhiányos 
élelmiszerkiskereskedelmi üz-
letekhez közvetítette ki a lét-
számfelesleggel rendelkező 
vállalatok munkavállalóit. A 
kezdeti időszakban az érin-
tett vállalatok aktívan igénybe 
vették a szakszervezeti köz-
vetítői szolgáltatást, de amint 
az elbocsátások miatti szabad 
munkaerő megjelent a munka-
erőpiacon, és sorban állnak a 
felvételre, a munkaerőt felven-
ni kívánó cégek inkább maguk 
válogatnak a munkát keresők 
között. Nem értékelik a szak-

szervezeti közvetítés előnyeit: 
a referencianyújtást a szakmai 
képzettségről, gyakorlatról, a 
munkavégzésről. 

A pandémiás időszak elején 
ugrásszerűen megnövekedett 
az online-vásárlás és házhoz, 

vagy átvételi pontokra történő 
kiszállítás. Ez valamennyi ter-
mékkörben megfigyelhető volt, 
és a szakszervezet várakozása 
szerint ennek a kereskedelmi 
formának a térnyerése a jö-
vőben tovább fog folytatódni. 

Ami elmúlik, és ami marad

Hogyan változik a munka 
világa a járványhelyzet miatt?
Munkavállalói keresetvesztés, tartósan több otthoni munkavégzés, élőmunkát 
kiszorító technológiák. Számos munkahelyen szorosabb együttműködést, több 
egyeztetést eredményezett a veszélyhelyzethez való alkalmazkodás, míg más 
vállalatoknak éppen ellenkezőleg: a Munka Törvénykönyve szerinti egyeztetési, 
egyetértési kötelezettségeknek a veszélyhelyzet idejére vonatkozó eltörlését az 
érdekegyeztetési fórumok megkerülésére használta fel a munkáltató. 
Kereskedelem, autóipar, infokommunikáció és vegyipar területén működő 
érdekképviseletek osztották meg egymással a pandémiás időszak alatt született 
tapasztalatokat június 8-án. A videókonferenciáról az Érdekvédelmi Tanácsadó 
Szolgálat Egyesülés készített összefoglalót. 
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Egyes munkáltatóknál ezért 
átképzési programok indultak 
az online kereskedelmi tevé-
kenység végzéséhez szükséges 
készségek elsajátítása érdeké-
ben.  

A nyugdíjasokra vonatkozó 
kizárólagos vásárlási szabályok 
megjelenése az élelmiszerüz-
letek vasárnapi nyitva tartá-
sának a gazdaságosságát is 
átértékelte. Több boltláncnál 
is előfordul ma már, hogy nem 
nyitnak ki vasárnap az üzletek, 
vagy jóval korábban zárnak be, 
tehát a vasárnapi nyitvatartási 
idő lerövidül. Ezt a gyakorla-
tot azonban az érintett láncok 
diszkréten kezelik, attól tarta-
nak, hogy ha ez szélesebb nyil-
vánosságot kap, akkor, vagy 
hátrányba kerülnek a verseny-
társakkal szemben, vagy bele-
keverednek a vasárnapi nyitva-
tartással kapcsolatos politikai 
csatározásokba. 

A munkaidőkeret hosszabb 
időszakra (de kevesebb, mint 
egy évre) történő kiterjeszté-
sét a kereskedelmi üzletekben 
az ágazati szakszervezet akkor 
támogatja, ha ezáltal munka-
helyeket lehet megőrizni. A 
részmunkaidősöknél azonban 
a munkaidőkeret sem jelent 
megoldást a munkahiányos 
időszak áthidalására. 

Ugyancsak gyakorlattá vált 
az éjszakai árufeltöltés a ve-
vőkkel való érintkezések csök-
kentése érdekében, amit 
egész ségvédelmi okokból szin-
tén elfogadott a szakszervezet. 
Előfordult az is, hogy a vevők-
kel gyakrabban érintkező mun-
kakörökből (pénztáros) más, 
elszigeteltebb munkakörökbe 
(árufeltöltő) kérték át magukat 
azok a munkavállalók, akik job-
ban tartottak a fertőzéstől - 
idősebb családtaggal való 
együttlakás vagy krónikus be-
tegség miatt. Az ilyen kérése-
ket a munkáltatók is támogat-
ták.    

Az autóiparban, mind a vég-
termékgyártók, mind a beszál-
lítók esetében nagy a bizony-
talanság. A termelési program 
gyakran változik a piaci ke-
reslet kiszámíthatatlansága 
miatt. Közben a munkaadók 
olyan technológiai fejleszté-
seket indítanak el, amelyek 
tartósan csökkenthetik az élő-
munka iránti igényt. A bevé-
telcsökkenés miatt egyes vál-
lalatoknál elhalasztották az év 
elején megkötött bérmegálla-
podás végrehajtását, de azzal 
az ígérettel, hogy az év köze-
pén vagy a második felében 
visszamenőleges hatállyal vég-
rehajtják azt. Arra is volt pél-
da, hogy a szakszervezet és a 
munkaadó közötti megállapo-
dás alapján, az év végén szo-
kásos jutalmat átváltották fize-
tett többletszabadságra, hogy 
ezáltal is csökkentsék a leállási 
költségeket, illetve elősegítsék 
a munkahelyek megőrzését. 
Kedvező munkáltatói lépés volt 
több helyen a gyerekfelügyelet 
vállalati megszervezése. Ez is 
tartós új irány lehet a jövőben, 
például vállalati óvodák elterje-
désével.

Voltak azonban olyan, el-
sősorban autóipari beszállítói 
munkahelyek, ahol a Munka 
Törvénykönyve szerinti egyez-
tetési, egyetértési kötelezett-
ségeknek a veszélyhelyzet 
idejére vonatkozó eltörlése 
kedvezőtlen munkáltatói dön-
téseket eredményezett: a jár-
ványügyi rendelkezéseket az 
érdekegyeztetési fórumok 
megkerülésére használta fel a 
munkáltató.

A konzultáción részt vevő 
infokommunikációs és a pet-
rolkémiai területen működő 
vállalatnál egyaránt az látszik, 
hogy a szellemi állomány ott-
honi munkavégzése tartósan 
magasabb lesz a korábbinál.  
Ennek az új helyzetnek a mun-
kajogi szabályozása azonban 

hiányzik, lényeges kérdések 
tisztázatlanok, így a mun-
kavégzés helyével kapcsola-
tos költségek megosztása, a 
munkaidő beosztása, a mun-
kaidőkihasználás ellenőrzése, 
mértékének nagysága, a mun-
kavédelem-egészségvédelem 
biztosítása.

Járványbiztonsági okok-
ból továbbra is gyakorlat az 
ugyanazon munkatársakból 
álló váltóműszakok alkalma-
zása, az azonos műszakban 
dolgozó kollégák állandósága, 
vagyis a létszámkeveredés el-
kerülése.  Ugyancsak közös 
jellemző az újra birtokba vett 
irodaterületek gondos napi, il-
letve műszakváltások közötti 
fertőtlenítése, a bejárati hő-
mérőzés, a személyi védőesz-
közök alkalmazása. 

A tájékoztatást adó ÜT-el-
nökök és szakszervezeti ve-
zetők kedvező tapasztalata, 
hogy a korábbiaknál szoro-
sabb együttműködésük ala-
kult ki a munkáltatóval. A két 
fél folyamatosan egyeztetett 
valamennyi, a járvány okozta 
teendő előkészítése során, igy 
a munkaszervezés, a munka-
időbeosztás, a bérezési felté-
telek átalakításáról.  Ennek is 
köszönhető, hogy a tájékozta-
tást adó vállalatoknál csopor-
tos létszámleépítésre nem ke-
rült sor, még annál a vállalatnál 
sem, ahol pedig ezt korábban, 
még a járvány kitörése előtt 
tervbe vették. 

Kevésbé kedvező fejlemény 
viszont, hogy kiterjedten for-
dult elő a munkavállalói ke-
resetvesztés az állásidők, a 
kényszerű otthontartózkodás 
következtében. Általános ta-
pasztalat volt, hogy a bérkiesés 
kompenzálására bevezetett 
állami támogatásokat a tájé-
koztatásban érintett vállalatok 
többnyire nem vették igénybe, 
amit a bürokratikus kötöttsé-
gekkel indokoltak. n
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Megkezdődtek a konzultáci-
ók a szociális partnerekkel az 
európai uniós minimálbérsza-
bályozás alapelveiről. Az euró-
pai minimálbér megállapításá-
nak lehetőségének napirendre 
tűzését a tavaly megválasztott 
bizottsági elnök, Ursula von 
der Leyen ígérte meg választá-
si kampánya során. 

Az Európai Bizottság év ele-
jén megkezdte a szociális part-
nerek, a szakszervezetek és a 
munkáltatói érdekképviseletek 
véleményének begyűjtését az 
uniós minimálbérszabályozás 
alapelveiről. 

A konzultációnak idén április 

végéig be kellett volna fejeződ-
nie, de a járványhelyzet miatt 
augusztus végéig meghosz-
szabbították. 

Milyen vélemények gyűltek 
össze az eddigi konzultációk 
eredményeként? Erről ad szá-
mot a következőkben az össze-
foglaló. 

Az EU-tagállamok bérrend-
szere a minimálbérek vonatko-
zásában nem egységes. Az EU 
22 országában a minimálbért 
törvény szabályozza, de van-
nak tagállamok, ilyen például 
a szomszédos Ausztria, ahol 
ágazati kollektív szerződések 
állapítják meg. A tagállamok 

és tagállami szakszervezetek 
ragaszkodnak a náluk történe-
tileg kialakult minimálbér-meg-
állapítási mechanizmus meg-
őrzéséhez. Az EU Bizottság erre 
tekintettel is kijelentette, hogy 
a minimálbérek uniós szabá-
lyozása nem sértheti a nemzeti 
hagyományokat és sajátossá-
gokat. A bizottsági ajánlás csak 
arról szól, hogy a tagállamok 
mindenütt biztosítsák a tisztes-
séges minimálbér megállapítá-
sának feltételeit. 

Felvetődött, hogy a nemzeti 
minimálbér mértékét az adott 
országban kialakult átlagbér 
hatvan százalékában határoz-
zák meg. Magyarországra ve-
títve ez 170 000 forint körüli 
összegre jönne ki, ami körül-
belül 8 százalékkal magasabb a 
2020. évi tényleges minimálbér 
161 000 forintos összegénél. 

A megélhetési költségekkel 
összevetve ez igen szerény 
összeg, főleg, ha a 111 000 fo-
rintos nettó értékét vesszük fi-
gyelembe. Ez jelzi, milyen szo-
ros összefüggés van az adott 
ország általános bérszintje és 
az így számolt nemzeti mini-
málbér között. Magyarország 
és a többi kelet-európai ország 
esetében célszerűbb lenne a 
minimálbér nagyságát - arány-
számok mechanikus alkalma-
zása helyett - az elfogadható 
szintű megélhetés költségei-
hez igazítani.  n

Európai minimálbér
A minimálbérnek a legkisebb bér szintjén is biztosítania kell a tisztes megélhetést 
és a dolgozói szegénység elkerülését. Az egyedülálló munkás bérének el kell 
érnie azt a szintet, amely elegendő a szegénységi küszöb feletti megélhetéshez. 
A szociális partnereknek érdemi szerepet kell betölteniük a kötelező minimálbér 
meghatározásában. A minimálbér megfizetése alóli mentességet minimalizálni kell, 
és megfizetését szigorú ellenőrzési mechanizmusoknak kell garantálni. 
Ezek azok az alapelvek, amelyek körvonalazódnak az EU-n belül megkezdett 
egyeztetés során. Lajtai György, az Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 
közgazdászának elemzése olvasható az alábbiakban. 
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A törvényjavaslat eredeti 
szövegében még a foglalkoz-
tatáspolitikáért felelős minisz-
ter adta volna ki az engedélyt, 
de az igazságügyi bizottság 
változtatást kezdeményezett, 
mert úgy látta: a kormányhi-
vatal rendelkezik azzal a gya-
korlati tapasztalattal, amely 
a hatósági feladat ellátáshoz 
szükséges.

A törvény elfogadása előtt 
minden országgyűlési képvi-
selőt levélben kértek a dolgo-
zói érdekképviseletek országos 
szövetségei, hogy ne támo-

gassák a jogszabályt, amely 
lényegében konzerválja a jár-
ványügyi veszélyhelyzetre hi-
vatkozással bevezetett 24 hó-
napos munkaidőkeretet. 

A képviselőknek elküldött ké-
relmet a Magyar Szakszervezeti 
Szövetség, az Értelmiségi Szak-
szervezeti Tömörülés, az OSZ-t 
is magába foglaló Független 
Szakszervezetek Demokratikus 
Ligája, a Munkástanácsok Or-
szágos Szövetsége, valamint a 
Szakszervezetek Együttműkö-
dési Fóruma írta alá. 

A végül mégis elfogadott 
rendelkezést a dolgozói ér-
dekképviseletek súlyosan ag-
gályosnak tartják. Azt ugyanis 
anélkül nyújtotta be a Kormány, 
hogy egyeztetett volna róla a 

munkáltatók vagy a munkavál-
lalók szervezeteivel, vagyis el-
maradt a háromoldalú szociális 
párbeszéd. 

A szabályozás emellett eu-

rópai uniós irányelvet is sért, 
amely kimondja, a referencia 
időszak maximuma 12 hónap 
és az is csak meghatározott 
feltételek – objektív, műszaki 
vagy a munka megszervezésé-
vel kapcsolatos okok - miatt és 
kollektív szerződés vagy a szo-
ciális partnerek között kötött 
megállapodás alapján lehetsé-
ges. 

A Kormány jogszabálymódo-
sítása ugyanakkor jelentősen 
rontja a szakszervezetek al-
kupozícióit is, mivel a hosz-
szabb munkaidőkeretet vagy 

elszámolási időszakot a kijelölt 
kormányszerv egyoldalúan en-
gedélyezheti, azaz nem a szak-
szervezetek és munkáltatók 
megállapodásán alapulna. 

Hiába kérték a kétéves 
munkaidőkeret elutasítását 
az országos szövetségek
A Parlament június 16-án megszavazta: az állami foglalkoztatási szervként eljáró 
Békés Megyei Kormányhivatal munkáltatói kérelem alapján engedélyezheti, hogy 
a munkáltató új munkahelyteremtő beruházás esetén legfeljebb huszonnégy 
hónap alapulvételével alkalmazzon munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot, 
amennyiben a beruházás megvalósítása nemzetgazdasági érdek.
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A jogszabályban ráadásul 
nem kellően világos, hogy a 
munkahelyteremtő beruházás 
megvalósítása mikor minősül 
nemzetgazdasági érdeknek. 

A parlamenti képviselőcso-
portok közül a DK és az MSZP 
levélben válaszolt a dolgozó 
érdekképviseletek megkeresé-
sére, amelyben mindkét párt 
kiemeli, hogy a kifogásolt pa-
ragrafust, vagyis a 24 hónapos 
munkaidőkeretet elutasítja és 
arra vonatkozóan módosító ja-
vaslatot is benyújtott. 

A munkaidő beosztását a 
munkáltató egyoldalúan hatá-
rozhatja meg, de ez nem je-
lentheti azt, hogy döntésének 
ne lennének korlátai – emeli 
ki a szocialisták módosító ja-
vaslata. A 24 hónapos mun-
kaidőkeretben történő foglal-

koztatás jelentős mértékben 
befolyásolja a munkaválla-
lók mindennapi életvitelét. A 
munkaidő egyenlőtlen elosz-
lása azzal járhat, hogy a heti 
hét napból akár hatot is kény-
telenek hosszú időn keresz-
tül munkával eltölteni. Ennek 
megfelelően nem jut elegendő 
idő a pihenésre és a családra, 
amelynek beláthatatlan követ-
kezményei lehetnek. 

A Mérce.hu témában meg-
jelent cikke a dolgozók röghöz 
kötését emeli ki a 24 hónapos 
munkaidőkeret kapcsán. Ha 
ugyanis valakinek munkaidő-
többlete van és felmond a mun-
kaidőkeret lejárta előtt, akkor 
ki a kell kifizetnie a cégnek a 
ledolgozatlan óráit. Ha például 
valaki két hónapon keresztül 
csak heti 32 órát dolgozik a 8 

órás munkaidővel számolt heti 
40 helyett, akkor valamikor a 
jövőben vagy le kell dolgoznia 
plusz 64 órát, vagy visszafi-
zetnie az azért már kifizetett 
alapbért. Ez nem jelentékte-
len összeg: több mint egy havi 
bérnek a harmada.

A Versenyszféra és a Kor-
mány Állandó Konzultációs 
Fórumának június 2-i ülésén 
nemcsak a munkavállalói ér-
dekképviseletek fejezték ki 
tiltakozásukat a 24 havi mun-
kaidőkeretet lehetővé tevő tör-
vénytervezettel szemben, ha-
nem a munkáltatók képviselői 
is jelezték, hogy annak a beve-
zetését nem igénylik, mivel vé-
leményük szerint, aki ilyet kez-
deményez, az a „munkabékét” 
kockáztatja.  

n

A tavalyi nagy sikerre tekin-
tettel a Csoportszintű IT idén 
nyáron két helyszínen – Buda-
pesten és Tiszaújvárosban - is 
programozó tábort szervez a 
MOL-os kollégák gyerekei szá-
mára, a „Women in MOL” cso-
port pedig budapesti élmény-
táborokat, Százhalombattán 
gokarttábort, Tiszaújvárosban 
pedig napközis tábort kínál ne-
kik. Valamennyi program ma-
gyar nyelvű.  

A játékos programozó tá-
borba Budapesten július 20-24 
valamint 27-31 között, míg Ti-
szaújvárosban július végén-au-
gusztus elején (egyeztetés 
alatt) várják őket. A részvételi 
díj 26 700 forint, amely a tábo-
ri eszközök mellett a tízórait és 
az ebédet tartalmazza. Jelent-
kezési határidő: július 10.

A „Women in MOL” elne-
vezésű, néhány éve működő, 
önkéntes csoport a Gyermek-

kor Alapítvánnyal és a Karakter 
Alapítvánnyal együttműködve 
szervez iskoláskorú gyerekek-
nek kedvezményes napközis 
táborokat. Egy gyerek részére 
csak egy táborba fogadnak el 
jelentkezést.

A budapesti táborok élmény-
dús és színes programokat 
kínálnak a gyerekeknek július 
6-10, valamint 13-17 között. 

Nagyon változatos sporttevé-
kenységekkel, kézműves fog-
lalkozásokkal, kirándulásokkal 
és interaktív feladatokkal vár-
ják őket felkészült pedagógu-
sok. Az egyhetes programok 
ára 23 900 forint.  

Százhalombattán kezdő go-
kar tosok számára hirdettek 
napközis tábort, ahol a Kes-
jár-módszer alapján ismer-
kedhetnek a gokartozás el-
méletével és gyakorlatával 
július 20-24 között.    A tábor 
ára 25 800 forint.           

Tiszaújvárosban napközis tá-
borba várják a gyerekeket sok 
szabad mozgással, kézműves-
kedéssel és csapatjátékokkal 
július 6-10 között, 10 ezer fo-
rintos áron. 

Valamennyi „Women in 
MOL” tábor díja tartalmazza a 
napi háromszori étkezést. To-
vábbi részletek és jelentkezés 
az Epanorámán.  n

Kedvezményes nyári táborok 



TÉNYKÉP • XXV. évfolyam 4. szám • 2020. június •  www.olajipariszakszervezet.hu • olajipariszakszervezet@mol.hu 15

Szöszi
Sürgősen kellett volna pár nap szabi, de tudtam, hogy a főnököm nem engedné. Sokat gondolkoz-
tam, majd kitaláltam, hogy ha őrültnek tettetem magam, akkor talán a munkahelyi stressz miatt 
elküldene pár nap betegszabadságra. Ezért felkapaszkodtam a mennyezeti lámpára és elkezdtem 
lógni, miközben halkan zümmögtem hozzá. 
A szőke kolléganőm megkérdezte: 
- Hát te meg mit csinálsz ott fent? 
Mondtam neki, hogy úgy csinálok, mintha villanykörte lennék, így a főnök biztos azt hiszi, hogy 
agyamra ment a munka és hazaküld pár napra. 
Öt perc múlva bejött a főnök az irodánkba, és megkérdezte: 
- Mi az ördögöt csinál ott fent? 
Mondtam, hogy villanykörte vagyok. 
Azt válaszolta: 
- Látom, teljesen bekattant. Menjen haza, és pihenjen pár napot! 
Leugrottam és elindultam kifelé. A kolléganőm felállt, és elindult velem együtt. 
- Hát maga meg hova megy? 
- Főnök, én is hazamegyek- mondta a kolléganőm -, nem tudok sötétben dolgozni! 

Állás-
interjún
- Mondja, uram, mit tart a 
legrosszabb tulajdonságá-
nak? 
- Az őszinteségemet. 
- Én nem gondolnám, hogy 
az őszinteség rossz tulaj-
donság lenne! 
- És ki a francot érdekel, 
hogy maga mit gondol?!

„Ha azt hiszed, túl kicsi vagy 
ahhoz, hogy nagy hatással 
lehess bármire, feküdj le 
este aludni úgy, hogy egy 
szúnyog van a szobádban!” 

(Anita Roddick)

Ezermes te-
rek arany-
szabályai:
1. Minden feladatra a meg-
felelő szerszámot használd! 
2. Egy kalapács minden fel-
adatra megfelelő szerszám!
3. Minden szerszám hasz-
nálható kalapácsként!
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