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Önmagadért – velünk!

Bér- és KSZ-tárgyalások – Közös érdek az elvándorlás és a tudásvesztés 
megakadályozása

Kezdeményeztük, hogy mindenki megkapja az eredményét – Magáncélra is lehet 
használni a vállalati teszteredményeket

Ha nem féltek, nem hallgattok és kiálltok egymás mellett
Kiegészítés a nők 40-hez – Dr. Kéri Ádám, az OSZ munkajogásza válaszol

Minimálisan csökkent a foglalkoztatás a vegyiparban
Pandémia: nem a tavaszi intézkedések várhatók

Biztonságot a gyerekével otthon maradó munkavállalónak! – Egyeztetést kérnek a 
szakszervezeti konföderációk a kormánytól

A TARTALOMBÓL

Minden nagyon szép? Minden nagyon jó?  
Mindennel meg vagy elégedve?  

Nem? Akkor lépj be! 
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Kiemelte, hogy egyszemély-
ben nem dönthet a bérfejlesz-
téssel kapcsolatos szakszer-
vezeti álláspontról, a tagság 
véleményéről elnökségi ülé-
sen, valamint küldöttgyűlé-
sen szeretne tájékozódni. A 
pandémia miatt elképzelhető, 
hogy mindkét tanácskozás-
ra online kell sort keríteni. „A 
legutóbbi elnökségi ülést, az 
elnökségi tagok egyetértésé-
vel online tartottuk, a rend-
szer véleményem szerint jól 
vizsgázott, a személyes rész-
vétel minden meghívottnak 
biztosítva volt, együtt voltunk 
időben, ha térben nem is. Min-
den olyan technikát be kell 
vetnünk, amely a működési, 
döntési folyamatainkat gyor-
sítja, megfelel a tagjainknak 
és nem ellentétes az alapsza-
bályunkkal.” 

Csak közös 
javaslatról tárgyal 
a munkáltató

Hogy ki kezdeményezi a 
bértárgyalásokat, azt sem a 
vonatkozó törvény, sem a KSZ 
nem szabályozza. A MOL-nál 
szokás szerint a munkáltató 
teszi le az első ajánlatot, ame-
lyet a négy szakszervezet kö-
zös állásfoglalása követ. 

Az OSZ minden évben ki-
dolgozza saját bérfejleszté-
si javaslatát, amelyet azután 
egyeztet a többi szakszer-
vezettel. Volt már rá példa, 
hogy önállóan nyújtotta be, a 
munkáltató azonban nem fo-
gadta el, mondván, hogy csak 
a négy KSZ-aláíró szakszer-
vezet közös javaslatáról haj-
landó tárgyalni. Ez annyiban 
érthető, hogy a KSZ-t, illetve 
a bérmegállapodást az érdek-
képviseleti oldalról négy szak-
szervezet írja alá, vagy nem 
születik megállapodás, és erre 
is volt példa. 

Az érdekvédelmi szerveze-
tek és a munkáltató legutol-
jára a 2020-as évre kötöttek 
bérmegállapodást, amelynek 
az egyeztetései tavaly év vé-
gén és idén év elején zajlottak. 

A szakszervezeti bérjavasla-
tok kialakulását számos ténye-
ző befolyásolja. A KSZ kom-
penzációs melléklete azokat 
a számszerűsített elemeket 
tartalmazza, amelyek befolyá-
solják a jövedelmek alakulá-
sát. Ilyen a műszakpótlékok és 
a karácsonyi juttatás mértéke 
vagy az eredményérdekeltségi 
ösztönző. 

A legfontosabb elem azon-
ban az alapbérfejlesztés mér-
téke. Ez határozza meg legin-
kább, hogy a tagjaink mennyi 

jövedelmet fognak hazavinni.  
A bérjavaslat kidolgozás-

kor figyelemmel kell lenni a 
munkaerő- és bérpiac orszá-
gos helyzetére és a vállalaton 
belüli bérszínvonalra, vala-
mint az esetleges aránytalan-
ságokra, torzulásokra is. Sok 
olyan egzakt adat van, mint 
például az infláció – de még 
inkább a bérből és fizetésből 
élők alapkiadásira összponto-
sító maginfláció –, amelyeket 
a Központi Statisztikai Hivatal 
szolgáltat. Fontos figyelembe 
venni, hogy milyenek a bérek 
és a juttatások a hasonló te-
vékenységet folytató – vegy-
ipari – cégeknél. 

Az OSZ a javaslatok kidol-
gozása és a tárgyalások során 
széles szakértői háttérrel dol-
gozik. Segítséget kap a LIGA 
konföderációtól, más cégek-
nél működő szakszervezetek-
től, közgazdászoktól, illetve 
munkajogi szakértőt is igény-
be vesz. 

Ez azért is ajánlott, mivel 
a munkáltató ugyancsak ma-
gasan képzett és jól informált 
szakértőkkel működik együtt, 
amely helyzet megköveteli, 
hogy a bérfejlesztésre és an-
nak elosztására vonatkozó ja-
vaslatokat minden elemükben 
indokolható, racionális és reá-
lis érvrendszer támassza alá. 

Bértárgyalások

Közös érdek az elvándorlás 
és a tudásvesztés 
megakadályozása
Várhatóan októberben kezdődhetnek meg a jövő évre vonatkozó bértárgyalások 
a munkáltató és a MOL-os szakszervezetek között. Az Olajipari Szakszervezet 
bérfejlesztésre vonatkozó javaslatáról a küldöttgyűlés dönt - mondta el Kovács 
László, az OSZ elnöke.
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Kizárólag 
az Olajipari 
Szakszervezet 
tagjait képviseljük

Alapvetésünk, hogy mind-
eközben csak és kizárólag az 
Olajipari Szakszervezet tagjait, 
az ő érdekeiket képviseljük.

A MOL-os átlagbérek orszá-
gos viszonylatban kedvezőnek 
tűnhetnek, de az átlag eltün-
teti a nem elfogadható szélső-
ségeket, a különféle pozíciók 
közötti jelentős bérkülönbsé-
geket. 

A MOL alkalmazza a HAY 
munkakörbesorolási rendsze-
rét, amelynek az adatbázisá-
ban számos cég szerepel, de 
olajcég, amely Magyarorszá-
gon finomítóval és olyan széles 
spektrumú operációval rendel-
kezik, mint a MOL, egy sincs. 
Vagyis nincs itthoni összeha-
sonlítási alap. 

„A fizetések tekintetében 
figyelembe kell venni, hogy 
egy olajipari céget működtet-
ni csak nagyon komoly szak-
embergárda tud, amelynek 
tagjai nagyon magas és spe-
ciális szakmai kompetenciával 
rendelkeznek. Ilyen szakmai 
kompetenciával a munkaerő-
piacon nem, csak cégen belül 
találkozunk. Nem magától ter-
mett itt, hanem a kollégáink 
megszerezték, elsajátították. 
Persze, lehet úgy gondolkodni, 
hogy jön helyettük más, és ő is 
megszerzi, de az hosszú időbe, 
évekbe telik. Arról nem is be-
szélve, hogy ennek a kompe-
tenciának stabil, használható 
alaptudásra, alapképzettségre 
kell épülnie.”

Konzervatív 
bérpolitika

Sajnos, év eleje óta jelen van 
a COVID-19-es járvány, amely 

vitathatatlanul hátrányosan 
érinti a cégeket, vállalkozáso-
kat. Ezt azonban a MOL-nál is 
a munkavállalói réteg szenvedi 
meg a legkomolyabban. 

„Biztos sokan emlékszenek 
rá, hogy Fekete László korábbi 
HR-igazgató úgy fogalmazott, 
a MOL konzervatív bérpolitikát 
folytat. A bértárgyalások szö-
vegkörnyezete alapján én ezt 
úgy értelmeztem, hogy a MOL 
az elmúlt években nem akart 
markáns alapbérfejlesztést. 
Az már nem a múlt, inkább a 
jelen, hogy többször halljuk, 
mennyit költ a munkavállalók-
ra a munkáltató. De ha való-
ban az ország, a régió meg-
határozó piaci szereplője akar 
lenni, akkor kezdje követni az 
olajipari versenytársak jutta-
tási elemeit, mi több, béreit! 
Mi annak örülnénk, ha a ver-
senyelőnyünk nem a nyomott 
bérszínvonalon alapulna!

Megvizsgálták - biztosan 
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pontosan -, hogy mekkora a 
munkáltató munkaerőköltsé-
ge, de azt vajon kiszámolta-e 
valaki, hogy egy termelőegy-
ségben dolgozó műszakos sze-
mélyzet, amely óránként több 
mint száz köbméter 95-ös 
oktánszámú benzint állít elő, 
mekkora termelési értékkel 

bír? Vagy egy irodában dolgo-
zó kolléga, aki termékkereske-
delemmel foglalkozik, mekkora 
értékben forgalmaz naponta? 

A MOL Magyarország ter-
meli a MOL Nyrt. EBITDA-já-
nak a többségét, míg a többi 
MOL-csoportos cég a mara-
dékon osztozik. Mikor fog a 
magasan képzett hazai mun-
kavállalókra versenyelőnyként 
tekinteni a cég?”     

Kovács László kiemelte, hogy 
a bértárgyalások szempontjá-
ból meghatározónak tartja az 
önkéntes fluktuáció, vagyis az 
elvándorlás mértékét, amely-
ben a bérszínvonal mellett a 
munkakörülmények, a fizikai, 
pszichés és egészségügyi ter-
helés is szerepet játszik. 

A fizikai munkavállalók több-
sége nem érzi magát bizton-
ságban a munkahelyén a fe-
szített létszám, a túlságosan 

nagy egyéni felelősség és az 
ebből eredő stressz, az elöre-
gedő üzemek és a megfelelő 
karbantartás, felújítás hiánya, 
valamint a túlzottan közgaz-
dász, csak a számok világát 
értő vezetői szemlélet miatt. 

„A fizikai munkavállalók je-
lentős része úgy érzi, hogy 

sem anyagilag, sem erkölcsileg 
nincs megfelelően elismerve, 
amit én úgy összegeznék, hogy 
a munkáltató minden munka-
körben csak annyit hajlandó 
fizetni, amennyiért még haj-
landó valaki elvégezni az adott 
munkát. Márpedig az ország 
egyik vezető nagyvállalatának 
szerintem ennél jóval nagyobb 

a mozgástere. Úgy vélem, a 
további elvándorlás és a tu-
dásvesztés megakadályozása 
nemcsak a szakszervezetek-
nek, hanem a munkáltatónak 
is érdeke. A dolgozók elége-
detlensége hosszabb távon a 
gazdasági eredményekben is 
meg fog mutatkozni. A bértár-

gyalások célja a mi részünkről 
az, hogy a jelenleginél sokkal 
nagyobb anyagi megbecsülés-
ben legyen részük azoknak a 
kollégáknak, akik a cég motor-
ját képezik, akiknek az odaadó 
munkája nélkül semmiféle tel-
jesítményt nem tudna felmu-
tatni ez a vállalat.”

 n

Megkezdődnek a KSZ-tárgyalások 
a MOL IT-nél
A MOL IT kiszervezése óta többször kezdeményezte az utód-
cégeknél – a MIS, majd a MOL IT & Digitalizáció GBS Kft.-nél – a 
kollektív szerződés megkötését, illetve az erre irányuló tárgya-
lások érdemi megindítását a reprezentatív Olajipari Szakszer-
vezet. Az első tárgyalásra a napokban érkezett meghívó Svébis 
András igazgatótól szeptember 29-re. „Nagyon bízom abban, 
hogy mielőbb sikerül megállapodásra jutni. Az Olajipari Szak-
szervezet célja, hogy mind a hatvannégy, területen dolgozó 
tagunk érdekeit a legjobban szolgáló kollektív szerződést írjuk 
alá a munkáltatóval” – mondta Kovács László.
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A vállalat által végzett tesztek 
írásos eredménye hasznos doku-
mentum lehet, ha valaki például 
fogorvoshoz megy, vagy egyéb 
helyen kell igazolnia, hogy nem 
fertőzött. Több kolléga jelezte, 
hogy szeretné, ha írásban tá-
jékoztatnák a vizsgálat pontos 
eredményéről. 

Bauer Dávid HR-igazgatótól 
néhány nap múlva arról kaptunk 
tájékoztatást, hogy jövő héttől 
elvileg mindenki megkapja a le-
letét 3-4 nappal a tesztelés után. 
Ha valakinek azonban előbb len-
ne rá szüksége, írjon a korona-
teszt@mol.hu-ra, vagy jelezze a 
helyi EBK-felelősnek! A HR-igaz-
gató kérdésünkre arról is tájékoz-
tatott, hogy a teszteket ismételni 
fogja a cég, amiről hamarosan 
tájékoztatót fognak kiadni. 

Fontos tudni, hogy a MOL ál-
tal végzett COVID-tesztek nem 
minden esetben helyettesítik a 
hatósági teszteredményeket. 
Van, ahol csak a hatósági COVID 
tesztet fogadják el.

A szeptember 18-i megbe-
szélésen kérdésként merült fel, 
hogy mit tegyenek azok a kollé-
gák, akiknek a családjában, kon-
taktjaiban valaki fertőzött vagy 
fertőzésgyanús. Továbbra is az a 
protokoll, hogy ha egy műszak-
ban van pozitív teszt, akkor nem-
csak a pozitív tesztes kolléga ke-
rül karanténba, hanem az egész 
műszak? Van-e erre kidolgozott 
eljárásrend? Készült folyamatle-
írás, amelyet részletesen is be-
mutatnak nekünk.

Kérdeztük, hogy van-e fer-

tőtlenítő takarítás az üzemek-
ben műszakváltáskor, és azt a 
választ kaptuk, hogy igen. 

Több szakszervezeti vezető is 
hangsúlyozta: a MOL területén 
dolgozó külsős munkavállalók-
tól is ugyanazt a fegyelmet kell 

megkövetelni a járványügyi vé-
dekezés tekintetében, mint a sa-
ját munkavállalóktól, a pandémi-
ás szabályok ugyanis csak akkor 
védenek, ha mindenki betartja 
azokat.

 Kovács László

Kezdeményeztük, 
hogy mindenki megkapja 
az eredményét
Hasznos lenne, ha minden kollega megkapná írásban a COVID-tesztje eredményét – 
egyebek mellett erről is szó volt a munkáltató és az érdekképviseletek szeptember 
18-i egyeztetésén, amelynek fő témája a pandémiás védekezés volt. 

Etikátlannak tartjuk, ami történt
A megbeszélés végén tájékoztattam Bauer Dávid igazgató urat, 
nem tartjuk etikusnak, hogy az AV-3 üzemben készült szak-
szervezeti riport után munkahelyi vezetők nyomást gyakorol-
tak a munkavállalókra, aminek következtében ők visszavonták 
a nyilatkozataikat. Bauer Dávid megkérdezte, miért nem a köz-
vetlen vezetőiknek jelzik a munkahelyi gondjaikat. Elmondtam, 
hogy olyan régi keletű problémákról beszéltek a riportban, 
amelyeket már nagyon sokszor jeleztek – eredménytelenül.

Elmondtam, hogy hosszabb ideje készülnek különféle terüle-
teken dolgozó kollégáinkkal, tagjainkkal, tisztségviselőinkkel ri-
portok, helyzetképet adva a területről, tényszerűen bemutatva 
a problémákat. Más területeken a vezetők korrekten kezelték 
a helyzetet, elfogadták a kollégák véleményét. A HR-igazgató 
ígérete szerint tájékozódni fog az ügyről. Az érintett vezetőkkel 
személyes egyeztetést kezdeményezek. 
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Kedves Kollégák! Talán olvas-
tátok az OSZ honlapján vagy 
Facebook-profilján a Tény-
kép legutóbbi üzemi riportját, 
amelyben névtelenül nyilatkoz-
tak a dolgozók, arra hivatkoz-
va, hogy „nagy nyomás alatt 
állnak”. A riportból semmi 
olyasmi nem derült ki, amit a 
korábbi Ténykép-riportokban 
ne olvastunk volna. A kérdéses 
üzem dolgozói azokat a nega-
tív tapasztalatokat, tényeket, 
véleményeket, érzéseket és 
gondolatokat osztották meg, 
amelyek a többi – egyébként 
jelentős részben nem anonim 
– üzemi riportban is megfogal-
mazásra kerültek.

A nyilatkozók a megjelenés 
után mégis arra kértek, hogy 
távolítsam el az internetről a 
riportot, vagyis visszavonták, 
amit mondtak, méghozzá azért, 
mert munkahelyi vezetőik nyo-
mást gyakoroltak rájuk, ők pe-
dig megijedtek az esetleges ne-
gatív következményektől. 

Tiszteletben tartom a kéré-
süket, de szeretném, ha tudná-
tok, hogy véleményem szerint 
nem döntöttek jól, mert hosz-
szabb távon még inkább kiszol-
gáltatták magukat azoknak a 
vezetőknek, akik nem törődnek 
a nagyon is reális problémáik-
kal, hanem csak annyit tarta-
nak szem előtt, hogy a baj és a 
kritika „kerítésen belül marad-
jon”.  

Mindannyian tudjuk, hogy a 
munkáltatónak sem jogi, sem 
erkölcsi alapja nincs ahhoz, 
hogy bármilyen módon elma-
rasztalja, zsarolja, fenyegesse 
őket amiatt, mert kulturáltan 
hangot adtak a nehézségeik-

nek, a rossz munkakörülménye-
iknek, elégedetlenségüknek. 
Mégis azt kérdezték, ugyan ki 
fogja megvédeni őket. 

Szeretném, ha tudnátok, 
hogy megvéd a közösség, mert 
van ereje. Ez az erő nemcsak 
az Olajipari Szakszervezet több 
száz fős tagságát jelenti, ha-
nem azt az országos és nem-
zetközi érdekvédelmi szerve-
zetet is, amelyhez tartozunk. 
De valamennyi MOL-os mun-
katársatokat és vezetőtöket is, 
akiknek (egyelőre) eszébe sem 
jutna a beosztottjukat raportra 
hívni amiatt, hogy nyilatkozott 
a szakszervezeti lapban.   

Megvédenek a törvények, a 
jognak és a tudásnak ugyan-
is van ereje. Az OSZ az ország 

egyik legjobb munkajogászával 
működik együtt, hogy minél in-
kább támogatni tudjon benne-
teket. 

Megvéd a nyilvánosság, mert 
van ereje. Egyetlen magyar 
cégnek sem érdeke ugyanis, 
hogy az ország lássa, miként 
veszi semmibe, félemlíti meg és 
hallgattatja el a munkavállalóit.

Ha nem féltek, nem hallgat-
tok és kiálltok egymás mellett, 

akkor semmit sem tudnak tenni 
veletek. 

Ha azonban hallgattok, és 
elfogadjátok, hogy a szakszer-
vezeti lapban csak olyasmiről 
lehet írni, ami a munkáltató 
számára kellemes, akkor ha-
mar eljön az idő, amikor nem-
csak ő, hanem mindenki más is 
úgy fogja gondolni, hogy semmi 
szükség szakszervezeti lapra, 
sőt! 

És a dolgok logikája szerint 
eljön az az idő is, amikor már 
nem csak véleményt formál-
ni, hanem kérdezni sem lehet 
majd, sőt, gyanússá válik min-
denki, aki nem helyesel elég lel-
kesen.

Csak reménykedem abban, 
hogy ezt nem várjátok meg, 

hogy nem hallgattok, és nem 
hagyjátok, hogy a főnökeitek 
úgy gondolják: érdemes „elbe-
szélgetni” azokkal, akik még 
hangot adnak a véleményük-
nek, mert ennyivel is el lehet 
érni, hogy csend legyen.

Üdvözlettel:
Czifrik Kati, 

az OSZ kommunikációs 
munkatársa

Ha nem féltek,  
nem hallgattok és kiálltok 
egymás mellett
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Fontosnak tartjuk a tagok 
megfelelő tájékoztatását a 
hatályos jogszabályok értel-
mezésével összefüggésben, 
ezért indítottuk el a kérdezés 
lehetőségét. A kérdésekre 
adott válaszokat folyamato-
san felül is vizsgáljuk. 

Ebben az esetben is ez 
történt. A 40 év jogosultsági 
időtartammal összefüggés-
ben a jogszabály ugyanis 
kétértelműen fogalmaz. Azt 
fekteti le, hogy emelt ösz-
szegű végkielégítés jár a 
munkavállaló részére abban 
az esetben, ha a munkavál-
laló jogviszonya a rá irány-

adó öregségi nyugdíjkorha-
tárt megelőző 5 éven belül 
szűnik meg felmentéssel. 
Ugyanezen esetben felmon-
dási korlátozás is érvénye-
sül. 

A hölgyek számára 40 éves 
jogosultsági idővel megsze-
rezhető nyugdíj is öregségi 
nyugdíjnak minősül. Ennek 
ellenére a Kúria az egyik 
döntésében azt mondta ki, 
hogy az a körülmény, hogy 
az 1997. évi LXXXI. tör-
vény 18.§ (2a) bekezdés az 
életkortól függetlenül teljes 
öregségi nyugdíj igénybevé-
telére ad lehetőséget azon 

nők számára, akik a 40 év 
jogosultsági időt elérték, 
nem érinti a munkavállalóra 
irányadó öregségi nyugdíj-
korhatárt és nem teszi lehe-
tővé az ettől eltérő életkor 
figyelembevételét a munka-
viszonyban biztosított ked-
vezmények szempontjából.

Sajnos, ennek a döntés-
nek a tükrében a korábban 
közölt jogi álláspontot felül 
kellett vizsgálni.

Várjuk további kérdéseite-
ket is! 

Üdvözlettel:
Dr. Kéri Ádám

ügyvéd

Kiegészítés a nők 40-hez
A Kúria úgy értelmezi a szabályokat, hogy a munkavállalókat megillető 
kedvezmények kizárólag abban az esetben érvényesíthetők, ha az életkori feltételek 
fennállnak, tehát a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségére nézve nem 
alkalmazhatók.
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2,7 százalékkal csökkent 
a foglalkoztatás a 
vegyiparban dolgozók 
fizikai állományában az év 
második negyedévében, 
vagyis a pandémiás 
időszakban.

Az előző év azonos idősza-
kához viszonyítva a ledolgozott 
munkaidő ugyancsak csökkent 
havi két órával, ellentétben 
a szellemi állománnyal, ahol 
ugyanez az érték 5 órával nőtt. 
Az átlagkereset – amelybe az 
egyszeri kifizetéseket is bele-
számolták – a fizikai dolgozók 
esetében 6,8 százalékkal, míg 
a szellemiek körében 1,3 szá-
zalékkal emelkedett.

A KSH-tól beszerzett adatok 
alapján elemzést tett közzé az 
ÉTOSZ a 2020-as első hat havi 
foglakoztatásról és a bérek 
alakulásáról a versenyszféra 
kiemelt ágazataiban. A foglal-
koztatási és béradatok eltérő 
képet mutatnak a gazdasági 
ágazatok szerinti összevetés-
ben. Az eltelt hónapok nagy 
vesztese a járműipar és annak 
is főként a fizikai dolgozói. Az 
átlagosnál kedvezőbben ala-
kultak a létszám- és béradatok 
a gyógyszeriparban, a kiske-
reskedelemben és – inkább a 
foglalkoztatás alakulása, ke-
vésbé a bérdinamika tekinteté-
ben - az  informatikai szektor-
ban.

n

Minimálisan csökkent 
a foglalkoztatás a 
vegyiparban a pandémiás 
időszakban
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A munkáltató terve, hogy a 
teljes fizikai állományt szűrik a 
vírusfertőzésre. A tesztelésre 
és a pozitív eredmények keze-
lésére részletes protokollt dol-
gozott ki. 

Kérdésünkre, hogy mi tör-

ténik, ha valakinek elfogy az 
évi 300 óra túlórakerete, azt a 
választ kaptuk, hogy egészsé-
get vagy környezetet fenyege-
tő közvetlen és súlyos veszély 
megelőzése, elhárítása érde-
kében efelett is elrendelhető 

túlóra. Emellett lehetőség van 
egyéni megállapodással az 
éves túlórakeretet 400 órára 
megemelni. Kérdeztük, hogy 
tervezi-e a munkáltató a ké-
szenléti rendszer tavaszihoz 
hasonló működtetését és mi-

Pandémia: nem a tavaszi 
intézkedések várhatók
Nem előírás munkáltatói oldalról a biztonsági létszámon történő üzemelés a 
MOL-ban. Kiemelten fontos a termelés fenntartása. Az alvállalkozók is végzik a 
feladataikat, a karbantartást és hibaelhárítást. Egyebek mellett ezt tudtuk meg a 
munkáltató és a munkavállalói érdekképviseletek szeptember 11-i egyeztetésén, 
amit az indokolt, hogy az országos járványügyi adatok alapján második szintre 
emelkedett a védekezés. (Kovács László, Olajipari Szakszervezet elnök beszámolója.)  
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lyen intézkedési terve van a 
harmadik szintű veszélyhely-
zetre. Erre azt a választ kap-
tuk, hogy nemcsak az orszá-
gos számok alapján mérlegel 
a munkáltató az intézkedések 
bevezetéséről, hanem a MOL-
on belüli számok alapján.  

A munkáltató célja, hogy a 
lehető legmagasabb szinten 
maradjon az irodai és telep-
helyi jelenlét, és rendben foly-
tatódjon a munkavégzés, ha 
szükséges, akkor a készenlétek 
elrendelésével is.  

Megtudtuk, hogy a home 
office munkavégzés széles 
körű elrendelése szintén nem 
várható a jelen helyzetben. A 
vezető dönti el a munkahelyi 
környezet, a munkaköri felada-
tok alapján, illetve, hogy a ve-
szélyeztetettséget figyelembe 
véve kinél indokolt az otthoni 
munkavégzés.  Ha valakinek 
például az iskola bezárása mi-
att meg kell oldania a gyerme-
ke felügyeletét, de az előbbi 
szempontok alapján nem jöhet 
szóba az otthoni munkavégzés, 
annak a helyzete egyénileg 
lesz megoldva – pihenőidővel, 
szabadsággal, fizetésnélküli 
szabadsággal. 

Ha a munkáltató utasítására 
kerül valaki otthoni karanténba 
a megfigyelés, illetve teszte-
lés idejére, akkor a műszakos 
munkavállalók esetében meg-
oldás lehet a műszakátüteme-
zés. Ha ez nem működik, ak-
kor állásidőre kerül az érintett 
dolgozó, amely alatt a távolléti 
díjjal megegyező díjazásra jo-
gosult. Irodai dolgozók eseté-
ben elsősorban a home office 
jelentheti a megoldást. 

Az E-panorámán is közzé-
tett tájékoztató alapján a ve-
szélyeztetett munkavállalói 
csoportba tartozóknak – kis-
mamáknak, 60 felettieknek és 
krónikus betegeknek – lehető-
ségük van otthoni munkavég-
zésre a vezetőjükkel egyeztet-

ve, és ha munkakörülmények 
ezt lehetővé teszik. Ha fela-
dataik ellátásához feltétlenül 
szükséges a munkahelyi jelen-
lét, a bevezetett óvintézkedé-
sek, egészségvédelmi szabá-
lyok szigorú betartása mellett 
biztonságos munkakörnyezet-
ben tudnak dolgozni, és jelen-
tősen csökkenthetik az átfer-
tőződés veszélyét.

Mivel a MOL biztosítja a biz-
tonságos munkavégzés felté-
teleit és az egészségvédelem-
hez szükséges eszközöket, a 
munkavégzés nem tagadható 
meg a fertőzésveszélyre való 
hivatkozással. Az indokolatlan 
távolmaradás kötelezettség-
szegésnek minősül és munka-
jogi következményekkel járhat. 

Távollét és 
juttatások

Aki nem beteg, de megfi-
gyelés, tesztelés miatt házi, ál-
lamilag elrendelt karantén alatt 
van, táppénzre jogosult, amely 
az átlagkereset 60 százalé-
ka, maximum napi 10 733 fo-
rint. A táppénzjogosultságot a 
karantént elrendelő határozat 
bizonyítja. 

Ha viszont a házi karantént 
a munkavállaló magáncélú kül-
földi utazása miatt rendelték 
el, a vonatkozó jogszabály ér-
telmében nem jár táppénz. 

A hatóság által elrendelt házi 
karanténról a munkáltatót ha-
ladéktalanul tájékoztatni kell.   
A munkavállaló a vezetővel 
egyeztetve viszont dönthet ar-
ról, hogy ha a munkakörülmé-
nyek engedik, nem táppénzen 
lesz, hanem home office-ban 
dolgozik a karantén alatt.

Akinek a munkáltató által 
előírt megfigyelés, PCR teszte-
lés miatt otthon kell maradnia 
és onnan hatékonyan el tudja 
látni a munkáját, annak a ve-
zetője otthoni munkavégzést 
engedélyezhet, és a szoká-

sos munkabérére jogosult. Ha 
az otthoni munkavégzés nem 
megoldható, a munkavállaló az 
állásidőre járó juttatásra jogo-
sult, ami megegyezik a távol-
léti díjjal. 

Betegség esetén betegsza-
badságra járó juttatás, azt kö-
vetően pedig táppénz jár. A be-
tegszabadság mértéke évente 
15 nap, erre az időszakra a tá-
volléti díj 70 - vagy a Kollektív 
Szerződés alapján 80 százaléka 
jár.

Akinek a gyermeke igazoltan 
koronavírus-fertőzött, vegye 
fel a kapcsolatot a háziorvosá-
val és értesítse a munkahelyi 
vezetőjét is! Hatósági házi ka-
rantén elrendelése esetén táp-
pénz - az átlagkereset 60 szá-
zaléka, maximum napi 10 733 
forint illeti meg a munkaválla-
lót. Ha a gyerek nem korona-
vírusfertőzött, de a betegsége 
miatt otthon kell maradnia és 
12 év alatti, az általános sza-
bályok szerint gyermekápolási 
táppénzre jogosult a szülő. 

Nem lesz 
pandémiás juttatás

Míg tavasszal kaptak a MOL 
dolgozói pandémiás juttatást, 
a járvány második, őszi hul-
lámában nem. Ezt azzal indo-
kolja a munkáltató, hogy akkor 
a jelenleginél jóval szigorúbb 
korlátozások voltak érvény-
ben, most azonban szabadon 
elhagyhatjuk az otthonunkat, 
közlekedhetünk, vásárolha-
tunk, és magáról a vírusról, a 
betegség kezeléséről is sokkal 
többet tudunk. A munkáltató 
szerint nem jelent extra koc-
kázatot, ha valaki bent tartóz-
kodik a munkahelyén, mivel a 
telephelyeken és irodákban fo-
kozottan odafigyelünk az óvin-
tézkedésekre és a járványügyi 
szabályok szigorú betartására. 
Ezért nem tervezi a juttatás új-
bóli bevezetését.   n
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A nyilatkozatot, amely a Ver-
senyszféra és a Kormány Állandó 
Konzultációs Fórumának (VKF) 
és a Közszolgálati Érdekegyezte-
tő Tanács keretei között igényli 
a konzultációt, az Olajipari Szak-
szervezetet magában foglaló 
LIGA Szakszervezetek elnöke, 
Mészáros Melinda is aláírta. 

Mint írják, a miniszterelnök 
felkérésére jelenleg is gazdasági 
szakértők dolgoznak azon, hogy 
a szükséges makrogazdaságvé-
delmi megoldásokra felkészítsék 
az országot. A szakszervezeti 
konföderációk figyelembe véve 
a járvány első hulláma idején ta-
pasztalt, a munkavállalók széles 
körét érintő negatív foglalkozta-
tási következményeket egysége-
sen azt az álláspontot képviselik, 
hogy nem lehet arányos mér-

tékű az a teherelosztás a magyar 
társadalomban, amely nem veszi 
kellő mértékben figyelembe a 
bérből és fizetésből élők érde-
keit. 

Meggyőződésünk, hogy a ter-
vezéshez és a társadalmi egy-
ség megőrzéséhez nem csak a 
gazdasági szakértők és a mun-

kaadói érdekképviseletek szem-
pontrendszerére kell tekintettel 
lenni, hanem a magyar állam-
polgárok nagy többségét alko-
tó munkavállalók véleményét is 
mérlegelni kell. 

A konföderációk felhívták a 
figyelmet, hogy a járvány eset-
leges belobbanására készülve 
az államnak gondoskodnia kell 
arról, hogy a 6-14 éves korosz-
tály esetleges otthoni tanulásá-
nak támogatása újból a szülők-

re, vagyis többségében az aktív 
munkavállalókra hárul. Minden 
munkavállaló és munkadó ér-
deke, hogy erre a helyzetre már 
most megkezdődjön a felkészü-
lés. 

Meg kell vizsgálni, hogyan le-
het kiszámítható egzisztenciális 
környezetet teremteni a gyer-
mekfelügyelet miatt a munkából 
kiesők számára. Ezt gazdaság-
védelmi csomag keretében fo-
lyósítható célzott bértámogatás 
és/vagy az egészségbiztosítási 
törvény módosításával látják 
biztosíthatónak. 

A munkahelyek megőrzése 
és a generációk védelme a Co-
vid-19 válság idején az egész 
magyar társadalomnak és gaz-
daságnak érdeke. 

Az aláíró konföderációk ko-
rábban már több konkrét javas-
latot, megoldási lehetőséget is 
megfogalmaztak és ismételten 
arra kérik Magyarország Kor-
mányát, hogy az érdekegyezte-
tési intézményrendszer keretein 
belül folytasson szakértői szintű 
egyeztetéseket az iskolakez-
dés kapcsán már aktuálissá vált 
problémákról, majd az átfogó, 
a munkavállalói szempontrend-
szert hangsúlyosan megjelenítő 
középtávú gazdaságvédelmi és 
gazdaságélénkítési kérdésekről 
is.  n

Biztonságot a gyerekével otthon maradó 
munkavállalónak!

Egyeztetést kérnek 
a szakszervezeti 
konföderációk a kormánytól
A járványhelyzet erősödése miatt arra kéri a kormányt az öt országos szakszervezeti 
szövetség, hogy kezdjen és folytasson érdemi egyeztetéseket a következő negyedév 
és az előttünk álló két év gazdaság- és munkaerőpiaci védelmének kérdéseiről. 
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Melóhelyen
„Kérjük azokat a dolgozóin-

kat, akik családtagjaik temeté-
sére szeretnének elkéredzked-
ni, hogy szóljanak legkésőbb a 
meccs előtti napon.”

Teljesítmény
A főosztályvezető magához 

hívatja a beosztottját:
- Uborka úr, igazán nem 

tudom, hogyan leszünk meg 
maga nélkül, de elsejétől min-
denesetre megpróbáljuk!

Nem jött be
A fiatal menedzser késő este 

éppen indulna haza az irodá-
ból, amikor látja, hogy a vezér-
igazgató az iratmegsemmisítő 
mellett téblábol egy papírral a 
kezében.

A főnök aggódó arckifeje-
zéssel így szól hozzá:

- Ez egy nagyon kényes, fon-
tos dokumentum, és a titkár-
nőm már hazament. Be tudja 
nekem kapcsolni?

- Természetesen - mondja 
a fiatal srác, és örül, hogy jó 
pontot szerez a főnöknél. Be-
kapcsolja a gépet, belerakja a 
papírt, és megnyomja az indí-
tógombot.

- Nagyon köszönöm - mond-
ja a főnök -, két másolatot sze-
retnék!

Murphy munka 
törvénykönyve
• A vállveregetés és a fenék-

berúgás közti távolság csak 
pár centiméter.

• Sose legyél nélkülözhetet-
len! Ha nem tudnak helyet-
tesíteni a munkakörödben, 
előléptetni se fognak belőle.

• Szabadon kószálhatsz mun-
kaidőben, csak mindig le-
gyen nálad egy jegyzet-
tömb, és vágj gondterhelt 
képet.

• Reggelire nyelj le egy élő 
békát, és akkor napközben 
már semmi szokatlant nem 
fogsz tapasztalni.

• Amikor a főnökség a haté-
konyság növeléséről beszél, 
sosem a sajátjára gondol.

• Tévedni emberi dolog, a 
megbocsátás viszont nem 
fér bele a cég szabályzatá-
ba.

• Érdekes módon minden kol-
léga hétfőn vagy pénteken 
szokott megbetegedni. A 
szerda a hét legegészsége-
sebb napja.

• Minél hosszabb a munkakör 
neve, annál kisebb a fontos-
sága.

Telhetetlen
Két horgász beszélget, 

mondja az egyik a másiknak.
- Hétvégén megyek hor-

gászni, de nincsenek gilisztáim.
- Figyelj, csináld azt, hogy a 

földbe szúrsz két drótot és rá 
engedsz 220 voltot.

Pár nap múlva találkoznak, 
az egyik össze-vissza van ver-
ve. Kérdezi a másik, hogy mi 
történt.

- Megcsináltam, amit mond-
tál, elő is jöttek a giliszták, de 
nekem ez kevés volt, és ráen-
gedtem kétezer voltot, ekkor 

nagyobb és több giliszta jött 
elő, de nekem ez se volt elég 
és ráengedtem húszezer vol-
tot, erre előjöttek a bányából a 
bányászok és jól elvertek.

Ügyes
A rendőr lemeszel egy két-

százzal száguldó autóst.
- Hová ilyen sietősen?
- Ne is kérdezze, biztos úr! 

Most lőttem le az anyósomat, 
itt a hullája a csomagtartóban, 
a csőre töltött pisztoly meg itt 
van még a kesztyűtartóban.

A rendőr először megdöb-
ben, majd rádión sürgős segít-
séget kér. Megjön az erősítés, 
átvizsgálják a kocsit, se hulla, 
se pisztoly, semmi különö-
set nem találnak. Megszólal a 
sofőr:

- Fogadjunk, hogy most meg 
azt fogja majd rám, hogy két-
százzal száguldozok!

Megijedt
Egy férfi taxiba ül, elindul-

nak. Egyszer csak eszébe jut 
valami, előre nyúl és megfogja 
a sofőr vállát. Ő hatalmasat or-
dít, majd reszketve mondja:

- Ne haragudjon, uram, nem 
régóta taxizom. Előtte a te-
metkezési vállalatnál voltam 
sofőr...

Pipás mami
- Hozz be három tányért a 

konyhából, kisfiam!
- De miért, mama?
- Kicsit beszélgetni szeret-

nék apáddal.
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