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Önmagadért – velünk!

Egyszeri pandémiás elismerés, béremelés, üzemi tanács – Ülésezett az Olajipari 
Szakszervezet elnöksége

Elég volt. Az egészségem fontosabb – Tamás László úgy döntött, a jövőben olyan 
munkát szeretne, amivel nem vállal a szükségesnél nagyobb kockázatot

Ténykép a tiszaújvárosi FER-nél – Ha senki nem foglalkozik vele, akkor nem lesz semmi
Ténykép Tiszaújvárosban – Odafigyelünk, gyorsan reagálunk, fejlődünk

Segíts, ha tudsz! – Támogatás a Mórucz-családnak
Csatlakozz, mert együtt erősebbek vagyunk! – Tevékenységünk, céljaink, juttatásaink

Lehetne magyarul? – Lelki egészség világnapja a MOL-nál
Ténykép a JMSR-nél – Nagyon kell most a tagság támogatása

Kérdezd a munkajogászt! – Mi korlátozza a túlórát? Mennyi lehet a munkaidő?
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Az OSZ egyszeri pandémiás 
juttatás javaslatáról egyeztet – 
első körben a társszakszerve-
zetekkel.

Az elnökség ülésén elhang-
zott: elismerjük a munkáltató 
járványügyi intézkedéseit, de 
a járványhelyzetben az egész-
ségügyi kockázat mellett sok 
más tekintetben is plusz ter-
het viselnek a munkavállalók, 
amelyek gazdasági helyzetüket 
megnehezítik, jelentős negatív 
hatással vannak rájuk.

Sok család került hátrányos 
anyagi helyzetbe családtag 
munkahelyének elvesztése mi-
att. Költségei vannak a járvá-
nyügyi védekezési eszközök, 
fertőtlenítő szerek és beren-
dezések beszerzésének is. Ter-
het jelent a gyermekfelügyelet 
megoldása, az otthoni tanulás 
biztosítása. Mivel nem bizton-
ságos a tömegközlekedés, aki 
teheti, egyénileg, saját jármű-
vel jár dolgozni. Terhet jelent 
az egyre gyakrabban előfor-
duló karanténintézkedések 
miatt elszenvedett jövedelem-
csökkenés – táppénz 7-es kód, 
esetleges kórházi ellátás, rend-
kívüli tesztek költsége. 

Szándékunk az, hogy az 
egyszeri pandémiás juttatásról 
az alapbérfejlesztési tárgya-
lásoktól teljesen elkülönítve, 
függetlenül tárgyaljunk a mun-
káltatóval.    

Az elnökség elfogadta és tá-

mogatta Kovács László elnök 
bértárgyalásokra vonatkozó 
koncepcióját, amelynek részle-
teit a további közös kidolgozás 
érdekében hamarosan megis-
merik a küldöttek. A béren kí-
vüli juttatások tekintetében is 
több javaslat merült fel. 

Az elnökség jelöltállítást kért 

a megválasztott küldöttektől 
az egyik megüresedett alelnöki 
poszt betöltésére, az új alelnök 
személyéről a küldöttgyűlés 
fog dönteni. 

A segélyezés egységesítése, 
áttekinthetősége érdekében 
öt tagú segélyezési bizottsá-
got állítunk fel, aminek sze-
mélyi összetételéről szintén a 
küldöttgyűlés fog határozni. A 
jelöltállítás már megtörtént. Az 
elnökség döntése értelmében 

a segélyek odaítélését legalább 
három bizottsági tagnak támo-
gatnia kell a jövőben.  Fontos 
alapvetésként fogalmazódott 
meg, hogy a segélyek összeg-
határai nem csökkennek, az 
elosztás elvrendszere nem vál-
tozik, az objektivitás, a szolida-
ritás továbbra is alapelv.   

Napirendre került az üzemi 
tanáccsal való együttműködés 
kérdése. Fontosnak ítéljük az 
információáramlás javítását. 
Az ÜT valamennyi munkavál-
laló által megválasztott, felha-
talmazott szervezet. A jövőben 
is nagyon fontos, hogy minél 
több tagja legyen a szakszer-
vezetnek az ÜT-ben, amely 
közvetít a munkáltató és a 
munkavállalók között. 

Az elnökség ismét elemezte 

Egyszeri pandémiás 
elismerés, béremelés, 
üzemi tanács 
Ezek voltak az Olajipari Szakszervezet október 14-i elnökségi ülésének legfontosabb 
témái. Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a járvány első hullámához 
hasonlóan a második hullámban is ismerje el a MOL azokat a dolgozókat, akik a 
nehezebb körülmények között is helyt állnak. 
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a legutóbbi ÜT-választáson el-
ért eredményeket és megkezd-
te a felkészülést a következő 
ÜT-választásokra. 

Az elnökség tagjai szerint 
nemcsak a DUFI-ban, hanem a 
Mol többi telephelyén – Tisza-
újvárosban, Zalaegerszegen, 

Komáromban, Szegeden –, va-
lamint a budapesti központban 
is növelni kell az Olajipari Szak-
szervezetet reprezentációját. 
Ennek érdekében, minél több 
információs csatornát kell nyit-
ni, ki kell használni a korszerű 
írott és elektronikus kommuni-
káció lehetőségeit, hogy minél 
több munkavállalóhoz jussa-
nak el az OSZ üzenetei. Minél 
inkább jelen vagyunk, annál 
nagyobb az esélye, hogy nö-
velni tudjuk mandátumainkat 
az üzemi tanácsban és taglét-
számunkat, befolyásunkat a 
dolgozók érdekvédelmében. 
Olyan vélemény is elhangzott, 
hogy sok munkavállaló azt sem 
tudja, mi az ÜT feladata, amin 
szintén változtatni kell. 

Szóba került, miként lehet-

ne erősíteni a transzparenciát, 
vagyis hogyan lehetne a tag-
ság számára is hatékonyabban 
bemutatni az OSZ napi tevé-
kenységét. 

Az OSZ létszáma stabil és 
valamelyest gyarapodik is, 
annak ellenére, hogy több ta-

gunk önként távozott a cégtől, 
tagsági viszonyukat is meg-
szüntetve. Egy érdekképvi-
selet csak a százszázalékos 
szervezettséggel lehet elége-
dett, vagyis minden egyes tag 
számít. A taglétszám növelése 
elsősorban nem a tagdíjbevé-
telek növelése miatt, hanem a 
szakszervezet érdekérvénye-
sítő, érdekvédelmi erejének 
egyik mutatójaként fontos. Sok 
szimpatizánsunk van, akiket 
szeretnénk megszólítani. Az el-
nök célként tűzte ki az ezer fős 
taglétszám elérését. 

A szakszervezet gazdálko-
dása stabil, nincs napirenden 
tagdíjemelés.  Az elnökség ak-
cióterv kidolgozására tett ja-
vaslatot a célok mielőbbi eléré-
se érdekében. 

Kovács László elmondta, 
hogy a COVID-helyzet miatti 
megállapodás meghosszabbí-
tása várható. Állásidő, illetve 
részmunkaidő bevezetése to-
vábbra sem szerepel a mun-
káltató elképzelései között, 
azonban készenléti rendszer 

működtetése sem. Hosszabb 
ideje minden pénteken CO-
VID-egyeztetésre kerül sor a 
HR-igazgatóval, amelyhez fo-
lyamatosan érkeznek észre-
vételek, kérdések a különböző 
területeken dolgozó tisztségvi-
selőktől. Ezekre eddig minden 
esetben válaszokat kaptunk, és 
a felvetett problémákra megol-
dás született. 

Az elnökségi ülésen Kovács 
László, elnök mellett Jenei 
Györgyné, Németh Mihály és 
Szijártó László alelnökök, va-
lamint a felügyelő bizottság 
elnöke, Tóth András és a szak-
szervezet ÜT-tagjai, Palkovics 
Lászlóné és Pados Péter vettek 
részt.

 n
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Finommechanikai műsze-
részként végzett, 1990-ben 
került a Dunai Finomító FCC 
üzemébe, majd az ETBE-be. Az 
elmúlt tizenhat évben a Hidro-
gén-fluorid-üzem (HF) munka-
társa volt. Rendszerkezelő 5-ös 
besorolása azt jelzi, hogy ösz-
szesen öt gyártó egység keze-
léséhez ért. 

Magánéleti okok is szerepet 

játszanak abban, hogy a kilépés 
mellett döntött. Munkahelyétől 
kicsivel távolabbra, Székesfe-
hérvárra költözött, ahonnan 
nehezebb lenne bejutni, ha 
esetleg bedugulna az M7-es. 
Ami többet nyomott a latban, 
az mégis az, ami a munkahe-
lyén történik. Amikor annak 
idején belépett, még egészen 
más volt a légkör, főként a fő-

nök-beosztott viszony. 
Tizenöt éve kezdtek el olyan 

irányba változni a dolgok, hogy 
azt érezte, jobb lenne lelépni, 
de ami végképp betette nála a 
kaput, az a kockázat alapú kar-
bantartás és üzemeltetés.

Mert ebben alapvetően ben-
ne van az a kockázat, hogy 
hibáznak a dolgozók. „Két-
szer tizenkét órás műszakok-

Elég volt

Az egészségem fontosabb
Harminc év után, ötvenhárom évesen mondott fel a MOL százhalombattai 
rendszerkezelője, Tamás László. Mivel saját akaratából távozik, nem kap 
végkielégítést. Azt is tudja, hogy az ő korában nehezebb már elhelyezkedni, főként 
a jelenlegi válságos gazdasági helyzetben. Mégis úgy döntött, hogy elég volt, 
a jövőben olyan munkát szeretne, amivel nem vállal az elviselhetőnél nagyobb 
kockázatot. 
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ra váltottunk, csakhogy nincs 
elegendő és megfelelően fel-
készült ember, ami miatt más 
műszakból, szabadnapról ren-
delnek be helyettesíteni – olya-
nokat, akik nem tudták kipi-
henni magukat.”

Amikor kockázatról beszél, 
nemcsak saját magát félti. Sok-
kal jobban nyomasztja, hogy 
mással történhet valami az ő 
hibájából. „Senki sem felejti el, 
hogy mi történt a Krakk-üzem-
ben” – mondja a néhány évvel 
ezelőtti, két halálos áldozatot 
követelő munkahelyi baleset-
ről.      

Szerinte nem tekinthetők 
azonnal teljes értékű munka-
társnak, akik három hónap 
alatt levizsgáznak egy-egy 
blokk kezeléséből. Egy darabig 
még figyelnie kell rájuk a mű-
szakvezetőnek, vezénylőnek, 
gyakorlott blokk-kezelőnek. 
„Mert attól, hogy megvan a 
jogsim, még nem biztos, hogy 
tudok vezetni” – mondja.  

A ’90-es években, aki levizs-
gázott egy üzemegység keze-
léséből, hónapokig-évekig gya-
korolta azt, de most azonnal 
tanulni kezdi a másikat. „Rá-
kényszerítik, hogy hibázzon. Ez 
mindenkinek rossz, és egysze-
rűen nem tudom elfogadni.”

A 2010-es évek elején lezaj-
lott csoportos létszámleépítés 
óta a létszámhiány állandó 
stresszforrás az üzemeltetést 
végző kollégák számára. A ve-
zetőik pedig – talán amiatt, 
hogy ne kelljen nap mint nap 
szembesülniük ezzel – egyre 
inkább elkülönülnek tőlük. Még 
azok is gyökeresen megvál-
toznak, szinte kicserélődnek, 
akik korábban az egyetemről 
kikerülve közöttük, műszakban 
dolgoztak. 

Nemcsak az a baj, hogy a 
műszakosok feláldozható „pa-
rasztoknak” érzik magukat a 
sakktáblán, hanem az is, hogy 
még közöttük is konfliktusokat, 

feszültséget okoz a szándékos 
megosztás. „Legyenek besú-
gók, legyen különbség a szel-
lemi és fizikai dolgozók között, 
mert előbbiek felsőbbrendű-
ek! Szerintem meg legyen már 
tisztelet! Mert egyik sincs meg 
a másik nélkül.”

A tisztelet hiányát érzi ab-
ban is, hogy bizonyos szinte-
ken már csak angolul folyik 
a kommunikáció. „Küldenek 
emaileket, nincs benne egy 
magyar szó. Ha nem nekem 
szól, minek küldik? Ha nekem 
szól, miért nem fordították le?” 
Egyre több a munka, a felelős-
ség, és egyre kevesebb a meg-
becsülés. Amit régen szabad-
ságpénznek hívtak, azt most 
már csak „pofapénznek” neve-
zik. Úgy véli, az EBIDTA körüli 
legutóbbi „félreértésben” is a 
dolgozók lebecsülése nyilvánul 
meg.    

Az sem megy a fejébe, miért 
vettek vissza később embere-
ket, akiket a nagy leépítéskor 
elküldtek, vagy, hogy miért 
kellett mindent az égvilágon 
kiszervezni, amikor nagyon jól 
működtek a kihelyezett műhe-
lyek. A karbantartók ismerték 
a terepet és tudták, mit jelent, 
hogy HF. „Most meg érkezik a 
brigád, mondom, hogy fel kel-
lene venni ezt meg ezt a védő-
felszerelést. Hát, ők ezt nem 
tudták, hát, erről nem volt 
szó. Nem értenek hozzá, nem 
ez a szakmájuk, nem tudnak 
magyarul, nincs szerszámuk. 
Olyan dolgokat csinálnak, 
hogy inkább elmegyek onnan. 
A főnököm pedig kérdezi, mi-
ért nem szólok rájuk? De én 
vállaljak felelősséget értük is? 
És amíg velük foglalkozom, ki 
végzi el az én munkámat? Szó-
val, semmilyen szervezettség 
nincs az egészben.” 

„Kérdezi tőlem a HR-es: a 
szerszámokat leadom? Mit? 
Nincs egy darab sem! Emiatt 
van, hogy tíz perc helyett egy 

óráig szerelünk meg egy töm-
lőt. És tudod, mi erre a válasz? 
Hogy tizenkét órába belefér. 
De ha üzemzavar van, akkor 
nem!”

Nemcsak a munka szerve-
zettségét tartja elfogadhatat-
lannak, de a körülményeit is. 
A HF-ben az épületfelújítás óta 
nem lehet kinyitni bizonyos ab-
lakokat, nem lehet külön-kü-
lön felkapcsolni a világítást az 
egyes helyiségekben, és fűteni 
is csak az új klímaberendezés-
sel tudnak. „De valaki biztos jó 
pénzt keresett!”

Mihez kezd most? Milyen 
munkahelyet szeretne magá-
nak? Egy biztos: csak olyat, 
ahol nem kell műszakozni. Az 
éjszakázás egészségrombo-
ló hatását ugyanis jó pár éve 
érzi és észleli magán. Egye-
bek mellett magas a vérnyo-
mása, és alvászavarral küzd. 
„Négy nap műszak után az 
ötödik napon reggel lefekszel, 
és ha délig tudsz aludni, az a 
napod már akkor sem ér sem-
mit. Utána két napot pihensz, 
de a harmadikon már elkezded 
felhúzni magadat. A kisördög 
egyre hangosabban kiabál a 
fejedben: dolgozni kell menni. 
Az éjszakát már biztosan nem 
alszod végig. Ez előbb-utóbb 
felőrli az embert.”

„És akkor még jön a szak-
értő és lerajzolja – nekem!!! –, 
hogy milyen útvonalon járjam 
körbe az üzemet. Közben, ha 
kivinném éjszaka, úgy kellene 
kimenteni!”

„Ha megkérdezik, mennyi 
a nettód, az szép. De milyen 
üzemben, milyen anyagokkal, 
milyen körülmények között, 
mekkora veszélyben dolgozol 
– éjszaka, ünnepnapon? A VBK 
évek óta nem változott, csak 
az adózása romlott. Szóval, le-
het, hogy valamennyivel keve-
sebb pénzt fogok hazavinni, de 
akkor is elég volt. Az egészsé-
gem fontosabb.” n
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Az eredetileg szakács vég-
zettségű Ujj Árpád tizennégy 
éve tett tűzoltóvizsgát és csat-
lakozott az akkori Tűzoltó és 
Műszaki Mentő Kft-hez, amely 
a kétezres évek első felében 
egyesült a MOL tulajdonában 
álló FER Tűzoltóság és Szol-
gáltató Kft-vel. A cég jelen-
leg összesen hét telephelyet 
üzemeltet az országban. A két 
legnagyobb és legnépesebb a 
százhalombattai és a tiszaújvá-
rosi. 

A két nagy telephely a kezde-
tek óta rivalizál. Amikor azon-
ban új parancsnok, egy korábbi 
százhalombattai tűzoltó érke-
zett Tiszaújvárosba, változott a 
helyzet, és sokat tett az ellen-
tétek feloldásáért az Olajipari 
Szakszervezet két bizalmija is, 
Brunecker Zoltán, valamint Ujj 
Árpád. 

Utóbbi szerint a százhalom-
battai kollégák őket okolták 
amiatt, hogy az összeolvadás 
után romlottak a jövedelmi vi-
szonyaik. Hozzáteszi, valóban 
óriási különbség volt köztük, 
amely az elmúlt években csök-
kent, de még így is számottevő.

A lefelé nivellálásnak persze 
senki sem örül, de erről nyilván 
nem az egyik vagy a másik tűz-
oltószervezet dönt. A publikált 
HAY-táblázatok és a közvetlen 
információk alapján a battai 

tűzoltók most is átlagosan húsz 
százalékkal keresnek többet, 
mint tiszaújvárosi társaik. 

Ujj Árpád hangsúlyozta: nem 
azt szeretnék, hogy ők kapja-
nak kevesebbet, hanem hogy 
legyen felzárkóztatás, hiszen 
ugyanabban a szervezetben 

látják el ugyanazokat a fel-
adatokat, sőt, Tiszaújvárosban 
ugyanarra a tevékenységi körre 
kisebb létszám jut. 

Hozzátette, tudomása sze-
rint a komáromi, algyői, sza-
joli, zalaegerszegi és csepeli 
FER-tűzoltók náluk is gyengéb-
ben keresnek, igaz, ők jóval 
kisebb létszámmal dolgoznak. 
Emellett Olajipari Szakszerve-
zeti tagsággal sem rendelkez-
nek.

Szerinte ez is szemlélteti, 

mennyire fontos, hogy a kol-
légák egységbe tömörüljenek 
és szolidaritást vállaljanak egy-
mással, függetlenül attól, hogy 
helyileg nem ugyanabban a 
szervezetben látják el a felada-
taikat.  

Tiszaújvárosban jóval maga-
sabb arányú a szervezettség, 
amihez hozzájárult, hogy tavaly 
nézeteltérés alakult ki a két te-
lephely között a bértárgyalások 
folyamán. Míg a tiszaújvárosi-
aknak megfelelt a munkáltató 
ajánlata, a százhalombattaiak 
magasabb béremelést szeret-
tek volna. Végül az a döntés 
született, hogy a szakszervezet 
azt az álláspontot képviseli a 
bértárgyalások során, amelyet 
több szakszervezeti tag fogad 
el. Ennek érdekében nagyon 
sok tiszaújvárosi tűzoltó belé-
pett az Olajipari szakszervezet-
be. Jelenleg 86, míg a battaiak-
nál 57 százalék a szakszervezeti 
szervezettség. 

Ujj Árpád szerint alapvető, 
hogy valahová be kell lépni, 
nemcsak a kollektív szerződés, 
hanem a teljes érdekvédelem 
miatt. Ő – kollégáival együtt 
– a PKDSZ-hez tartozott, de a 
már említett összevonás után 
az OSZ-t választották, a haté-
konyabb érdekképviselet, az 
alacsonyabb tagdíj és vonzóbb 
juttatási csomag miatt. 

Ténykép a tiszaújvárosi FER-nél

Ha senki nem foglalkozik 
vele, akkor nem lesz semmi
A tiszaújvárosi tűzoltók jelentős része a jelenlegi helyzetben már annak is örülni 
fog, ha egyáltalán lesz béremelés. Más kérdés, hogy legalább 8-10 százalékkal 
kellene többet hazavinniük, hogy lépést tudjanak tartani a járványhelyzet okozta 
drágulással, és további húsz százalékos emelést tartanának méltányosnak, 
hogy felzárkózzanak százhalombattai kollégáikhoz. Ujj Árpáddal, az Olajipari 
Szakszervezet bizalmijával beszélgettünk. 
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A szakszervezeti tisztségvi-
selők, bizalmik tevékenységét 
a FER-es szakszervezeti tag-
létszám után igénybe vehető 
munkaidőkedvezmény is segí-
ti. Ujj Árpád havonta egy-két 
napot vesz igénybe, attól füg-
gően, hogy aktuálisan mennyi 
a feladata.  Hozzáteszi, akkor 
is ellátná a tisztséget, ha nem 

járna vele kedvezmény. Sze-
rinte muszáj felvállalni az ér-
dekvédelmi munkát, mert ha 
senki sem foglalkozik azzal, 
amit a munkavállalók akarnak, 
akkor nem is fog változni sem-
mi. Vagy, legalábbis nem a jó 
irányba. 

A közelgő bértárgyalásokon 
Csizmadia Péter ÜT-elnökkel és 
Kovács Lászlóval, az OSZ elnö-
kével fogják képviselni a FER-es 
munkavállalókat, többek között 
a tiszaújvárosi és százhalom-
battai tűzoltókat, akiknek Bru-
necker Zoltán lemondása után 
nincs bizalmijuk. Ha döntésre 
kerül a sor, természetesen ki 
fogják kérni a véleményüket, 
de szerinte mindenkinek jobb 

lenne, ha közvetlenül képvisel-
né azt egy kollégájuk.

A bértárgyalásokkal össze-
függésben vizsgáljuk, hogyan 
értékelik a dolgozók az egész-
ségbiztosítást. A tiszújvárosi lé-
tesítményi tűzoltók elégedettek 
a MEDICOVER szolgáltatásai-
val. Gyorsan kapnak időpontot 
a konzultációkra, és felkészült, 

figyelmes orvosok fogadják 
őket. Két-három héten belül 
mindenféle vizsgálat elérhető 
számukra a MOL által biztosí-
tott szerződés keretében. 

A jövő évi béremeléssel kap-
csolatban szkeptikusok. Rossz 
jelnek tekintik az eredményösz-
tönző idei csökkentését és azt 
is, hogy bár a járvány második 
hullámában jóval több a meg-
betegedés, a MOL mégsem biz-
tosítja a tavasszal még önszán-
tából felajánlott pandémiás 
pótlékot. Ha eltekintenek a már 
említett felzárkóztatástól, ak-
kor is legalább nyolc-tíz szá-
zalékos alapbéremelésre lenne 
szükségük, hogy ne csökkenjen 
az életszínvonaluk. 

Arról is beszélgettünk, hogy 
nem lehet sikeres az érdek-
védelmi munka a munkahelyi 
vezetőkkel fenntartott korrekt 
kapcsolat nélkül. Ujj Árpád el-
mondta: nincs közvetlen kap-
csolata a FER Tűzoltóság igaz-
gatójával, dr. Pimper Lászlóval, 
de az a tapasztalata, hogy 
bármikor fel lehet őt hívni, és 

amiben tud, segít. Közvetlen 
parancsnoka pedig támogatja a 
szakszervezeti munkát, átszer-
vezi a szolgálatát, sőt, a céges 
autót is biztosítja, ha arra van 
szükség. 

Hangsúlyozta: ehhez az is 
hozzátartozik, hogy ő minden-
kivel igyekszik barátságosan 
viselkedni, mivel szerinte az 
ellenségeskedés semmi jóra 
nem vezet. „Olyan nincs, hogy 
rácsapok az asztalra, és ennyi 
kell! Az nem jó politika. El kell 
fogadni a munkáltató szem-
pontjait is.” 

A vitás ügyekben nagyban 
támaszkodnak Kovács László-
ra, az OSZ elnökére, akivel heti 
rendszerességgel egyeztet. n
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Vegyészeti szakközépiskolát 
végzett 1985-ben, és a TIFO 
MTBE üzemében lett operátor. 
Műszakvezetőként dolgozott 
1991-től, majd a JMSR (mű-
gumigyár) műszakvezetője 
lett 2017-ben. A poliolüzemet 
beruházó thyssenkrupphoz 
2019-ben hívták, főként MOL-
on belüli kapcsolatrendszere és 
széles körű munkatapasztalata 
miatt. Mint mondja, ezeket a 
tapasztalatokat nagyon szíve-
sen kamatoztatná újból a MOL 
berkein belül.

Bár a cégnél eddig egyetlen 
saját dolgozó sem került karan-
ténba pozitív COVID-teszt mi-
att, az olasz alvállalkozó mun-
kavállalói olyan nagy számban 
– hatszázból háromszázhúszan 
– produkáltak ilyet, hogy átme-
netileg teljes egészében leállí-
tották a kivitelezést. Egyelőre 
senki sem tudja, hogy mikor 
térhet vissza munkahelyére 
a thyssenkrupp beruházásán 
dolgozó összesen mintegy két-
ezer ember, akik Szingapúrtól 
a   Seychelle-szigetekig a világ 
legkülönfélébb területeiről ér-
keztek Tiszaújvárosba.  

A MOL tiszaújvárosi po-
liol-komplexuma, amelynek 
alapkövét tavaly szeptember-
ben tették le, a tervek szerint 

Ténykép Tiszaújvárosban

Odafigyelünk, gyorsan 
reagálunk, fejlődünk
Mi az oka, hogy Tiszaújvárosban jóval szervezettebbek a MOL és leányvállalatai 
dolgozói, mint az ország más területein? Hogyan tapasztalják meg arrafelé 
pandémiát és a gazdasági válságot? Milyennek ismerték meg a német, illetve a 
japán munkakultúrát az egykori TVK területén működő vegyesvállalatoknál? Kik 
azok a monkey workersek, és mit gondolnak az ilyen fogalmakat alkotó vezetőkről? 
Egyebek mellett ezekről beszélgettünk Szijártó Lászlóval, a thyssenkrupp 
bekötési engedély-koordinátorával, az Olajipari Szakszervezet alapító tagjával és 
tiszaújvárosi régiót képviselő alelnökével.
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2021-ben kezdi meg a mű-
ködését és kétszáz főnek ad 
majd munkát. Az 1,2 milliárd 
eurós projekt 131 millió eurós 
állami támogatással valósul 
meg. A kivitelezésért a német 
thyssenkrupp Industrial Solu-
tions felel. Az elérhető legmo-
dernebb technológiára épülő 
üzem a tervek szerint évi 200 
ezer tonna poliolt állít majd elő. 

Szijártó László elmondta, 
hogy egyébként mindezidáig 
egész Tiszaújváros viszonyla-
tában nem tapasztalták mar-
kánsan a járványhelyzetet. Hi-
vatalosan mindössze tizenhat 
fertőzöttről tudnak. A korláto-
zások miatt kialakuló gazda-
sági válság hatásait persze, ők 
is észreveszik, főként az élel-
miszerárak emelkedésében, 
a zöldség-gyümölcs tekinte-
tében azonban szerinte még 
mindig kedvezőbb helyzetben 
vannak. 

Ég és föld a 
különbség

Mivel korábban a MOL Tisza-
újvárosi Finomítójában (TIFO), 
majd a japán tulajdonú mű-
gumigyárban, a JMSR-ben is 
dolgozott, össze tudja hasonlí-
tani a háromféle munkakultú-

rát. Szerinte a német thyssenk-
rupp és a MOL vezetése között 
„ég és föld a különbség”, a 
MOL felsővezetőinek lenne mit 
tanulniuk a németektől. 

A thyssenkrupp munkavál-
lalói ugyanis folyamatosan 
érzékelik, hogy tudásuk, tel-
jesítményük, tapasztalataik és 
képességeik rendkívül értéke-
sek a cég számára. Ez nemcsak 

a jövedelmükben nyilvánul 
meg, hanem a rájuk irányuló 
figyelemben is. Rendszeresen 
kapnak apró ajándékokat – fel-
logózott pólót, pulcsit, sapkát, 
termoszt –, a németorszá-
gi Októberfeszt idején grille-
zést szerveztek számukra, de 
egyetlen munkanapjuk sem 
telik el úgy, hogy a munkahe-
lyi vezetőik ne kérdeznék meg 
őket, hogy vannak.

Szijártó Laci szerint mindez 
nagyon eltér attól, amit az a 
véletlenül „elfogott” elektro-
nikus körlevél szemléltet, ami-
ben az egyik MOL-központban 
tevékenykedő vezető monkey 
workers-ként, azaz „majom-
munkásként” említi a terme-
lésben dolgozókat. Ugyanezt 
tükrözi az elnökvezérigazgató 
szintén szűkebb hallgatóság-
nak szánt, de széles körben is-
mertté vált véleménye is, hogy 

a munkásokat „folyamatosan 
non konform helyzetben kell 
tartani”: ha nincs munka, au-
tonóm karbantartással vagy 
vizsgáztatással. 

Ezzel szemben a thyssenk-
ruppnál inkább arra töreked-
nek, hogy ha a munka ezt 
lehetővé teszi, minél több pi-
henőidőt és mozgásszabad-
ságot élvezzenek a dolgozók. 

Egyszóval „nemcsak egészsé-
gileg, hanem emberileg is oda-
figyelnek rájuk.”

Hogyan oldják meg a kom-
munikációt ennyiféle náció 
között? „A fő nyelv az angol, 
de mindenféle nyelvvel pró-
bálkozunk. Én már beszélek 
kicsit németül, oroszul, hor-
vátul, románul, szlovákul, de 
a görögökhöz és spanyolok-
hoz is szólni tudok pár szót. 
Ragad rám, és kapom is. Egy-
egy munkanapomon összesen 
talán egy-két órát beszélek az 
anyanyelvemen. De abban a 
takarítónő és a portás is benne 
van.”

Korábbi két éves JMSR-mun-
kaviszonya alatt egy hónapot 
Japánban töltött, itthon pedig 
ő vezette, segítette a japán 
üzemeltetőket a tájékozódás-
ban. Úgy véli, a japán főnökök 
kedvesek, udvariasak, nem 
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agresszívek, de megkövete-
lik a munkát. Ők is szívesen 
és gyakran ajándékoznak, de 
meglehetősen „vonalasak” ab-
ban a tekintetben, hogy nem 
fogadják el az alulról jövő ötle-
teket, javaslatokat. Még akkor 
sem, ha adott esetben súlyos 
anyagi vonzata van egy-egy 
ilyen döntésüknek, amire a 
műgumigyár beüzemelésekor 
volt példa. 

A bérek pedig 
követik az inflációt

Mit gondol szakszervezeti 
vezetőként a közelgő bértár-
gyalásokról? – kérdeztük Szi-
jártó Lászlót, aki szerint az a 
baj, hogy mindig az történik, 

amit a munkáltató legalább 
egy évtizede hangoztat: a bé-
rek követik az inflációt. Vagy-
is sosem előzik meg! Ráadásul 
idén lesz is mivel magyarázni a 
szűkmarkúságot, mivel a pan-
démia gazdasági válságot indí-
tott el. Bár Battán még mindig 
jobbak a keresetek, mint a „sö-
tét Borsodban”, ahol olyan a 
bérpiac, hogy a még kevesebb 
is elég. 

Ennek ellenére vagy éppen 
ezért, ötven százalék feletti 
a szervezettség, sőt, a JMSR-
ben 80-90 százalék. Szijártó 
Laci szerint azért, mert „csehül 
bánnak velük”, és sikerült el-
érni néhány látványos ered-

ményt az érdekvédelem terén.
Ilyen volt a jogszerű mértékű 

szabadság-, táppénz-, távollé-
ti és túlóra-díjak kiharcolása, 
vagy annak a megakadályozá-
sa, hogy a TIFO-ra erőltessék 
az MPK-s munkarendet, ami a 
dolgozóknak nem felelt volna 
meg. Igaz, másfél évbe telt, 
mire révbe ért a KSZ (kollektív 
szerződés) a JMSR-nél, de azó-
ta jóval kedvezőbbek a munka-
vállalás feltételei. 

„A tagok értékelik az egyet 
fizet, kettőt kap üdülési ku-
ponokat, a beiskolázás támo-
gatását, de szerintem azt is, 
hogy bármilyen problémával 
fordulnak hozzánk, igyekszünk 
minél gyorsabban és minél ha-
tékonyabban segíteni a meg-

oldását.  Nagy előnyünk, hogy 
kifejezetten műszakos szak-
szervezetként rugalmasabbak, 
mobilabbak, gyorsabbak va-
gyunk.” 

A szakszervezeti aktivitás-
hoz, amely folytonos harcban 
áll a felülről érkező intézkedé-
sekkel, nem minden munkálta-
tó viszonyul tisztességesen. 

„Három hete rúgták ki a VÉSZ 
(Váltóműszakosok Érdekvédel-
mi Szakszervezete) elnökét és 
három tagját a MOL MPK-tól a 
munkavédelmi eszközök nem 
megfelelő használata miatt. 
Persze, mindenki tudja, hogy a 
valódi ok a szakszervezeti te-
vékenységük volt.”

Átjárható kerítések
Szerencsére, még a magyar 

törvények is védik annyira a 
szakszervezeti tisztségviselő-
ket, hogy szabadon bejárhat-
nak a munkahelyekre, függetle-
nül attól, hogy alkalmazottai-e 
az érintett cégnek vagy nem. 
Ennek köszönhető, hogy Szi-
jártó László valóban mobil a 
tiszaújvárosi TIFO, MPK, JMSR 
Logisztika egybefüggő, de ke-
rítésekkel határolt üzemi terü-
letein. 

Úgy véli, az odafigyelésnek 
és a gyors reagálásnak köszön-
hető, hogy míg a másik három 
MOL-os szakszervezet folya-
matosan veszít a reprezentati-
vitásából, az Olajiparinak nő a 

tagsága, fejlődik a szervezete. 
Neki azóta is sikerült húsz-har-
minc új tagot beléptetnie, ami-
óta munkavállalóként már nem 
tartozik a MOL kötelékébe. 
Különösen optimistává teszi, 
hogy akadt köztük harminc év 
alatti fiatalember is, aki már 
nem tagja a szakszervezeteken 
szocializálódott generációnak. 
Ennek ellenére érdeklődik, sőt, 
bizalmi szerepkört is vállalt. Szi-
jártó László szerint az ilyen em-
bereket nem elég megbecsülni, 
hanem folyamatosan keresni, 
kutatni kell.

n
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Elektronikai műszerészként 
végzett 2006-ban, majd mi-
nőségellenőrként helyezkedett 
el a Magyar Suzuki Zrt-nél. 
Néhány évig híradástechnikai 
hálózatok építésén dolgozott 
itthon és külföldön. 2008-tól 
2018-ig a BorsodChem rend-
szerkezelője, majd irányítás-
technikai kezelője, 2011-től 
pedig ITK (DCS) operátora 
volt. Közben vegyianyaggyártó 
szakképesítést szerzett. 2018 
óta a japán-magyar vegyes-
tulajdonú JSR MOL Synthetic 
Rubber Zrt. DCS-operátora Ti-
szaújvárosban. Két fia van, a 
harmadikat novemberre várják.

2009 óta szakszervezeti tag 
és tisztségviselő. 2012-ben el-
végezte a Friedrich Ebert Ala-
pítvány egy éves szakszerve-
zeti képzését, egyebek mellett 
tárgyalástechnikát és munka-
jogot tanult. Az Olajipari Szak-
szervezetbe akkor lépett be, 
amikor a JSRM munkatársa 
lett.

Az üzem mintegy százötven 
munkavállalója közül 60-70 az 
Olajipari Szakszervezet és 20-
30 a VÉSZ szakszervezet tagja. 
A 2019-ben megkötött kollek-
tív szerződés előkészítésének 
időszakában folyamatos volt 
a belépés, hogy biztosított le-
gyen a reprezentativitás.

„Amikor az emberek látnak 

célt, akkor lépnek, de hál’ isten-
nek, jelenleg is stabil a létszám, 
és minimális a fluktuáció.” Eb-
ben nagy szerepe van azoknak 
az eredményeknek, amiket az 
elmúlt két évben sikerült elér-
nie az érdekvédelemnek. A KSZ 

megkötése mellett bizonyos 
elszámolási problémáknak is a 
végére tudtak járni.

„Az év eleji személyi vál-
tozás után sokkal jobb lett a 
szakszervezet és a HR viszo-
nya, mint amilyen például a 

Ténykép a JMSR-nél

Nagyon kell most  
a tagság támogatása
A kereslet visszaesése miatt átmenetileg leállították a termelést a JSR MOL 
gumiabroncs-alapanyagot gyártó tiszaújvárosi üzemében. A munkavállalókat 
azonban igyekszik minden tekintetben megnyugtatni a cég vezetése: a 
munkahelyek nincsenek veszélyben, és hosszú távon szükség van a képzett 
szakemberekre. Az Olajipari Szakszervezet helyi bizalmijával, Csorba Lászlóval 
beszélgettünk.



TÉNYKÉP • XXV. évfolyam 8. szám • 2020. október •  www.olajipariszakszervezet.hu • olajipariszakszervezet@mol.hu12

BorsodChemnél volt. A HR-es 
kollégák korrekten és segítőké-
szen állnak hozzánk. Mindent 
meg lehet velük beszélni, gör-
dülékeny a problémák meg-
oldása. Egyértelműen látszik, 
hogy szeretnének hozzájárulni 
a lehető legjobb munkahelyi 
légkörhöz, amiért kompromisz-
szumokra is képesek. Termé-
szetesen, a jó viszony kialakítá-
sában mindkét félnek szerepe 
van. Tudni kell, mikor érdemes 
engedni vagy éppen erősíteni.

„A BorsodChem után a mun-
kahelyi vezetők hozzáállása 
is kellemes csalódást okozott 
számomra. Nem főnökként, 
hanem valódi vezetőként vi-
selkednek. Nálunk is vannak 
feszültségek, nem minden fe-
nékig tejfel, de az utasításokat 
is igyekeznek emberi hangon 
közölni. Nincs parancsolás, 
szankcionálás, megfélemlí-
tés. Érzékeljük, hogy minden 
felsőbb intézkedésben – így a 
pandémiás rendelkezésekben 
is – elsődleges szempont, hogy 
a lehető legkisebb anyagi kár 
érjen bennünket.”

A KSZ-kötés egyik legfon-
tosabb eredménye, hogy az 
összes munkavállalóra egyfor-
mán érvényes, egységes sza-
bályrendszert született, vagy-
is nincs szükség arra, hogy a 
Munka Törvénykönyvét bújják 
az esetleges vitás kérdések-
ben. A KSZ-be foglalt két éves 
béremelési csomagnak köszön-
hetően jelentősen megemel-
kedtek a jövedelmek. A 25 szá-
zalékos műszakpótlékátalány 
bevezetése egyszerűbbé tette 
a műszakszervezést, emellett a 
MOL Petrolkémiánál (MPK) ér-
vényben levő, műszakváltások 
utáni szabadnapokat is sikerült 
rögzíteni a KSZ-ben. Összessé-
gében átláthatóbbá és sokkal 
kedvezőbbé vált a munkavál-
lalók helyzete. A szakszerve-
zetek folytatni szeretnék a 
harmonizációt az MPK-nál ér-

vényben levő szabályozással, 
és erre vállalat vezetése, a HR 
is nyitott. Legközelebb október 
21-én ülnek tárgyalóasztalhoz.

A magyar mellett a japán 
tulajdonos képviselői is folya-
matosan jelen vannak a JSRM 
mindennapjaiban. A munkakul-
túrájuk annyiban mindenkép-
pen eltér a magyartól – és a 
BorsodChemnél megtapasztalt 
kínaitól is –, hogy sokkal „ke-
ménykalaposabbak”. Nem sza-
kadnak el a részletes és kőbe 
vésett technológia leírások-
tól, még akkor sem, ha azok 
öt-tíz-tizenöt éve születtek. 
Nagyon sokat értekeznek, a 
legapróbb részletekről is hosz-
szasan egyeztetnek. Csorba 
Laci azonban ebben is pozitív 
változást tapasztal. „Folyama-
tosan monitorozzák a műsza-
kokat, és ennek megfelelően 
egyre nagyobb önálló mozgás-
teret biztosítanak számunkra, 
egyre kevesebb külső utasítást 
adnak.”

A japán vezetők egyik ré-
sze az irodaházból koordinálja 
a munkát, a másik fele pedig 
a technológiáért felelős ta-
nácsadóként az üzemben te-
vékenykedik. A munkavállalók 
inkább utóbbiakkal találkoznak 
nap mint nap. A kommunikáci-
ót minden műszakban két-két 
tolmács segíti.

A JSRM-nél egyelőre nem 
regisztráltak COVID-fertőzést, 
de ugyanazok a megelőző in-
tézkedések vannak érvényben, 
mint a MOL többi üzemében. A 
járványhelyzet miatt azonban 
április helyett csak szeptem-
berben kezdődött el a kereske-
delmi gyártás, amit a hónap vé-
gén le is állítottak, és a tervek 
szerint novemberben indulhat 
újra. A dolgozóknak azonban 
ez nem okoz keresetkiesést, a 
leállást ugyanis termékváltás 
követi, amelynek érdekében 
karbantartják, tisztítják és elő-
készítik a gyártórendszert.

„Nyilván a piac határozza 
meg, hogy mennyit fogunk 
termelni, amely miatt érhető-
en aggódnak is a kollégák. A 
vezetőség azonban mindent 
megtesz azért, hogy eloszlas-
sa ezeket a félelmeket. Nem 
fogják bezárni a gyárat és el-
küldeni az embereket, mivel az 
újra indítást megnehezítené a 
szakképzett szakembergárda 
hiánya – mondják. Persze, eb-
ben a helyzetben nem várha-
tunk hatalmas prémiumokat, 
de igyekeznek számunkra a 
lehető legnyugodtabb környe-
zetet megteremteni, anyagi 
szempontból is.”

Csorba Laci szerint a kollé-
gák elégedettek a MEDICOVER 
ellátásával, amit ők a legköze-
lebb Miskolcon tudnak igény-
be venni. Beszámolóik szerint 
gördülékenyen a szolgáltatás.

A bértárgyalásokkal kap-
csolatban nincsenek illúziói. 
A helyzet sajnos nem a mun-
kavállalóknak kedvez, amit a 
munkáltató nyilván ki is fog 
használni. Az élet azonban any-
nyira megdrágult, hogy muszáj 
lesz kiharcolni a lehető legtöbb 
béremelést. Az infláció követé-
se a minimum. Ehhez azonban 
nagyon nagy szükség van most 
a tagság egységes támogatá-
sára és a társszakszervezetek 
megegyezésére is.   

Csorba Laci beszélgetésünk 
során kiemelte: mindössze két 
éve MOL-os munkavállaló, de 
nagyon meglepte, mennyivel 
jobb a hangulat, mint előző 
munkahelyén. Örül, hogy itt 
dolgozhat, és nagyra értékeli, 
hogy egy olyan szakszervezet 
tagja, amely szinte az egész 
országot lefedi. Nagyon elé-
gedett Szijártó Lászlónak, az 
Olajipari Szakszervezet tiszaúj-
városi alelnökének a munkájá-
val is, aki folyamatosan friss és 
hasznos információval látja el 
az érdekvédelemben dolgozó-
kat. n
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Tisztelt Kollégák, Ismerősök! 
17 éves nagylányunk, Noé-
mi pulmonális hypertóniában 
szenved 3 éves kora óta. Ez egy 
élettel összeegyeztethetetlen, 
igen ritka betegség: a tüdőben 
magas a vérnyomás, ami miatt 
a szívre hatalmas nyomás ne-
hezedik. Noncsit már 14 éve 
a Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet Gyermek-
szív Központjában gondozzák, 
gyógyítják.

2018-ban romlani kezdett 
az állapota, és Európában, 
gyermekkardiológiában ed-
dig egyedülálló lehetőségként 

egy gyógyszeradagoló pum-
pát ültettek a hasába. Sajnos, 
ez sem bizonyult hosszú tá-
von hatásosnak. Március óta 
az állapotában ismét nagyfokú 
romlás állt be, és elértük azt a 
pontot, hogy túl vagyunk már 
minden, a világon rendelkezés-
re álló terápia alkalmazásán. 
A tüdőtranszplantáción kívül 
nincs más lehetőség a beteg-
sége megfékezésére.

A beavatkozást Essenben, 
Németországban fogják elvé-
gezni. A műtét, illetve a reha-
bilitáció idejére Essenbe kell 
költöznie az egész családnak.

Bár igyekeztünk készülni 
erre a helyzetre, a betegséggel 
kapcsolatosan váratlan kiadá-
sok léptek fel a közelmúltban 
(orvosi műszereket, speciális 
otthoni EKG-t kell vennünk, 
sterillé kell tennünk a szobát 
és a fürdőszobát, kb. fél éves 
Németországi tartózkodás, fi-
zetéskiesések).

Mindig nehéz kérni, mindig 
nehéz szembesülni azzal, hogy 
bár szülői feladat lenne, még-
sem tudjuk maradéktalanul, 
külső segítség nélkül megolda-
ni ezt a kivételesen nehéz hely-
zetet.

Segíts, ha tudsz!

Aki esetleg tud segíteni, annak előre is köszönjük! 
Bankszámlaszám: ERSTE Bank 11600006-00000000-50921612

Mórucz Tamás és Zlinszky Erika, 
Noémi szülei
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Az Olajipari Szakszervezet 
1994 óta képviseli a MOL Cso-
port különféle cégeinél dolgo-
zó munkavállalókat az ország 
jelentős területén.

Közel nyolcszáz fős tagsá-
gunk soraiban az olajipari szak-
emberektől az informatikuso-
kon és tűzoltókon keresztül az 
adminisztrációs munkakörben 
dolgozókig nagyon sokféle 
szakma képviselteti magát.

Reprezentatív a képvisele-
tünk a MOL Nyrt-ben, a tisza-
újvárosi JSRM Zrt-ben, a FER 
Tűzoltóságnál, a MOL IT & Di-
gital Magyarország Kft-ben és 
képviselettel rendelkezünk a 
MOL Petrolkémia Zrt-nél.

Elsősorban a MOL Nyrt-hez 
és a hozzá kapcsolódó vállala-
tokhoz tartozó munkavállalók 
érdekeit képviseljük, de öröm-
mel fogadunk tagjaink közé 

mindenkit, aki elfogadja alap-
szabályunkat és vállalja a havi 
tagdíjat, amelynek összege  
maximum 1200 forint.    

Fontosnak tartjuk tagjaink 
hatékony,  politikától men-
tes érdekvédelmét és sokrétű 
– szociális, jogi, szabadidős, 
kommunikációs – támoga-
tását, amelyet érdekvédelmi 
együttműködéssel és szakér-
tők bevonásával érünk el.

Szervezetünk tagja a Füg-
get len Szakszervezetek De-
mok ratikus Ligájának.

Tagjaink számára születési, 
temetési, szociális és rendkí-
vüli segélyt, tanévkezdési tá-
mogatást, rendezvénytámo-
gatást, ingyenes munkajogi 
tanácsadást és képviseletet, 
kedvezményes polgári jogi ta-
nácsadást és képviseletet, ked-
vezményes üdülési lehetősé-

get, kedvezményes színház- és 
fürdőbelépőt és vásárlási ked-
vezményeket biztosítunk.   

Tagjainkat folyamatosan tá-
jékoztatjuk a munka világának 
aktuális hazai és nemzetközi 
vonatkozású híreiről, a mun-
kahelyüket, munkakörülmé-
nyeiket, bérezésüket, jövedel-
müket érintő folyamatokról 
és várható változásokról, va-
lamint kikérjük, megjelenítjük 
véleményüket – személyesen, 
emailben, a www.olajipariszak-
szervezet.hu honlapon, nyil-
vános Facebook-profilunkon, 
zárt Facebook-csoportunkban, 
valamint Ténykép című havila-
punkban.

Tevékenységünk alapértékei: 
hitelesség, szolidaritás, tájéko-
zottság. Jelmondatunk: Önma-
gadért, velünk!

n

Csatlakozz, mert együtt 
erősebbek vagyunk!
Közelednek a 2021-re vonatkozó bértárgyalások. Te is tehetsz azért, hogy többet 
sikerüljön elérni. Ha még nem vagy a tagunk, csatlakozz!
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„Eleged van az általános bi-
zonytalanságból? Szeretnéd 
újra azt érezni, hogy te irányí-
tasz? Akkor csatlakozz október 
12-én a lelki egészség világ-
napja alkalmából szervezett 
programunkhoz, amely során 
szakemberektől tanulhatod 
el, hogyan szerezheted visz-
sza szabadságodat, és mi-
ként fejlesztheted önmagad, 
hogy bármilyen krízissel bátran 
szembenézhess.” 

Így – szokás szerint közvet-
len stílusban, sőt, tegeződve – 
biztatja dolgozóit a MOL, hogy 
– fordítsanak magukra egy na-
pot a lelki egészségük végett. 
Nyilván fontos a mentális épsé-
gük, és nemcsak nekik, hanem 
a munkáltatónak is. Tisztán 
látszik! Különben nem vásárolt 
volna online előadást az Élet-
tükör Mentálhigiéniás Műhely-
től (nyilván komoly szakmai 
tudásközpont), ráadásul hétfő 
délelőttre, vagyis munkaidőre. 

Nagy kérdés, hogy ha a 
munkavállalók jelentős része 
komolyan venné a felhívását, 
hogy szánja ezt a (munka)na-
pot csak magára, és munka 
helyett bekapcsolódna az on-
line tréningbe, vajon mi lenne 
a termeléssel? Hogyan vészel-
né át a lelki egészség napját a 
vállalat, no meg a (nép)gazda-
ság? 

Szóval, maga a felhívás is 
alátámasztja a saját tartalmát, 
hogy tudni illik „Jelenleg a jár-
vány egyedülálló következmé-
nyeit érzékeljük világszerte, 
ami nyomot hagyott emberek 
millióinak a mentális egészsé-
gén is.” Egyértelmű! Baj van a 
toronyban.  

Lényeg, hogy az Élettükör 

Mentálhigiéniás Műhely min-
den MOL-os munkavállalót 
vár a jelzett időpontban, ahol 
mélyebben is megismerhetik, 
hogyan hat mentális egészsé-
gükre a jelenlegi krízis, milyen 
módon változtathatják meg 
hozzáállásukat azért, hogy 
visszanyerjék a választás sza-
badságát, és miként segítheti 
mindennapjaikat egy Öngon-
doskodási Terv felállítása. 

Szupi! És kattinthatsz is a re-
gisztrációhoz. Csakhogy. 

Előtte egy kisbetűs, csillag-
gal jelzett sorban arról érte-
sülsz, hogy az előadás nyelve 
angol.Ez hogy? Nem lehetett 
volna valamit mégis inkább 
magyarul? Legalább a lelki 
egészség napján. Ha világnap, 
akkor is! Csak amiatt, hogy ez 
az anyanyelvünk, legalábbis a 
többségünknek itt, a MOL Ma-
gyarországnál. 

Meg aztán az Élettükör Men-

tálhigiéniás Műhely elnevezés 
sem tükörfordításnak tűnik, 
hanem úgy, mintha (nyilván 
komoly, vállalatunkhoz méltó) 
magyar mentálhigiénés szak-
emberek csoportját takarná.

Visszakanyarodva a Corpo-
ration Communication (ma-
gyarul Vállalati Kommuniká-
ció) lelki egészségre buzdító 
cikkének elejére: igen, jó né-
hányunknak elegünk van az 
általános bizonytalanságból 
és szeretnénk újra azt érezni, 
hogy mi irányítunk! Első lépés-
ként sokat segítene az egyen-
súlyunk visszanyerésében, ha a 
munkáltatónk az anyanyelvün-
kön, magyarul szólna hozzánk.  

Legalább itt, Magyarorszá-
gon, legalább a lelki egészség 
napján, legalább a felénk irá-
nyuló, nyilván nagylelkűnek, 
gondoskodónak és figyelmes-
nek szánt gesztusaiban. 

n

Lehetne magyarul? 
Jön a lelki egészség világnapja: szánd ezt a napot csak magadra! Erre biztatja 
munkavállalóit a MOL hivatalos honlapján, az Epanorámán. 
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Kedves Ügyvéd úr! A rendkí-
vüli munkavégzést (túlóra) 
gyakran elrendelik. A kol-
lektív szerződésünk megfo-
galmazza, milyen esetekben 
rendelhető el, alkalmazha-
tó-e előre tervezetten, mun-
ka- és létszámszervezési cé-
lokra? Arra gondolok, hogy 
nem lenne-e célszerűbb lét-
számot bővíteni, mint a tú-
lórázást erőltetni? Műszak-
ban dolgozom, éjjel-nappal, 
fokozottan tűz és robba-
násveszélyes környezetben, 
rákkeltő anyagokkal, hatal-
mas fizikai és pszichés ter-
heléssel. Jól jön a túlórapót-
lék, de félek, hogy később ez 
„visszaköszön”.

*
Tisztelt Kérdező, nem szük-

ségesek rendkívüli körülmé-
nyek a rendkívüli munkavég-
zés elrendeléséhez, vagyis a 

munkáltató bármikor elrendel-
het a rendes munkaidőn túli 
munkavégzést. Ebben csak 
olyan általános jogelvek kor-
látozzák, mint például a joggal 
való visszaélés tilalma, illetve 
az ésszerű alkalmazkodás kö-
vetelménye. 

Előbbi azt jelenti, hogy a 
munkáltató önkényesen nem 
alkalmazhat rendkívüli mun-
kaidőt. Ilyennek minősülhet, 
ha eleve ezzel tervez, vagyis 
rendes munkaidőként számol 
vele. Ez ugyanis ellentétes a 
rendkívüli munkavégzés alap-
vető rendeltetésével. 

A másik jogelv – az ésszerű 
alkalmazkodás követelménye – 
pedig arra kötelezi a munkálta-
tót, hogy a munkavállaló jogos 
személyi, családi körülményeit 
– gyermekeit, egészségi álla-
potát, idős szüleit – vegye fi-
gyelembe az egyoldalú dönté-

seinél. Tág tehát a munkáltató 
mozgástere, de nem korlátlan.

Jogosultságát az is korlátoz-
za, hogy kötelező fenntartania 
az egészséget nem veszélyez-
tető, biztonságos munkavég-
zés körülményeit. Amennyiben 
ez a rendkívüli munkavégzés 
elrendelésével nem lehetséges 
– például az egészségkárosító 
munkakörülmények miatt –, 
akkor a rendkívüli munkavég-
zést nem rendelheti el.

Végezetül a rendkívüli mun-
kavégzésnek naptári éves ke-
rete is van. Ez alapesetben 
250 óra, de kollektív szerző-
désben vagy a munkáltató és 
a munkavállaló között létrejött 
megállapodásban ez akár 400 
óráig emelhető. 

Üdvözlettel: 
dr. Kéri Ádám, ügyvéd

Kérdezd az OSZ munkajogászát! 

Mi korlátozza a túlórát?



TÉNYKÉP • XXV. évfolyam 8. szám • 2020. október •  www.olajipariszakszervezet.hu • olajipariszakszervezet@mol.hu 17

Tisztelt Dr. Kéri Ádám! Folya-
matos, megszakítás nélküli 
munkarendben dolgozom. 
Napi 12 óra a munkaidőm. 
A beosztás szerint kettő na-
pot nappal, kettő napot éj-
szaka dolgozom. Ezt követi 
négy szabadnap. A munka-
szerződésem szerint nem ké-
szenléti munkakört látok el, 
de az utóbbi időben egyre 
gyakrabban fordul elő, hogy 
hetente akár öt, vagy hat ti-
zenkét órás munkanapot kell 
teljesítenem, ami heti 60-72 
óra. Ekkora heti óraszám na-
gyon megterhelő fizikailag 
és szellemileg is. Munka-
időkeretben dolgozunk, ami 
több, mint egy hónap. Egy-
általán a hét minden napján 
dolgoztathatnak 12 órában? 
Lehet ennyi óraszámban dol-
goztatni embereket?
Előre is köszönöm válaszát!

*
Tisztelt Kérdező, a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. tv. (Mt.) kétféle munka-
idő-beosztási módot ismer. A 
munkavállaló dolgozhat álta-
lános munkarendben, egyen-
letes munkaidő-beosztással 
(például hétfőtől péntekig 8-tól 
16.20-ig) vagy munkaidőke-
retben. Utóbbit egyenlőtlen 
munkaidő-beosztásnak nevez-
zük. Munkaidőkeret esetében 
is ugyanaz a beosztható mun-
kaidő, mint általános munka-
rendben, azzal a különbséggel, 
hogy az egyes munkanapok-
ra a munkaidő egyenlőtlenül 
is beosztható (szétszórjuk a 
munkaidőt a keret időtartama 
alatt). Ilyenkor a napi munka-
időnek a munkaidőkeret át-
lagában kell érvényesülnie. 
Amennyiben például a munka-

időkeret 31 napos és abban 22 
munkanap van, akkor egyen-
lőtlen munkaidőbeosztásban 
a munkavállalónak beosztható 
11x12 óra és 11 x 4 óra is. A 
22 munkanapra vetítve az átla-
gos, napi munkaidő 8 óra. 

Ilyen, egyenlőtlen munka-
idő-beosztás esetében valóban 
előfordulhat, hogy egymás 
után nem öt, hanem hat vagy 
akár harminc napot dolgozunk 
munkaidőkeretben, ami után a 
munkáltató a pihenőnapokat is 
összevonva adhatja ki. Ennek 
a munkaidő-beosztásnak az 
az előnye, hogy a munkaválla-
ló akkor vethető be munkába, 
amikor arra ténylegesen szük-
sége van a munkáltatónak. 

Természetesen, a törvény 
korlátokat is beépít. Ilyen kor-
lát, hogy hat nap munkavég-
zés után egy pihenőnapot 
kell adni. Bizonyos esetekben 
ugyanakkor elegendő havi 
egyetlen vasárnapot pihenő-
napként kiadni. Az Mt. 105.§ 
(3) bekezdése ugyanis azt rög-
zíti, hogy egyenlőtlen munka-
idő-beosztás esetén a megsza-
kítás nélküli, a több műszakos, 
valamint  az idényjellegű tevé-
kenység  keretében foglalkoz-
tatott munkavállaló számára 
csupán havonta egy heti pihe-
nőnapot kell osztani. Ez tehát 
akár azt is eredményezheti, 
hogy a munkáltató hetekre 
összefüggően osztja be mun-
kavégzésre a munkavállalót. 
Ehhez persze egy kellően hosz-
szú munkaidő-keret szüksé-
ges, amelyben a ledolgozott 
napokat valamikor pihenőna-
pok kompenzálják.

Másik korlátként érvényesül, 
hogy a napi, beosztás szerinti 
munkaidő nem lehet négy órá-

nál rövidebb és tizenkét óránál 
hosszabb. Annak tehát nincsen 
akadálya, hogy minden mun-
kanapra tizenkét órányi mun-
kavégzést osszon be a munkál-
tató.

Tekintettel arra, hogy Ön 
megszakítás nélküli munka-
rendben dolgozik, az Ön szá-
mára a munkáltató jogszerűen 
oszthat be napi tizenkét óra 
munkaidőt heti hat egymást 
követő munkanapon. 

Természetesen, a munka-
időkeret lejártakor a munkál-
tató köteles Önnel elszámolni. 
A többletmunkaidőt rendkívüli 
munkavégzésként köteles kifi-
zetni. Ezt úgy kell kiszámolni, 
hogy az általános munkarend-
ben az adott munkaidőkeret 
időtartama alatt beosztható 
munkaidőt vesszük alapul (hi-
szen ennyi munkaidő osztható 
be keretben is) és összevetjük 
a ténylegesen beosztott mun-
kaidővel. A különbözetet kell 
rendkívüli munkavégzésként 
kifizetni.

Üdvözlettel: 
dr. Kéri Ádám, ügyvéd

Kérdezd az OSZ munkajogászát!

Mennyi lehet a munkaidő?
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Kreatív
A főosztályvezető behívja az 

újonnan felvett munkatársat:
- Már megbocsásson, de az 

önéletrajzában azt állította, 
hogy öt év szakmai gyakorlata 
van, nekem viszont a tudomá-
somra jutott, hogy magának 
igazából ez az első munkahe-
lye!

- Elnézést uram, de önök a 
hirdetésükben azt írták, hogy 
jó képzelőerővel rendelkező al-
kalmazottat keresnek.

Őszinte
Egy orosz üzembe ellenőr-

zés érkezik Moszkvából, az 
ellenőrzés vezetője kérdi az 
egyik munkást:

- Mondja csak, elvtárs, ha 
megiszik fél deci vodkát, tud 
azért még dolgozni?

- Miért ne, persze, hogy tu-
dok még dolgozni.

- És ha megiszik fél literrel?
- Természetesen, még akkor 

is tudok.
- És ha megissza az egész 

üveget?
- Miért, most talán nem dol-

gozom?

Több a soknál
- Főnök, nem értem. Ebben 

a hónapban tízezer forinttal 
kevesebbet kaptam.

- Mert a múlt hónapban vé-
letlenül tízezerrel többet utal-
tunk, és most levontuk. Érde-
kes, akkor nem reklamált!

- Igen, mert egyszeri téve-
dést még elnéz az ember, de ez 
most már sorozatos hiba!

Rafinált
- Gyöngyike, ki mondta ma-

gának, hogy azért, mert meg 
akartam csókolni a vállalati 
bulin, már elhanyagolhatja a 
munkáját?

- Az ügyvédem!

Fűszerraktár 
- Ember, pár napja még két 

zsákkal több volt ebből!
- Hát, sajnos megették az 

egerek!
- De az lehetetlen, a bors na-

gyon csíp!
- Főnök, esküszöm sírtak, de 

ették!

A hónap dolgozója
A főnök az építkezésen már 

vagy húsz perce figyeli az egyik 
munkást.

- Béla, te mit keresel?
- Egy kétszer két méteres és 

kábé egy méter magas ládát. 
Vagy tízen nekiállnak keres-

ni a ládát, majd két óra múlva 
Béla újból megszólal:

- Na jó, hagyjátok, majd le-
ülök erre a gerendára.

Mindig hagyd,  
hogy a főnök 
kívánjon először!

A menedzser és két alkalma-
zottja ebédszünetre mennek, 
amikor találkoznak egy dzsin-
nel. Az mondja, hogy kíván-
hatnak hármat. Elsőként a két 
alkalmazott kíván:

- Legyek Ibizán sok jó nővel 

és sok pénzzel a bankszámlá-
mon!

Eltűnik, jön a második:
- Legyek HawaI-on, még 

több jó nővel és még több 
pénzzel a számlámon!

Ő is megkapja, jön a mene-
dzser:

- Ez a két idióta öt perc múl-
va legyen az irodámban!

Ezermester 
aranyszabály

Minden feladatra a megfele-
lő szerszámot használd!

Egy kalapács minden fela-
datra megfelelő szerszám!

Minden szerszám használ-
ható kalapácsként!

Kiszámolta
Egy gépészmérnök harminc-

öt évig dolgozott egy nagy-
vállalatnál. Mindenki elismerte 
tehetségét, mert ha egy gép 
elromlott, ő mindig tudta, ho-
gyan lehet megjavítani.

Nem sokkal nyugdíjba vonu-
lása után felkeresték a cégtől, 
mert egy nagyon drága beren-
dezés leállt, és senki nem ér-
tett hozzá. A nyugdíjas mérnök 
szívesen vállalkozott a javítás-
ra. Átnézte a gépet, majd be-
jelölt rajta egy helyet, ahol egy 
pici csavart ki kellett cserélni. A 
csere megtörtént, a gép jobb 
lett, mint új korában. A mérnök 
benyújtotta a cégnek a számlát 
tízezer-egy dollárról, részletez-
ve: csavar – egy dollár, a tudás, 
hogy hova kerüljön – tízezer 
dollár.
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