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Köszönjük, hogy szavaztál!

Nyílt levél a döntéshozóknak
Eddig 86-an vettek részt az OSZ aktuális szavazásában az olajipariszakszervezet.
hu honlapon. A válaszadók túlnyomó többsége – 67,4 százaléka - nem tartja 
elfogadhatónak, hogy a munkáltató fűnyírással bővítette ez autonóm karbantartási 
feladatokat, további 10,5 százalék pedig úgy vélekedik, hogy máson kellene kezdeni 
a takarékoskodást. 

Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult, hogy megismerjük és képviselni tudjuk a munkavállalók 
véleményét, amely alapján nyílt levélben küldtünk állásfoglalást Aradi Mátyás DS Termelés és Bauer 
Dávid HR igazgatóknak. 

A szavazás egyelőre folytatódik. Csatlakozz, ha még nem tetted meg! A szavazásra adható vála-
szok és az eddigi eredményt bemutató infografika itt látható:   

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

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

• Nem tartom elfogadhatónak, mert nem 
kertészek, hanem olajipari szakemberek 
vagyunk.

• Szerintem máson kellene takarékoskodni.
• Nem szívesen, de megteszem, ha biztosít-

ják hozzá a megfelelő feltételeket (gépeket, 
képzést, oltást, biztonsági intézkedéseket).

• Nem vehetek részt benne, mert allergiás 
vagyok.

• Nem szívesen nyírok füvet, de be fogok áll-
ni a sorba, mert úgyis az lesz, amit a mun-
káltató akar, és fontos, hogy megmaradjon 
a munkahelyem.

• Szívesen nyírok füvet, a lényeg, hogy meg-
maradjon a munkahelyem.
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A munkavégzésed folyamán 
soha ne feledd el az egyik leg-
fontosabb szabályt: csináld 
biztonságosan, vagy sehogy! 
Mert mindenkit haza várnak.

A szabályzatok azért van-
nak, hogy kivétel nélkül, min-
dig, mindegyiket tartsd be! 
Ami a munkaidődbe belefér, azt 
végezd el lelkiismeretesen, de, 
amit csinálsz, az legyen mindig 
szabályos és előírásszerű!

Mire gondolunk? Akár a ha-
tályos törvényekről van szó, 
akár a belső munkahelyi sza-
bályzatokról, technológiai uta-
sításokról, azokat mindig, min-
den körülmények között tartsd 
tiszteletben és szóról szóra tel-
jesítsd!

Mi lehet a következménye 
annak, ha nem tartod be szó-
ról szóra a különféle szabályza-
tokat, előírásokat? Munkahelyi 
baleset, sérülés vagy technoló-

giai meghibásodás. Ha ilyesmi 
történik amiatt, mert hajlan-
dó voltál ellátni a rád szabott 
feladatokat a szabályok meg-
kerülésével, figyelmen kívül 
hagyásával, az egyedül a Te 
felelősséged lesz. Mi követ-
kezik ebből? Ha sérülés vagy 
technológiai meghibásodás 
lesz a vége annak, hogy nem 
tartottad be a szabályokat, az 
munkajogi vagy munkáltatói 
felelősségre vonással járhat.  

Munkát végezni ugyanis 
pontosan csak a törvények és 
egyéb jogszabályok, rendele-
tek, valamint belső szabály-
zatok keretei között szabad. 
Ezek a szabályok mind azért 
készültek, hogy a Te törvény 
által előírt, biztonságos mun-
kavégzéshez fűződő jogaid ne 
sérüljenek.

Egyszóval csináld biz-
tonságosan, vagy sehogy, 

mert mindenkit hazavárnak! 
A Munka Törvénykönyve sze-
rint megtagadhatod az utasí-
tás teljesítését, ha az a saját 
életedet vagy egészségedet 
veszélyezteti, de köteles vagy 
megtagadni azt, ha másnak az 
életét vagy testi épségét ve-
szélyezteti.

Mert mindenkit haza várnak. 
Téged is, kollégádat is.

Ne feledd: a törvényeket és 
belső szabályzatokat még pró-
baképpen sem szabad figyel-
men kívül hagyni! Azt, ugye, 
tudod, hogy próbaképpen sem 
mehetsz ki a munkaterületre 
sisak és egyéni munkavédelmi 
felszerelés nélkül? Hát ugyan-
így, semmi egyéb munkavég-
zéssel ne próbálkozz, csakis 
biztonságosan, előírás szerint 
és szabályosan!

Szóval ne feledd: betartani! 
Szóról szóra.

Betartani – szóról szóra!
Kedves Kolléga! Az Olajipari Szakszervezet nagyon fontosnak tartja, hogy a fő 
életvédelmi, törvényi és belső munkavédelmi szabályokat minden körülmények 
között, mindig pontosan és szóról szóra betartsad!
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- Az elmúlt időszakban 
többször elmondtad: a pan-
démiás időszak legnagyobb 
eredményének tartod, hogy 
nem kellett létszámot csök-
kenteni, sikerült megóvni a 
munkahelyeket. Hogyan lá-

tod az év következő részét? 
Milyen (gazdasági) válság-
forgatókönyvvel dolgozik a 
cég vezetősége? Kell-e szá-
molni leépítéssel, és hogyan 
hathat a kollégák jövedel-
mére a kialakulóban levő 
gazdasági válság rövidebb, 

illetve középtávon?
- Először is köszönetemet 

fejezem ki mindenkinek a 
helytállásért és ezért a való-
ban nagy eredményért, hiszen 
országosan duplázódni látszik 
a munkanélküliség a válság 

előttihez képest. Nehéz idő-
szak volt számunkra az elmúlt 
három hónap, hétről hétre, 
napról napra kellett döntéseket 
hozni, intézkedéseket tenni az 
egészségvédelem, az üzembiz-
tonság és az üzleti biztonság, 
a munkahelyek megőrzése ér-

dekében. Tudatában vagyok 
annak, hogy ez minden kolléga 
számára megterhelő időszak 
volt, vezetőnek, nem vezető-
nek egyaránt.

Ami a kérdésed második fe-
lét illeti, a válság megmutatta, 
hogy az integrált üzleti model-
lünk (vagyis hogy van a MOL 
Csoportban kutatás, termelés, 
finomítás, illetve petrolkémia, 
gázszállítás és logisztika, ke-
reskedelem is) ellenállóbbá tesz 
minket, valamint a 2016-ban 
bemutatott 2030 transzformá-
ciós stratégiánk is jó irány. Ezek 
mind azt segítik, hogy hosszú-
távon jövedelmező maradjon 
a vállalkozásunk.     Nem a lét-
szám az igazi kérdés, hanem, 
hogy termelékenységben, in-
novációkban az élmezőnyben 
leszünk-e minden területen, és 
a produktivitásunk nő-e lega-
lább annyira, amennyire a hu-
mán, illetve más kiadásaink. Ha 
meg tudunk ennek felelni, ak-
kor a munkahelyek megtartása 
sem lesz gond.

Az elmúlt három hónapban 
sikeresek voltunk, de a gazda-
sági válság várhatóan hosszú 
időre elnyúlik, és a pandémiás 
adatok változása is azt jelzi, 
hogy ébernek kell maradni és 
gyorsan kell reagálni, ha szük-
séges, hogy az első hullámhoz 

Ténykép Bauer Dávidnál

Értékelnünk kell minden 
törekvést, amely a munkahelyek 
megőrzésére irányul
A pandémiás veszélyhelyzetnek – egyelőre – vége, a nyomában érkező gazdasági 
válság azonban várhatóan még évekig mélyülni fog. Mit várhatnak a MOL 
munkavállalói? Számíthatnak-e a munkahelyükre és a jövedelemszintjükre rövid-, 
illetve középtávon? Mikor érjük el a nyugat-európai olajcégek bérszintjét és mi 
az értelme, hogy olajipari szakmunkásként, technikusként most már füvet is 
nyírhatunk? Bauer Dáviddal, a MOL Magyarország HR-igazgatójával beszélgettünk.
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hasonlóan jól vizsgázzunk a jö-
vőben is.

Büszke vagyok, hogy itt 
dolgozhatok, és mindannyi-
an büszkék lehetünk, mert az 
utóbbi hónapok piaci változá-
sai között állva maradni is je-
lentős teljesítmény volt.

- Sokszor és sok fórumon 
terítékre került a 2019-es 
EBITDA-cél kétféle kommuni-

kációja, amelynek következ-
tében a munkavállalók jelen-
tős része bizalomvesztett és 
úgy véli, vagy a részvénye-
sek, vagy ők lettek félreve-
zetve. Még egyszer, közért-
hetően kifejtenéd, hogy mi 
történt és miért?

- Az EBITDA az adózás, ka-
matok és értékcsökkenési le-
írás előtti eredmény. Hosszú 
ideje, mintegy cirka tíz éve 
EBITDA-cél, illetve tényadat 
alapján határozzuk meg az 
ösztönző mértékét.  

Az EBITDA kapcsán a befek-
tetők, elemzők, tőkepiac szá-
mára kifelé iránymutatást köz-
lünk, amelyet konzervatív (nem 
extrém) külső környezetet 
feltételezve határozunk meg. 
Ez arra szolgál, hogy a befek-
tetők és elemzők tudják: nor-
mál működés és konzervatív 
külső környezet mellett mi az 

az eredmény, amelyet biztosan 
elvárhatnak a MOL-csoporttól. 
Ezt az iránymutatást év közben 
felülvizsgálhatjuk, ha például 
tartósan javul vagy romlik a 
külső árkörnyezet, változtatunk 
is rajta. Kommunikálunk tehát 
egyrészt a tőkepiacok felé egy 
EBITDA-iránymutatást. 

Mindemellett az EBITDA-cél 
szerepel a belső üzleti terve-

inkben is: egyrészt itt is éven-
te magasabbra tesszük a lécet 
és évről-évre javuló belső tel-
jesítményt várunk el magunk-
tól, hiszen ezért van a sok be-
ruházás, ami eredményt kell, 
hogy hozzon, valamint elkö-
teleződünk egy magasabb ha-
tékonyság mellett is, konkrét 
cselekvési tervek mentén. Ezt 
tartalmazza a hivatalos üzleti 
terv, ami a következő évre vo-
natkozó üzleti elvárás, és ez az 
az EBITDA-célérték, amelyet az 
éves teljesítményösztönző kifi-
zetése alapjának tekintünk. 

A lényeg: ez nem egyen-
lő a tőkepiacnak jelzett, az 
év közben akár többször mó-
dosított, fentebb bemuta-
tott iránymutatással. Van egy 
iránymutatás és van egy üzleti 
tervi cél, amely nem ugyan-
az, és ez egy nemzetközileg 
és a tőkepiacokon bevett, 

teljesen normális gyakorlat. 
A 2019-es évre 2,69 milliárd 
dollárban határoztuk meg az 
EBITDA-t a belső üzleti tervek-
ben, amely reális célkitűzés 
volt, de az olaj- és gázár, va-
lamint a termékeink nyeresé-
gességének csökkenése, a nem 
tervezett leállások és például a 
csökkenő magyarországi szén-
hidrogén-termelés miatt, saj-

nos, nem sikerült teljesíteni.
A tényleges EBITDA, a valós 

teljesítményünk 2,435 milliárd 
dollár lett. Magasabb annál, 
amit a tőkepiacnak előre je-
leztünk iránymutatásként, de 
kevesebb a belső üzleti tervek-
ben rögzített célnál. Megjegy-
zem, kevesebb a 2018-as ered-
ménynél is. Ez alapján került 
kifizetésre az ösztönző 91 szá-
zalékon. Ugyanígy jártunk el 
tavaly és a megelőző években. 
Mindig a belső üzleti tervben 
szereplő célhoz viszonyítunk. 
Más kérdés, hogy 2018-ban és 
2017-ben a belső üzleti terve-
ket is sikerült túlszárnyalni.   

Az idei évre még nem kom-
munikáltuk az EBITDA-célt, az 
igazgatóság fog dönteni róla.   
Munkavállalóként azonban az 
üzemi szintekre lebontott saját 
céljainkra és teljesítményünk-
re érdemes koncentrálnunk, 
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azokra az összetevőkre, amikre 
elsődlegesen ráhatásunk van.

- Az utóbbi években érez-
hetően nőtt az elvándorlás 
a DUFI üzemeiből. Lépést 
tud-e tartani a felvételi és 
betanulási folyamat a tudás-
vesztéssel? Megőrzi-e ver-
senyképességét a MOL a mi-
nőségi munkaerőutánpótlás 
tekintetében?

- Fontosak az érzések – pél-
dául ha az én műszakomból 
megy el három kolléga, az 
valóban soknak tűnhet -, de 
ugyanilyen fontos, hogy is-
merjük a tényeket. A számok 
ugyanis nem mutatnak komoly 
elvándorlást. Igaz, hogy már 
nem olyan kort élünk, amikor 
az emberek az első munkahe-
lyükről vonultak nyugdíjba, és 
az utóbbi évek munkaerőke-
reslete, valamint a bérek növe-

kedése átrendezte a piacot. 
Egyre kevesebben válasz-

tanak szakmát, a kormány-
zatnak és nekünk is jelentős 
törekvése ezen változtatni, 
de a MOL-ban zajló önkén-
tes fluktuáció így is körülbelül 
a fele az országos átlagnak. 
Persze, az is kérdés, hogy fel 

tudunk-e venni megfelelő mun-
kaerőt a megüresedő helyekre, 
de 2020-ban például a DS te-
rületén, Százhalombattán ezzel 
eddig nem volt gond. A Tisza-
újvárosban épülő poliol üzem 
üzemeltetésére már szintén fel 
tudtuk tölteni a létszámot.

A kialakuló válságban már 
az is látszik, hogy az emberek 
jobban ragaszkodnak a biz-
tosan, kiszámíthatóan jól fi-
zető cégekhez, és jelentősen 
esik vissza az elvándorlás.    
A tudás természetesen érték. A 
megőrzését szolgálja, hogy hat 
hónappal korábban pótoljuk 
a nyugdíjba vonulókat, hogy 
legyen idő a helyükre érkezők 
betanítására. De ilyen a VHP 
rendszer is, ahol a nyugdíjba 
vonuló mentorok betanítják 
azokat, akik átveszik tőlük a 
stafétát.

Felállítunk egy munkacso-
portot is annak érdekében, 
hogy növeljük a VHP-mentorok 
számát és még jobban kihasz-
náljuk a mentoring-program 
lehetőségeit.

Amint már említettem, az or-
szágban arányaiban még min-
dig kevés a kétkezi munkások, 

szakmát végzettek, techniku-
sok száma. Ezért fontos, mi-
lyen jövőképet látnak bennünk 
az újonnan érkezők, és milyen 
karrierpályát tudnak befutni a 
már itt lévők. A harmadik éve 
működő fizikai karrierút prog-
ramunkkal vonzóvá tudjuk ten-
ni a céget, ami a felvételeink 
sikerességén és a dolgozóink 
visszajelzéseiből is látszik.

Emellett a minőségi mun-
kaerőutánpótlás érdekében az 
eddigieknél erősebb kapcsola-
tokat ápolunk a szakképzőin-
tézményekkel, a dunaújvárosi 
szakközépiskolával, valamint a 
SZISZKI-vel és az Érdi Szakkép-
zési Centrummal.

Egyszóval nem egyszerű, 
mert valóban egyre kevesebb 
a jó munkaerő a piacon, de az 
említett rendszerek segítenek 
az állomány megfelelő munka-

erővel való feltöltésében, illet-
ve megőrzésében.

- Folyamatosan javítjuk a 
hatékonyságunkat, de mi-
kor érjük utol a nyugat-eu-
rópai olajcégeket a bérek 
terén is, és mikor szűnnek 
meg az egyenlőtlenségek a 
MOL-csoporton belül – a MOL 
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Magyarország, a Slovnaft és 
az INA vonatkozásában?

- Minden országban az ott 
jellemző munkaerő-piac befo-
lyásolja a béreket. A MOL Ma-
gyarország vállalataiban sem a 
nyugati, a szlovák vagy horvát, 
hanem a hazai piachoz igazítjuk 
azokat. A gazdaság valamennyi 
szereplője ezt teszi, ez a logikus. 
Ugyanígy például a pakisztáni 
béreket elsősorban a pakisztá-
ni piaci lehetőségekhez kell ha-
sonlítani, nem a norvéghez és 
nem a magyarhoz.

A MOL hazai vállalataiban a 
bér és juttatási csomag mérté-
ke a magyar piac élmezőnyé-
hez tartozik, és ki kell emel-
nünk azt is, hogy a juttatások 
nálunk stabilak, kiszámítható-
ak, a kifizetésük  pedig rende-
zett. Csak a nagyvállalatok tö-
redéke biztosít ilyen összetett 
juttatási csomagot. Az alapbé-
ren és a törvényinél általában 
magasabb pótlékokon túl éves 
ösztönzőt, 13. havi fizetést, 
kiemelkedően magas kafeté-
riakeretet, széleskörű egész-
ségbiztosítást, magas fedezetű 
csoportos élet- és balesetbiz-
tosítást juttatunk kollégáink-
nak, hogy csak a legfontosab-
bakat említsem.

Annak érdekében, hogy a 
munkavállalóink megértsék és 
átlássák a teljes juttatási cso-
magjukat, tavaly bevezettük 
a „Juttatásaim” alkalmazást, 
amelynek segítségével a kol-
légák folyamatosan nyomon 
követhetik jövedelmük alaku-
lását.

Csak három szám e tekintet-
ben: az országos átlagkereset 
- fizikai és szellemi munkavál-
lalók átlaga együttesen, rend-
szeres bér és bérpótlékokkal, 
bónuszokkal, kafetéria nélkül 
- 400 ezer forint, míg nálunk 
a fizikaiaknál 550, a szellemi-
eknél pedig menedzserek nél-
kül, még a júliusban esedékes 
béremelés előtt 705 ezer forint 

volt. Ehhez jön még az orszá-
gos szintnél jelentősen ma-
gasabb kafetéria és egyéb az 
egyéb juttatások – például biz-
tosítások - rendszere.

Mindössze a cégek tizenöt 
százaléka vezetett be pandémi-
ás, illetve egyéb juttatást Ma-
gyarországon a veszélyhelyzet 
alatt. Mi közéjük tartozunk.

Munkavállalói szempontból 
azonban nemcsak a jó jövede-
lem, hanem a kiszámíthatóság, 
a stabilitás is nagyon fontos 
tényező. Míg nagyon sok mun-
káltató elbocsájtással, a bérek 
csökkentésével, befagyasztá-
sával, az állásidőre járó juttatás 
akár nullára csökkentésével, 
illetve a KSZ felmondásával re-
agált a pandémiás válságra, mi 
nem így jártunk el. Minimalizál-
tuk a „fájdalmas” intézkedése-
ket.

A KSZ minden elemét meg-
tartottuk, végrehajtottuk, il-
letve jelenleg hajtjuk végre 
a béremeléseket, és a 2 100 
részmunkaidőben dolgozó kö-
zül 700 már a tervezett július 
1-jei határidő előtt visszatérhe-
tett a teljes munkaidőbe.

- Mennyire átjárhatók a 
vállalaton belüli munkahe-
lyek és pozíciók? Előnyt él-
vez-e a saját munkavállaló, 
és megtarthatja-e a bérét, 
vagy kezdő fizetéssel kell 
váltania, ha szeretne?

- Ez leginkább a kiválasztott 
munkahelytől, illetve pozíciótól 
függ. Azonos végzettség, felké-
szültség és munkatapasztalat 
mellett természetesen előnyt 
élvez a saját munkavállaló, de 
a két vezető (a jelenlegi és jö-
vőbeli) a váltás előtt egyeztet, 
hogy a megfelelő pótlás biz-
tosítva legyen. A bér kérdése 
összetettebb. Nyilván, ha egy 
kevésbé összetett, kisebb fe-
lelősségű munkakörre pályázik 
a kollégánk, mint a jelenlegi 
munkaköre, akkor valószínűleg 
a jövedelme is kevesebb lesz.

- Gondolom, nem okozok 
meglepetést azzal, hogy a 
munkavállalók jelentős ré-
sze nem tud azonosulni a 
legújabb költségcsökkentő 
intézkedéssel, hogy az auto-
nóm karbantartás részeként 
a fűnyírást is végezze el a 
jövőben. Sokan úgy nyilat-
koztak, hogy véleményük 
szerint nem ezen kellene kez-
deni a takarékoskodást.

- Hajlamosak vagyunk más 
területeket felszólítani arra, 
hogy takarékoskodjanak, pe-
dig először mindannyiunknak 
a saját területén kellene ebben 
élen járni. Az autonóm karban-
tartás nem újkeltű, több éve 
működik, szabályozott keretek 
között. Ennek a kisebb mértékű 
bővítéséről van most szó, szak-
értői egyeztetéseket követően.

  Én úgy gondolom, hogy a 
jelenlegi iparági helyzetben, 
amiről már az eddigiekben szó 
esett, elvárható, hogy minden 
munkahelyen száz százalékban 
ki legyen használva a munka-
idő. Hozzáteszem, hogy a fű-
nyírás esetében egy jelentősen 
egyszerűbb feladat elvégzé-
séért fizetünk ugyanannyit a 
dolgozók számára. Szerintem 
érthető törekvés, hogy első-
sorban a saját munkavállaló-
inknak legyen munkájuk, főleg, 
ha még ezzel költséget is lehet 
megtakarítani.

 - De ők erre azt mondják, 
hogy köszi, van munkánk.

- Azt a munkahelyi vezetők-
nek kell tudniuk, hogy egy-egy 
üzemben, illetve műszakban 
mennyi munka van aktuálisan, 
és hol van többlet erőforrás. A 
fűnyírást csak a biztonsági lét-
szám feletti kollégák végezhe-
tik. Az azonban tény, hogy egy 
gazdasági válsághelyzet kellős 
közepén vagyunk, és szerintem 
értékelnünk kell minden olyan 
törekvést, amely a munkahe-
lyek megőrzésére irányul. 

n       
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Az MSA-gyártás rendkívül 
profitábilis, mivel csekély ér-
tékű alapanyagból – normál 
butánból – állítanak elő na-
gyon értékes terméket, ami-
re jelentős a kereslet. Nem 
véletlen, hogy a DUFI-ban az 
MSA2 üzem építését tervezik.  
Mindezt Pongrácz Lászlótól, a 
DUFI MSA-üzemének műszak-
vezetőjétől tudtuk meg, aki 
tizennegyedik éve dolgozik az 
üzemben.

Feleségével Ráckeresztúron 
lakik. A Kolos Richárd Műsza-
ki Szakközépiskolában végzett 
2004-ben gépésztechnikus-
ként. Két évig egy érdi vállalko-
zásban dolgozott. Mikroszkóp 
szervíz-technikusként járta a 
hazai kórházakat, üzemeket 
és egyetemeket. 2006 augusz-
tusában került a DUFI GOK 1 
üzemébe, majd októbertől az 
MSA-ba. Az elmúlt években ő 
is kazángépész és iparigáz-, 

olajtüzelő OKJ-s végzettsége-
ket szerzett munkakörei betöl-
tése érdekében.

Jól kijön a kollégáival, érté-
keli az üzemi kollektívát, szeret 
a MOL-ban dolgozni, de úgy 
véli, az elmúlt években sokat 
romlott a hangulat. Míg régeb-
ben örömmel jöttek az embe-
rek dolgozni, most az „éljük túl 
ezt a nyolc órát” érzés uralko-
dik. Az átszervezések és leépí-
tések előtt ugyanis nem voltak 

Ténykép az MSA-ban

Akinek fontos, hogy rendben 
menjenek körülötte a dolgok
A maleinsav-anhidrid (MSA) vegyipari alapanyag, használják egyebek mellett a 
gyógyszergyártásban, valamint a különféle polimerek és gyanták előállításához 
is. Szúrós szagú, erős, rendkívül agresszív sav. „Ha érzed a szagát, már határérték 
feletti a koncentrációja.” Ezért a háromszor nyolc órás műszakokban dolgozó 
kollégák minden beavatkozáskor – mintavétel, perembontás - gázálarcot 
használnak. Egy műszakban átlagosan körülbelül összesen egy órát viselik, de 
mivel az MSA 52 fokon már dermed, ha eldugul egy vezeték, akkor akár öt-hat órán 
keresztül is gázálarcban kell dolgozniuk.
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annyira leterhelve, mint jelen-
leg, jobban eloszlottak a fel-
adatok. Amíg többen dolgoz-
tak együtt, a munkán kívül is 
többször találkoztak, műszak-, 
üzemi bulikat tartottak céges, 
illetve szakszervezeti segítség-
gel.

Most hárman dolgoznak egy 
műszakban, plusz egy kolléga 
a RECIRK-2 üzemből, amely 
hozzájuk tartozik. Négy ember 
maximum megebédel és elbe-
szélget, ennél nagyobb össze-
jövetelre legfeljebb év végén 
kerül sor.

László HÍD-ember a MOL-
ban. Igazából díjazza a pró-
bálkozást, nagyon értékesnek 
tartotta a tanfolyamot, amely 
során egyebek mellett az asz-
szertív kommunikációval is 
megismerkedtek, de úgy véli, 
az eredmény még elmarad a 
várttól.

Az OSZ-be korábbi műszak-
vezetője, Hasznosi Gyula, a 
szakszervezet alapító tagja hí-
vására lépett be. Bizalmi fel-
adatokat is ellát egy kilépett 
kolléga, Klein Ádám helyett. 
Év elejétől az aromás üzemcso-
port munkavédelmi megbízotti 
feladatait is „megörökölte” egy 
kilépő kollégától, mivel annak 
idején indult a jelöltválasztá-
son. Kíváncsiságból jelentke-
zett, szeretné tudni, lehet-e 
valamit tenni, jobbítani.

Fontosnak érzi, hogy rend-
ben menjenek körülötte a dol-
gok, és amit tud, meg is tesz 
ennek érdekében, de összessé-
gében néha soknak érzi, amit a 
munkahelyen felvállalt. A külön 
feladatok, tisztségek tekinteté-
ben ugyanakkor előnynek tart-
ja, hogy több embert megis-
mer a cégnél és jobban belelát 
a működésébe.

A beosztásával – ami a leg-
magasabb, amit a végzettsé-
gével elérhet – elégedett. Egy 
éve műszakvezető, de mint 
mondja: „szeretne kicsit job-

ban beleszokni, belejönni, van 
még mit tanulnia bőven.”

Úgy véli, jobban működött 
minden, amíg a vezetők „alul-

ról”, vagyis a szakmából ke-
rültek ki. Most „menedzser-
szemlélet” jellemzi őket. Ennek 
tulajdonítja a „távolságot”, a 
meg nem értést. De ugyan-
ilyen és közös tőről fakadó 
problémának tartja a fizikai és 
szellemi dolgozók kirívó meg-
különböztetését is, amelynek 
megosztottság az eredménye. 
Nem tartja helyesnek, hogy 
nem egyenlő mértékben és 
módon kapnak például emelést 
vagy ösztönzést, miközben va-
lójában egymásra van utalva a 
kétféle munkavállalói csoport.  

Korábban bombázták az is-
merősök az önéletrajzokkal, 
hogy segítsen bejutni a MOL-
ba, de ilyesmire már évek óta 
nem kerül sor. Úgy véli, hiába 
átlag feletti a jövedelem, ha a 

munka ennyire speciális. Sokan 
úgy gondolkoznak, hogy meg-
keresnek közel ugyanannyit 
például raktárosként, de akkor 

hétvégén és ünnepnap otthon 
maradhatnak.

Közben a feladat is egyre 
több. Már nincs az a „régi” jó 
érzés műszak elején, hogy szé-
pen nyugodtan, és ha bármi 
adódik, megoldjuk, mert ezt 
is, azt is meg kell még csinálni, 
adminisztrálni, és fentről pedig 
folyamatosan jön az üzenet, 
hogy még többet, még jobban, 
még hatékonyabban!

Az MSA 2 motiválja szakma-
ilag. Igaz, néha a kollégáival 
megbeszélik, hogy az kétszer 
akkora lesz, mint a jelenlegi 
üzem, szóval több lesz a mun-
ka, a létszám meg valószínű-
leg nem emelkedik ugyanolyan 
arányban. Ő mégis kíváncsi és 
bizakodó.

n
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„Egyrészt biztosítaniuk kell 
a kínálatot a jelenlegi fosszilis 
energiaforrások fogyasztásigé-
nyéhez. Ám újabb beruházás 
nélkül az olajmezők kihozatala 
évente átlagosan 3-5-7 száza-
lékkal csökken, a globális olaj-
fogyasztás viszont még nem 

csökken.” Tehát a forrásaik 
jelentős részét a meglévő és 
újabb fosszilis eszközökbe kell 
fektetniük.  

„Másrészt - legalábbis a fej-

lett országokban - elkerülhe-
tetlen, hogy dekarbonizálja-
nak” - mondja Horváth Ágnes. 
A legnagyobb olajvállalatok 
eddig beruházásaik 5 százalé-
kát fordították „zöldítésre”. „A 
probléma az, hogy korlátozott 
a profitot is hozó, kiforrott, 

nagyüzemben is alkalmazható 
technológia, ami pedig van, az 
egyelőre megfizethetetlen” - 
mondja Horváth Ágnes.  

Az olajipari vállalatoknak 

tehát technológiákat kell fej-
leszteniük, a meglévő eszkö-
zökbe pedig további összege-
ket befektetni, és közben már 
rövid- és közép-távon is csök-
kenteniük kell a vállalati szintű 
szén-dioxid-kibocsátást.  

„Harmadrészt pedig meg 

kell felelniük a részvényesek 
osztalékelvárásainak, és eb-
ből a szempontból az olajipari 
cégek eléggé elkényeztették 
a tulajdonosaikat” - mondja 

Satuban az olajvállalatok
Jelentős leépítésekre készülnek a gáz- és olajipari óriáscégek a járvány, illetve 
az áresés okozta válság miatt. A MOL-csoport vezető közgazdásza szerint ez 
gyakorlatilag elkerülhetetlen lépés. Horváth Ágnes szerint ugyanis „az olajipari 
vállalatok három elvárás együttes szorításában vannak”.
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Horváth Ágnes. Szerinte „most 
úgy tűnik, hogy mind a három 
elvárást nem tudják egyszerre 
kielégíteni, de kettőt a három-
ból talán igen”.  

Bármilyen stratégiát válasz-
tanak is, kénytelenek megfog-
ni a költségeket. Az olajipari 
cégek jelentős költségmegta-
karítást és hatékonyságjavu-
lást értek el az elmúlt években, 
amikor a palaolaj-termelés mi-
atti túlkínálat lefelezte az olajá-
rakat, ehhez pedig alkalmaz-
kodniuk kellett.  

A járvány okozta sokk - a 
kereslet drámai csökkenése -, 
és az elvárás, hogy az olajipari 
cégek „zöldek” legyenek egy 
olyan időszak végén érte a cé-
geket, amikor jelentősen visz-
szafogták költségeiket.  

„Tehát miután megszorítot-
tak mindenen, amin tudtak az 
elmúlt időszakban, most egy 
hasonló, ha nem még nagyobb 
mértékű alkalmazkodásra van 
szükség. Ezért kezdődtek meg 
az elbocsátások és racionalizá-
lások” - véli a MOL-csoport ve-
zető közgazdásza. „Az olajipari 
cégek ráadásul ezt egy sokkal 
ellenségesebb gazdasági és 
politikai környezetben teszik 
ezúttal. A szabályozók, a média 
és a közvélemény egyértelmű-
en negatív színben tünteti fel 
őket, akármit tesznek is” - véli 
Horváth Ágnes. „Pedig ezek a 
cégek rendelkeznek azzal a ta-
pasztalattal és tőkével, amire 
szükség lenne az energiaát-
menetek során: tudják, hogyan 
kell nagy infrastrukturális pro-
jekteket végrehajtani és üze-
meltetni, van globális elérésük, 
kormányzati kapcsolataik, gya-
korlatuk energiakereskedelem-
ben és piacszerzésben.”  

A közgazdász szerint ezek 
mind szükségesek lennének a 
zöld, megújuló energia felfut-
tatásához is. Ám az olajipari 
cégek - a társadalmi ellenszél 
miatt - nem kapnak kedvező 

finanszírozást a megvalósítás-
hoz, ezért hátrányból indulnak.  

A sajtóhírek szerint a Chev-
ron azt tervezi, hogy alkalma-
zottainak 10-15 százalékát el-
bocsátja. A cég átszervezéssel 
indokolja a lépést, és korábban 
már bejelentette azt is, hogy 
az idei kiadásokat harmadá-
val csökkenti.   A Chevronnak 
világszerte mintegy 45 ezer 
munkavállalója van. A tervek 
szerint az elbocsátások és az 
átszervezések október végéig 
tartanak.  

Az Exxon Mobil is arra készül, 
hogy 30 százalékkal csökken-
ti kiadásait. A részvényeseket 
ugyanakkor arról tájékoztatta 
a vállalat vezetése, hogy egye-
lőre nem terveznek elbocsátá-
sokat. Ez azonban - ha valóban 
így lesz - kivételnek számíthat. 
Az iparági elemzők szerint a 
cégek többsége minimum 10 
százalékkal csökkenti majd 
dolgozóinak számát. Csak az 
USA-ban több mint 100 ezer 
állás szűnt már meg a gáz- és 
olajiparban.  

A BP 10 ezer munkahely 
megszüntetését tervezi. A vál-
lalat ezt az olajárak esésével 
indokolta, illetve azzal, hogy 
áramvonalasabb struktúrával 
állna át a tisztább energia elő-
állítására. A leépítés az alkal-
mazottak 14 százalékát érinti 
világszerte, méghozzá elsősor-
ban az irodai dolgozókat. A ter-
vek szerint a BP felszámolja a 
400 vezetői pozíció harmadát.   
A vállalat már februárban jelez-
te, hogy átalakítja az upstream 
és a downstream üzletágát, és 
ez leépítésekkel jár majd. A jár-
vány és a piaci válság azonban 
felgyorsította a folyamatot, és 
a tervezettnél nagyobb méretű 
lehet a leépítés. Az átalakítások 
második szakaszában a szenior 
pozíciók számát 250-ről 120-
ra csökkentették, bár júniusig 
- a járvány miatt -, szüneteltek 
az elbocsátások. Az átalakítás 

júliusban folytatódik, és a ter-
vek szerint az év végéig tart.   
A BP azt állítja, hogy jelenleg 
naponta dollármilliókat veszít, 
és az elbocsátásoktól az ered-
ményesség javulását várja. A 
vállalat évente 22 milliárd dol-
láros működési költségéből 8 
milliárd dollárt fordít az alkal-
mazottakra.  

A Shell is arra készül, hogy 
csökkenti az alkalmazottak 
számát. A vállalat jelenleg azt 
tervezi, hogy vonzó csoma-
gokat ajánl azoknak, akik ön-
ként távoznak a cégtől. A cég 
az osztalék mértékét kéthar-
maddal csökkentette, amire a 
második világháború vége óta 
nem volt példa.  

Az USA-ban a Halliburton 
2700 alkalmazottját bocsátot-
ta el, a cég szerint „nemzedé-
kek óta” nem tapasztaltak ak-
kora visszaesést, mint az idén. 
A Marathon Oil is a leépítés 
mellett döntött.  

A világ egyik legnagyobb 
olajipari szolgáltatója, a Sch-
lumberger eddig 2 ezer dol-
gozójától vált meg, és további 
elbocsátásokat sem tart kizárt-
nak. A vállalat nagyjából 1,4 
milliárd dolláros költséggel ala-
kítja át globális szervezetét. A 
lépéstől azt várja, hogy évente 
1,5 milliárd megtakarítást hoz 
majd.  

Az olajvállalatok tehát már 
rövid távon kényszerhelyzetbe 
kerültek. Működésüket igye-
keznek még költségtakaréko-
sabbá és hatékonyabbá ten-
ni és emellett diverzifikálni és 
zöldíteni is azt. A legnagyobb, 
Európában aktív vállalatok (a 
Shell, a BP, az Eni, az Equinor, 
a Total and Repsol) már elkö-
telezték magukat a nettó zéró 
kibocsátás elérése mellett. 
Úgy tűnik, nincs választásuk, 
ha életben akarnak maradni, 
fel kell készülniük a változásra. 
(Forrás: Schima Szonja, MOL 
Kommunikáció) n
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Az általános iskolások és a 
középiskolások tanszercsoma-
got kapnak, amelyet az adott 
évfolyamnak megfelelően ál-
lítunk össze az oktatási szak-
tárca ajánlása alapján. A tartal-
mát hamarosan közzé tesszük, 
hogy ne vásároljatok feleslege-

sen. A csomagokat legkésőbb 
augusztus 20-ig fogjuk kiosz-
tani, az egyszeri, tízezer forin-
tos felsőoktatási hozzájárulás 
igénylése pedig folyamatos.

A bizalmik már felmérték, ki 
milyen korú diák(ok) számára 
igényel füzetcsomagot. 

Aki felsőoktatási hozzájáru-
lást kér, az töltsön ki segélyké-
rő lapot és a tanulói jogviszony 
igazolásával együtt juttassa el 
a szakszervezeti irodára!

Nektek és diákkorú gyereke-
iteknek is szép nyarat kíván az 
Olajipari Szakszervezet! 

Támogatjuk az iskolakezdést
Kedves Kollégák! Az OSZ idén is hozzájárul tagjaink iskolakezdési kiadásaihoz. 
Minden eltartott diák után egységesen tízezer forint értékű támogatást biztosítunk 
számotokra.
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Piacon
- Egy almát kérek! 
- Kettő lett, maradhat?

Légtornász 
Egyszer volt egy csúnya bal-
esetem. Az egyik pénteken 
megkértem a főnököt, hogy 
engedjen el korábban!

Pilvax
Petőfi Sándor bemegy a Pil-
vaxba március 16-án. 
- Egy unikumot, Sanyikám? - 
kérdi a csapos. – Nem, kösz, 
tegnap is mi lett belőle...

Nászéjszakán
A nászéjszakán az új asszony 
azt mondja a férjének: 
- Drágám, tudnod kell, hogy 
én még tulajdonképpen ár-
tatlan vagyok. 
- Az meg hogy lehet? Már 
háromszor voltál férjnél! 
- Tudod, az első férjem nő-
gyógyász volt. Ő csak néz-
ni akarta. A második férjem 
pszichológus volt, ő mind-
össze beszélni akart róla. A 
harmadik férjem meg bé-
lyeggyűjtő volt, ő meg csak... 
Ó, ő hiányzik a legjobban!

Marketing
Kovács és Nagy meghalnak. 
Nagy a mennybe, Kovács a 
pokolba kerül. Telik-múlik az 
idő. Nagy baromi jól érzi ma-
gát a menyországban. Fe-
hérruhás lányok legyezik, a 
legjobb ínyencfalatokat eszi, 
miközben gyönyörű zene 
szól. Egyszer csak megláto-
gatja Kovács. Nagy örömmel 
mutatja be neki a menyor-
szág szépségeit, de Kovács 
csak csóválja a fejét.
- Szép, szép, de nem az iga-
zi. Semmi izgalmas nincs itt, 
mindenki alszik, tiszta una-
lom az egész. Bezzeg a pokol! 
Bombázó csajok iszapbirkóz-
nak, a másik helyen sztriptíz, 
ráadásul azt a csajt szeded 
föl, amelyiket akarod. Vér-
pezsdítő zene egész álló nap, 
pia minden mennyiségben. 
Na, ez igazi buli, de te csak 
maradj itt! Én megyek vissza. 
Nagy elkezdi törni a fejét: 
végülis igaza van, egy kicsit 
uncsi a mennyország, meg-
nézem magamnak a poklot. 
Le is megy, bekopog a ka-
pun, abban a pillanatban két 
ördög közrefogja, beledobják 
egy üstbe és forró szurkot 
öntenek rá. Nagy kétségbe-
esetten ordít: 
- De hát hol vannak a nők, a 
pia, a buli? 
Mire a Sátán: 
- Ezt mégis ki mondta neked? 
- Hát a Kovács. 
- Kovács, Kovács, milyen Ko-
vács? Ja, a marketinges Ko-
vács!

Pistike
Pistike nagyon sír. Meglátja 
egy idős hölgy: 
- Miért sírsz, kisfiam? 
- Az apukám rávágott kala-
páccsal az ujjára. 
- De akkor az apukádnak 
kéne sírnia, nem neked! 
- Hát, először én is röhög-
tem...

Különben 
elmegyek
- Ha a főnök vissza nem von-
ja, amit ma délelőtt mondott, 
én elmegyek a vállalattól! 
- Miért, mit mondott? 
- Azt, hogy menjek el a vál-
lalattól...

Bánat
Kovácsné nyaralásból haza-
térve megkérdi fiától: 
- Bánkódott a papa, mikor 
elmentem? 
- Eleinte nem, de most az 
utolsó napokban eléggé 
odavolt szegény.
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Cukor
Két bolond ül a tengerpar-
ton. Az egyik beledob egy 
kockacukrot, a másik besza-
lad a vízbe és megkóstolja.
- Te, ez a víz még mindig sós!
- Te bolond vagy, még nem 
kavartam meg.

Utazás
- Milyen volt az utazás?
- Á, borzalmas, egész végig 
esett az eső.
- Azért egész jól lebarnultál!
- Csak a rozsdától van.

Professzor
Belép a kalauz a fülkébe és 
kéri a menetjegyeket. Min-
denki odanyújtja, kivéve egy 
ősz hajú urat, aki lázasan 
kutat a zsebében, majd a 
táskájában, aztán megint a 
zsebében. A kalauznak eszé-
be jut, hogy hiszen látta a 
tévében, egy híres tudós az 
illető. Mosolyogva így szól: 
- Professzor úr, ne is törőd-
jön vele! Biztos vagyok ben-
ne, hogy megváltotta a je-
gyét! 
- Köszönöm, de nem amiatt 
keresem. Elfelejtettem, hol 
kell leszállnom a vonatról.  

Abszolút
- Ki az abszolút idióta? 
- Aki felfelé visít a hullám-
vasúton.
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