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Önmagadért – velünk!

Önmagadért, velünk – Elkezdődtek a bértárgyalások
Ténykép a DS Kutatás-Fejlesztésnél – Szellemi kapacitásleépítés

Nyílt levél a munkáltatónak – Kérdések és javaslatok a DUFI Aromás üzeméből és 
Kazántelepéről

Gyógyulj meg, Noémi! – „Rengeteg erőt merítünk a tőletek kapott együttérzésből, 
üzemanyagként szolgál bennünket.”

Háromszáz aktív fertőzött a MOL-nál – COVID körkép
Jó tudni – Erős harmadik negyedéves EBIDTA a válság ellenére is

Milyen ellátást kaphatunk a karanténban? – Táppénz és betegszabadság röviden

A TARTALOMBÓL

- Nagyra értékeljük a cégnél végzett munkáját.
- Fizetésemelést kapok?
- Ja nem, annyira azért nem.
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Az Olajipari Szakszervezet 
belső körleveleiben folyamato-
san tájékoztatja tisztségviselőit 
a tárgyalások részleteiről, aki-
ket ezúton is arra kérünk, hogy 
az információt minél szélesebb 
körben osszák meg tagjaink-
kal – mondta Kovács László, 
elnök. Hozzátette: nagyon fon-
tos és alapvető a munkáltató-
val, a társszakszervezettekkel 
és az üzemi tanáccsal folyta-
tott egyeztetések során, hogy 
az OSZ minden esetben kizáró-
lag a saját tagságát képviseli.

„Aki szeretné, hogy a jár-
ványhelyzetben várható rend-
kívüli intézkedések és a jövő 
évi bérmegállapodás minél in-
kább a saját és a kollégái érde-
keit szolgálja, az támogasson 
minket az érdekegyeztetésben! 
Ha eddig még nem tette meg, 
csatlakozzon hozzánk!” 

Kovács László kiemelte, 
hogy az Olajipari Szakszerve-
zet szakértő érdekképviseletet, 
alacsony tagdíjakat, méltányos 
összegű segélyezést és széles 
körű kedvezményeket, szolgál-
tatásokat biztosít tagjainak. „A 
jelenlegi helyzetben az eddigi-
eknél is fontosabbá válik, hogy 
minél többen erősítsenek min-
ket a szakszervezeti tagságuk-
kal.”

Az OSZ elnöksége több al-
kalommal ülésezett az elmúlt 
napokban, és online küldött-
gyűlésre is sor került novem-

ber 19-én. A küldöttek Pálinkás 
Gyulát, a DUFI HDS üzemének 
műszakvezetőjét választották 
meg a lemondással megürese-
dett alelnöki posztra.

Megválasztották a segélye-
zési bizottságot is, amelynek 
a szociális és rendkívüli segé-
lyek iránti kérelmek elbírálása 
lesz a feladata. A jövőben po-
zitív döntéshez az öt bizottsá-
gi tagból legalább háromnak 
támogatnia kell a kérelmet. 
A bizottságnak az a feladata, 
hogy a szakszervezeti segélyek 
odaítélése egységes elvek és 
objektív mérce alapján történ-
jen. A küldöttek a segélyezési 
bizottságba Jenei Györgynét, 
Szarka Andort, Szijártó Lászlót, 

Kónya Jánost és Kovács Lász-
lót szavazták be.

Megvitatták és főbb vona-
lakban elfogadták a szakszer-
vezet bértárgyalásokra vonat-
kozó koncepcióját, és abban 
állapodtak meg, hogy arról a 
munkáltatóval kezdődő egyez-
tetéseknek megfelelően továb-
bi egyeztetéseket fognak foly-
tatni az elnökségben, illetve 
küldöttgyűlés keretében.

A küldöttek állásfoglalást 
alakítottak ki a munkáltató új 
„COVID-megállapodásra” vo-
natkozó javaslatáról is, ame-
lyet a továbbiakban Kovács 
László elnök fog képviselni az 
egyeztetések során. 

n

Önmagadért, velünk

Elkezdődtek  
a bértárgyalások
Egyeztetések folynak a MOL-os szakszervezetek és a munkáltató képviselői között 
a járvány második hullámára vonatkozó, új COVID-megállapodásról, valamint a jövő 
évi bérajánlatról. 
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Egyikük úgy fogalmaz: logi-
kailag akkor tudná megérteni 
a folyamatokat, ha azok rej-
tetten egy külső cég beépülé-
sét szolgálnák. „Akkor kiválóan 
sikerült! Mert azt nem gondo-
lom, hogy buta emberek len-
nének fölöttünk.”

A mérnökökkel és techni-
kusokkal a Kutatás-Fejlesztés 
DUFI-ban található tárgyalójá-
ban beszélgetünk. A helyiség 

falait oklevelek, kupák, serle-
gek, plakettek és egyéb díjak 
foglalják el. Országos és nem-
zetközi szakmai elismerések 
azokért a technológiai újításo-
kért, szabadalmakért, értékes 
és maradandó szellemi termé-
kekért, amelyek a szervezeti 

egységben születtek az elmúlt 
évtizedekben. A MOL vezetői 
mégis úgy döntöttek, hogy az 
itt folyó tevékenységre már 
nincs akkora szükség, mint a 
múltban.

2012 óta folyik a Finomítói 
K+F szisztematikus leépítése, 
amely az utóbbi évben látvá-
nyosan felgyorsult. A vállalat 
felszámolta – a szegedi egye-
temnek adta át, illetve Auszt-

riába adta el – azokat a speci-
ális berendezéseket, amelyek 
az üzemanyag-termékek mi-
nőségi vizsgálatait és fejlesz-
tését szolgálták. Ilyen volt a 
korszerű motorfékpad, amely 
segítségével működő dízel- 
és benzinmotorban végez-

tek hatékonyságméréséket. 
Használaton kívül helyezték 
a görgős fékpadot - amelyen 
álló helyzetben lehet vizsgál-
ni a tesztautót autógépész 
nélkül -, illetve a hűtőkamrát, 
amelyben például a dízel au-
tók hidegindítását lehet kipró-
bálni téli körülmények között. 
A Kutatás-Fejlesztéshez tarto-
zó szervezeti egységek és fel-
adatok száma folyamatosan 
csökkent az elmúlt években. A 
leépítés szándéka nem mindig 
volt nyílt, inkább „módszeresen 
és apránként” történt. Több 
szakember magától távozott a 
cégtől, mivel gyakorlatilag nem 
kapott értelmes feladatot.

Megnyitott és 
leárazott pozíciók

A legutóbbi létszámcsök-
kentés a másfél évvel ezelőtt 
történt átszervezéssel kezdő-
dött és a „Kísérleti félüzem” 
felszámolásával végződött. 
Annak ellenére is megszün-
tették az üzemet, hogy a MOL 
LUB hasznosította az itt előál-
lított anyagkomponenst, amely 
külföldre is eladásra került. Az 
itt dolgozók szerint, ha kellő 
akarat lett volna hozzá, kisebb 
beruházásokkal profitábilissá 
lehetett volna tenni az egysé-
get, amely iránt a MOL LUB 
is érdeklődést mutatott. Ilyen 
akarat viszont nem volt.

Egy éve új vezető került a 

Ténykép a DS Kutatás-Fejlesztésnél 

Szellemi kapacitásleépítés
Újabb állomásához érkezett a Kutatás-Fejlesztés területén jó néhány éve 
megkezdett leépítés. Júniusban tizenegy, december elsejével pedig újabb tizenkettő 
pozíciót szüntetett meg a MOL a Dunai Finomítóban. Az elbocsátott munkatársak 
jelentős része 25-35 éve dolgozott a vállalatnak, többen közel a nyugdíjhoz 
keresnek új munkahelyet. Bár eddig kifejezetten műszaki, technológiai, tudományos 
problémák megoldására alkalmazták őket, azt, ami történt, képtelenek megérteni.
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K+F élére, akinek nem felelt 
meg az egyébként mindösz-
sze fél évvel azelőtt felállított 
szervezeti struktúra, de a nyi-
latkozók szerint nem is akarta 
megismerni vagy megérteni 
azt. Úgy kezdett bele az átala-
kításába, hogy velük egyálta-
lán nem kommunikált róla. „Fél 
évig csinálta, nem sokat tud-
tunk róla.”

A végül augusztus végén 
bemutatott új struktúra továb-
bi létszámleépítést generált, a 
megmaradó pozíciókat pedig 
nyíltan hirdették meg, vagyis 
mindenki pályázhatott a szá-
mára vonzó feladatra, akár a 
saját feladatkörére is, de pá-
lyázhatott – és még jelenleg is 
pályázhat – bárki akár vállala-
ton kívülről is. Ez a nyilatkozók 
szerint olyan, mint a „székfog-
laló játék”, amikor tizennyolc 
embernek tíz székre kell leül-
nie.

A megszüntetett pozíciók 
egy része adminisztratív, ami-
ket applikációkkal igyekszik 
kiváltani a menedzsment. De 
kinek jó az, ha mérnökórában 
fizetünk adminisztratív tevé-
kenységért? A mérnökök sze-
rint nekik biztosan nem, mivel 
rutin és kapcsolatok nélkül jó-
val nehezebben végzik ezeket, 
mint az adminisztrátorok. Az 
így elvesztegetett idő pedig 
a szakmai feladatok rovásá-
ra megy, késlekedést okoz, az 
időhiány tévedéseket generál-
hat, egyszóval frusztrálók az 
admin applikációk.

A nyilatkozók abban is ered-
ménytelenül keresik a logikát – 
hiába, már csak ilyenek -, hogy 
mindig azt hallják: „nagyon 
drágák vagytok.” De ha így 
van, miért nem szerez számuk-
ra a menedzsment több meg-
rendelést és miért építi le a 
humánkapacitást? A költségek 
így ugyanis csak tovább nőnek, 
hiszen a szervezet önálló – sa-
ját ingó és ingatlan vagyonnal 

-, aminek a fenntartása csak 
még drágábbá válik, ha keve-
sebb a szakember, aki ki tudná 
termelni az amortizációs költ-
ségeket.

A vállalat 
kiszolgálására van

Hogy mi a drága valójában, 
az is nagyon relatív. Mert idén, 
amikor az értékesítés vissza-
esése miatt minden költség-
helytől megtakarítást várt a 
MOL, valóban sokan mondták 
vissza a K+F megrendelései-
ket. Rövidtávon ez megtakarí-
tásnak tűnhet, hosszabb távon 
azonban egy elvégzett kuta-
tás-fejlesztés, egy megoldott 
technológia probléma vagy 
eldöntött dilemma olyan nagy-
ságrendű megtakarítást, illetve 
költségcsökkentést eredmé-
nyezhet, amely nincs arányban 

a megbízási díjjal. Csak egyet-
len konkrét példa a múltból: 
egy katalizátorcsere esetében 
a K+F munkadíjának húsz-
szorosát takarították meg a 
megrendelő üzemnek. „Egyet-
len hasonló vizsgálat akár a 
szervezet egész évi költségét 
lefedheti, és ilyenből - igény 
szerint - tízre is van vizsgálati 
kapacitás.”

Vagyis a tudás mégiscsak 

érték, még ha a szervezet által 
előállított hozzáadott érték lát-
hatóan nem is tudatosul a MOL 
vezetőiben. A megkérdezettek 
szerint például a katalizátorok 
vizsgálata milliárdos megta-
karítást vagy plusz bevételt 
eredményezhet a cégnek. Más 
kérdés, hogy ezt az eredményt 
nem a K+F szervezetnél „köny-
velik el”.

Mivel a szervezet szakem-
berei általában a megoldás ré-
szét szeretnék képezni, külső 
megrendelésekkel igyekeztek 
formálisan is rentábilisabbá 
tenni az egységüket. Ezt azon-
ban nem díjazta a menedzs-
ment, mondván, a tudásuk, a 
munkájuk a MOL-é, a vállalat 
„kiszolgálására van”. Érdekes, 
hogy az INA Központi Laborja 
ezt mégis megteheti.

Míg korábban sokrétű tevé-
kenység, globális látásmód és 

fejlődéscentrikusság jellemezte 
a kutatás-fejlesztést, a vezetők 
pedig arra fókuszáltak, hogy 
hozzák a munkákat, öt-hat éve 
már csak a költségcsökken-
tés lebeg a szemük előtt. Van, 
aki szerint úgy tűnik, mintha a 
pénz sem érdekelné őket, má-
sok szerint igen, csak „másban 
gondolkoznak.”

A leépülő DS Kutatás-Fej-
lesztéstől nem messze új K+F 
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egységet hozott létre a MOL, 
„friss, fiatal” szakemberekkel, 
amelynek a poliol-üzletág tá-
mogatása a feladata. A DS K+F 
mérnökei szerint ők a mögöt-
tük álló évtizedes tapaszta-
lattal hatékonyan tudták vol-
na támogatni a projektet, de 
„nem ez volt a döntés”, erre 
nem volt szükség.

Mitől jobbak a fiatalok? Fo-
gékonyabbak? Elfogadóbbak? 
„Lehet, hogy csillog a szemük, 
de nem volt idejük megtanulni 
a tiszteletet a nyomás, a hő-
mérséklet, a vegyszerek iránt. 
Az a veszélyérzet, amire itt van 
szükség, csak a tapasztalattal 
alakul ki.”

Emberi aspektusok
A nyilatkozók szerint való-

színűleg jogszerűen és átlát-
hatóan válik meg munkatár-
saitól a DS K+F, más kérdés, 
hogy emberileg ki hogyan 
értékeli a szervezet lassú el-
senyvesztését, a MOL szellemi 
vagyonát képező tudás és ta-
pasztalat parlagon hagyását, 
elvesztegetését, vagy azokat a 
módszereket, amikor nem túl 
elegánsan „indukálták” olyan 
vezetők/szakértők távozását, 
akik nagyon sokat tettek le az 
asztalra. Például úgy, hogy par-
kolópályát vagy kettes értéke-
lést ajánlottak meg számukra. 
A nyilatkozó szakemberek azt 
is elmondták, nagyon megalá-
zónak érzik, hogy húsz-har-
minc éve betöltött, magasan 
kvalifikált pozíciójukat két-há-
rom éves szakmai gyakorlattal 
és sablon szöveggel hirdette 
meg a munkáltató.

Ilyen szempontból korrek-
tnek érzik az új vezetőjüket, 
mivel a legelején megmondta: 
„fájni fog.” Bár a munkálta-
tó minden szabályt betart, ők 
mégis nagyon keserű szájízzel 
mennek el vagy kezdik meg a 
felmondási időt. „Az emberi 
oldaláról rég lemondtam. Nem 

nagyon láttam, hogy a mun-
kaerőt emberként kezelnék.” 
„Pedig gyakran hallhattuk a 
felső vezetőinktől: a DS egyik 
fő értéke az ember, a munka-
vállaló.”

„Évek óta halljuk, hogy mi-
lyen fontos a nyílt, őszinte 
kommunikáció, és legyünk köl-

csönösen lojálisak – mondja 
Iváncsevics Péter, minőségel-
lenőrzési szakmérnök, az Ola-
jipari Szakszervezet bizalmija. 
Amikor kikerültek a pozícióink 
a nyilvános álláskereső por-
tálra, azt ígérte a HR, minden 
támogatást megad, hogy leg-
alább cégen belül maradhas-
sunk. Amikor azonban tény-
legesen segítséget kértem 
egy-egy cégen belüli nyitott 
munkahely betöltéséhez, azt 
a választ kaptam, hogy hívjam 
fel az érintett vezetőt és be-
szélgessek el vele.

Nekünk azt mondták, hogy 
október közepén zárulnak a 
pályázatok, de még mindig kint 
vannak. Az én helyemre még 
mindig nem vettek fel senkit, 
így nem is tudom átadni az új 
kollégának, pedig megkaptam 
a HR-től a levelet, hogy betölt-
hetem az új helyemet a cégen 
kívül.

Jellemzően mindenről csak 
szóban kaptunk tájékoztatást, 
ha írásban kérdeztünk, egy-
általán nem, vagy mindenki-
nek mást-mást válaszolt a HR. 
Nem volt, aki támogatott volna 
minket munkáltatói oldalról. 
Mindenki egyedül levelezett.”

Közben a közvetlen HR-part-

nerük fel is mondott, amit nem 
csodálnak.

Valamennyien több mint 
húsz éve dolgoznak a vállalat-
nál, és többen állnak nagyon 
közel a nyugdíjkorhatárhoz. 
Szóban a legnagyobb méltá-
nyosságot, egyéni megoldáso-
kat ígért nekik a munkáltató, a 
gyakorlatban azonban a leg-
több méltányossági kérésüket 
lesöpörte az asztalról.

A felháborodásukat csak 
fokozta, amikor megkapták a 
jegyzőkönyvet az Üzemi Ta-
nács üléséről, ahol a vezetőjük 
egyebek mellett úgy nyilat-
kozott, hogy a reaktortesztek 
esetében „a továbbiakban 
nincs várható igény a tevé-
kenységre” vagy, hogy az el-
bocsátásokkal „a vállalat mű-
ködése szempontjából kritikus 
kompetenciát nem veszíte-
nek”.

CK



TÉNYKÉP • XXV. évfolyam 9. szám • 2020. november •  www.olajipariszakszervezet.hu • olajipariszakszervezet@mol.hu6

A levélben a többi között az 
üzemi komplexitás és az üze-
meltetéshez szükséges létszám 
felülvizsgálatát kérik. A problé-
mák feltárása mellett a megol-
dásokra is javaslatot tesznek. 
Az Olajipari Szakszervezethez 
eljuttatott közleményükben 
hangsúlyozzák, hogy a nyílt 
levelet nem támadó szándék-
kal fogalmazták meg, hanem 
régóta fennálló problémákra 
szeretnék felhívni a figyelmet. 
A MOL vezetésétől korrekt, a 
problémák megoldására irá-
nyuló hozzáállást várnak.

A mielőbbi megoldás érde-
kében nem kívánják a kiala-
kult helyzet okát és részleteit 

a nyilvánosság elé tárni, és ezt 
az álláspontot mindaddig fenn-
tartják, amíg a vezetőség ré-
széről nem tapasztalnak nyo-
másgyakorlást.

Szabó Gábriel Csoportszintű 
DS ügyvezető igazgatótól már 
másnap válasz érkezett a nyílt 
levélre, amelyet az Olajipari 
Szakszervezet juttatott el hoz-
zá.

A menedzser megköszönte 
a megkeresést és hogy jelez-
ték felé a problémát, valamint 
arra tett ígéretet, hogy részle-
tes elemzést kér a DS Termelés 
vezetőjétől, amely alapján meg 
lehet vizsgálni és vitatni a fel-
vetett kéréseket, kérdéseket.

A fejleményekről tájékoztat-
ni fogjuk az Olajipari Szakszer-
vezet tagságát. n

Nyílt levél a munkáltatónak
A két üzem összevonása kapcsán nyílt levélben fordultak a Dunai Finomító Aromás 
üzemének és Kazántelepének dolgozói Szabó Gábriel Csoportszintű DS ügyvezető 
igazgatóhoz november 11-én. A dokumentumot egy kivételével minden műszakos 
munkavállaló aláírta, és a MOL Nyrt. további vezetői részére is eljuttatták.
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Noémi hároméves kora óta 
szenved pulmonális hypertó-
niában, amely élettel össze-
egyeztethetetlen, igen ritka 
betegség. Lényege, hogy a 
tüdőben kialakult magas vér-
nyomás miatt hatalmas nyo-
más nehezedik a szívre. 

Noémit � ahogy a szülei szó-
lítják, Noncsit � tizennégy éve 
kezelik a Gottsegen György 
Országos Kardiológiai Intézet 
Gyermekszív Központjában, 
és amikor 2018-ban romlani 
kezdett az állapota, az euró-
pai gyermekkardiológiában ed-
dig egyedülálló lehetőségként 
gyógyszeradagoló pumpát ül-
tettek a hasába. Sajnos, azon-
ban hosszabb távon ez sem bi-

zonyult hatásosnak. 
Március óta ismét nagyfokú 

romlás történt az állapotában, 
és nem áll az orvosok rendelke-
zésére további terápia. Minden 
eljárást megpróbáltak, minden 
lehetőséget kimerítettek, és 
Noémi számára egyetlen esély 
maradt: a tüdőtranszplantáció. 

A beavatkozást a németor-
szági Essenben fogják elvégez-
ni, amely a családtól jelentős 
anyagi áldozatokat követel. A 
műtét, illetve a rehabilitáció 
idejére oda kell költözniük, a 
majdani otthoni lábadozás ér-
dekében pedig orvosi műsze-
reket, speciális EKG készüléket 
kell vásárolniuk és sterillé kell 
tenniük Noémi szobáját, vala-

mint a fürdőszobát. 
Néhány héttel ezelőtt a csa-

lád nevében a finomítói kö-
zösségéhez fordult az Olajipari 
Szakszervezet, és segítséget 
kért ezeknek az anyagi terhek-
nek a viseléséhez. A közlemény 
hatására számos kolléga ke-
reste meg a szülőket segítsé-
get ajánlva. „Kivételes összefo-
gásban volt részünk, hisz egy 
emberként mozdult meg a Fi-
nomító közössége. Családom-
mal nagyon hálásak vagyunk 
mindenkinek, aki segített és 
annak is, aki drukkol nekünk. 
Hiszünk és bízunk Noncsi teljes 
gyógyulásában! Köszönjük az 
Üzemi Tanácsnak, az Olajipari 
Szakszervezetnek, a MOL Ve-

Gyógyulj meg, Noémi!
„Most fordulunk a gyógyulás útjára, rengeteg erőt merítünk a tőletek kapott 
együttérzésből, üzemanyagként szolgál bennünket.” Ezekkel a szavakkal mondtak 
köszönetet Mórucz Noémi szülei a Dunai Finomító közösségének, amely egy 
emberként mozdult meg, hogy segítséget nyújtson a 17 éves lány életmentő 
műtétjéhez. 



TÉNYKÉP • XXV. évfolyam 9. szám • 2020. november •  www.olajipariszakszervezet.hu • olajipariszakszervezet@mol.hu8

gyész Szakszervezetnek és az 
Emberség Alapítványnak is a 
felajánlott segítséget! – olvas-
ható Zlinszky Erika és Mórucz 
Tamás OSZ-hez eljuttatott le-
velében.

Mórucz Tamás elmondta, 
hogy a vállalattól és a renge-
teg magánszemélytől érkezett 
felajánlás jelentősen megköny-

nyítette a helyzetüket. Nagyon 
sokan megosztották a Face-
bookon a kérésüket. Az önzet-
len támogatásnak és az ösz-
szefogásnak köszönhetően az 
anyagi akadályok elgördültek 
Noncsi gyógyulása útjából.

A fiatal lány és édesany-
ja szombaton utazik Essenbe, 
ahol sor kerülhet az operáci-
óra. Eredetileg azt tervezték, 
hogy az egész család kiköltözik 

a szükséges időre, a járvány-
helyzet miatt azonban nehe-
zen lenne megoldható, hogy 
kisebbik gyerekük folytatni 
tudja tanulmányait. Emiatt úgy 
döntöttek, hogy egyelőre csak 
Noncsi és Erika költözik. 

Két hétre bérelniük kellett 
egy esseni ingatlant. Ez után 
azonban a kórház igazolásá-

val beköltözhetnek az intéz-
mény közelében található   Ro-
nald  McDonald  Házba, ahol a 
piacinál alacsonyabb költség-
gel lakhatnak és a szakszerű 
ápolás is biztosított lesz Noncsi 
számára.

A műtétre akkor kerülhet 
sor, ha a kórház megfelelő do-
nort talál. Ez két hétbe, de akár 
fél évbe is beletelhet. 

A transzplantáció után az 

esseni, majd a beteg állapotá-
tól függően a magyar kórház-
ban, végül pedig otthon foly-
tatódhat a rehabilitáció, amely 
fél-egy évig tarthat. 

A szülők rendkívüli módon 
bíznak és reménykednek ab-
ban, hogy Noémi újból egész-
séges lesz és teljes értékű éle-
tet élhet. 

Noémi nem fél az operáció-
tól, amelynek a végén remél-
hetőleg tökéletes gyógyulás és 
az eddiginél sokkal könnyebb, 
új élet vár rá.  

Az Olajipari Szakszervezet 
minden tagja nevében további 
optimizmust, kitartást, sok si-
kert, jó egészséget és hosszú, 
boldog életet kívánunk neki! 

CK  
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A legnagyobb magyarorszá-
gi cégek közül a MOL volt az 
egyik első, amely bevezette 
a teljes állomány folyamatos 
tesztelését. 

Több, mint kétezer munka-
vállalót teszteltek a hétvégén 
a MOL pozsonyi olajfinomító-
jában az országos szlovákiai 
szűrés keretében. Összesen tíz 
esetben lett pozitív az ered-
mény, amely a 3 400 fős alkal-
mazotti létszámhoz viszonyít-
va 0,3 százalék.

Összesen 2155 alkalmazot-
tat teszteltek a Slovnaftban, 
mind a szellemi munkaválla-
lók, mind a termelésben dol-
gozók körében. A vizsgálathoz 
a szlovák állam biztosította az 
antitest-teszteket, és a honvé-
delmi minisztérium felügyelte 
azt. A vállalat által biztosított 
egészségügyi személyzet mel-
lett önkéntesen jelentkező al-
kalmazottak is közreműködtek 
a szűrésben, amelyet előze-
tes regisztrációhoz kötötték. 
Marek Senkovič vezérigazga-
tó mindenkinek köszönetet 
mondott, aki segítette a mun-
kát. Bár az eredmény optimiz-
musra ad okot, a Slovnaftban 
is érvényben marad a maszk-
viselés, a gyakori és alapos 
kézmosás, valamint a távol-
ságtartás szabálya. (Forrás: 
epanorama)

Jelentősen mérséklődött a 
COVID-fertőzöttség a MOL ti-
szaújvárosi beruházásán dol-
gozók között. Október elején 

több mint 240 fertőzöttet ta-
láltak. 

A legfrissebb adatok alapján 
az aktív pozitív esetek száma 
mintegy a felére esett vissza. 
Mindenki tünetmentes, senki 
sem szorul kórházi ellátásra.  

Az igazoltan fertőzött dol-
gozókat és a szoros kontak-
tokat elkülönítették. A fertő-
zöttek karanténban vannak, a 
szoros kontaktok esetében 10 
napos járványügyi megfigye-
lés-karantén van életben. 

A negatív teszteredménnyel 
rendelkező és szoros kontakt-
nak nem minősülő kollégák a 

hatóság által kiállított felsza-
badító határozat birtokában 
elhagyhatták szálláshelyüket 
és újra munkába állhattak.

A beruházó thyssenkrupp a 
MOL-lal együttműködésben új 
pandémiás protokollt dolgo-

zott ki. A MOL-os egészségvé-
delmi szakemberek munkáját, 
a koncepció kidolgozását a 
thyssenkrupp részéről szakor-
vos segíti. Folytatódik az épít-
kezésen dolgozók szűrése, a 
tapasztalatok szerint a rend-
szeres tesztelésnek köszön-
hetően a járvány kontroll alatt 
tartható. (Forrás: epanorama)

Háromszáz aktív fertőzött 
a MOL-nál
Közel huszonkétezer PCR tesztet végeztetett el a MOL Magyarország munkatársai 
körében november 15-ig. Koronavírus-fertőzést 491 dolgozónál azonosítottak be, 
akik közül 209-en már felgyógyultak. A fertőzések beazonosítását követően minden 
esetben kontaktkutatást folytat a cég. A fertőzésgyanús munkatársakat hazaküldik, 
és egy negatív PCR teszteredmény birtokában térhetnek vissza a munkába. 
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A gazdasági és járványügyi 
krízis ellenére a MOL-csoport 
összes üzletága továbbra is 
pozitív egyszerűsített szabad 
pénzáramot termelt a harma-
dik negyedévben és az év ed-
digi részében.

A Kutatás-termelés (Upst-
ream) szegmens EBITDA-ja 
növekedett a második negyed-
évhez képest, éves összeha-
sonlításban viszont 10 száza-
lékot csökkent, így 212 millió 
dollárt ért el a nyomott gáz- és 
olajárak miatt bár az ACG hoz-
zájárulása némileg ellentéte-
lezte a negatív hatást.

A Feldolgozás és kereskede-
lem (Downstream) újrabeszer-
zési árakkal becsült „tiszta” 
EBITDA-ja visszatért a máso-
dik negyedévi mélypontról, 
202 millió dollár lett. Ám ez 26 
százalékkal elmarad az előző 
évi értéktől a rendkívül ala-
csony finomítói árrések miatt. 
A Fogyasztói Szolgáltatások is-
mét két számjegyű EBITDA-nö-
vekedést produkált a harmadik 
negyedévben, az EBITDA az 
egy évvel korábbihoz képest 14 
százalékkal, 183 millió dollárra 
nőtt. A szegmens a MOL-cso-
port legnagyobb készpénzter-
melőjévé vált az első három 
negyedévben.

Mivel a járványhelyzet ismét 
súlyosbodik a régióban, a mo-
bilitási korlátozások és a lezá-
rások miatt bizonytalanok a 
kilátások az év további részre.

Hernádi Zsolt, a MOL-cso-
port elnök-vezérigazgatója 

elmondta: „A harmadik ne-
gyedéves eredmények jelentős 
javulást mutattak a második 
negyedév alacsony szintjéhez 
képest. Ennek köszönhetően 
reális esély van arra, hogy el-
érjük a 2020-ra adott EBITDA 
iránymutatás-sáv felső hatá-
rát, az 1,9 milliárd dollár körü-
li értéket.   Minden szegmens 
pozitív szabad pénzáramot 

ért el az év eddigi részében 
a világjárvány ellenére, bizo-
nyítva működésünk erősségét 
és ellenállóképességét. A Fo-
gyasztói Szolgáltatások szeg-
mens rekordmagas harmadik 
negyedéves EBITDA-t termelt, 
de a többi szegmens is jó ered-
ményeket szállított a nyomott 
nyersanyagárak és árrések el-
lenére: a Kutatás-termelés üz-
letág az ACG akvizíciónak, míg 
a Feldolgozás és kereskedelem 
üzletág a kimagasló finomítói 
kihasználtságnak és feldolgo-
zási aránynak köszönhetően 
tudott javítani eredményén. 

Mindezek ellenére ébernek kell 
lennünk, mivel a járvány még 
nem ért véget, és a következő 
hónapok ismét komoly kihívá-
sok elé állíthatnak minket.”

A Feldolgozás és kereskede-
lem (Downstream) újrabeszer-
zési árakkal becsült „tiszta” 
EBITDA-ja jelentősen emelke-
dett és a második negyedévi 
mélyponthoz képest majdnem 

megduplázódott, de még így 
is 26 százalékkal gyengébb 
volt a 2019-esnél a nyomott 
finomítói árrések és a némileg 
gyengébb petrolkémiai árrések 
miatt.

A tiszaújvárosi poliol-pro-
jekt meghaladta a 70 száza-
lékos készültséget a harmadik 
negyedév végére, bár az elő-
rehaladás némileg elmarad a 
tervezettől a járványhelyzet 
miatt. A harmadik negyedév-
ben elkészült az új, évi 20 ezer 
tonna kapacitású gumibitumen 
üzem, amely használt autógu-
mikat hasznosít újra. n

Erős harmadik negyedéves 
EBIDTA a válság ellenére is
Jelentősen emelkedett az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA a második 
negyedévi mélyponthoz képest – közölte a MOL Magyarország november 6-án. 
Az eredmény 610 millió dollár a harmadik negyedévben, ami csak 12 százalékkal 
alacsonyabb a tavalyi értéknél.
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1. Ki jogosult 
betegszabadságra? 
Kinek jár táppénz?

a., Keresőképtelenség ese-
tén az első 15 munkanapra nem 
táppénzt, hanem betegszabad-
ságot vehet igénybe az arra 
jogosult munkavállaló, amely 
kizárólag saját megbetegedése 
esetén jár, így például a táp-
pénzzel ellentétben, gyermekek 
után nem vehető igénybe.

Naptári évenként 15 mun-
kanapot ad ki a munkáltató a 
munkavállaló igazolt betegsége 

esetén ezen a jogcímen, ame-
lyet év közben kezdődő mun-
kaviszony esetén arányosítani 
kell.

A betegszabadságra biztosí-
tott juttatás nem táppénz (nem 
egészségbiztosítási ellátás!), 
hanem azt a munkáltató fizeti. 
A betegszabadság idejére a tá-
volléti díj 70 százaléka (a MOL 
kollektív szerződése 80 száza-
lékot határoz meg), amely adó‐ 
és járulékköteles. 

/A Munka törvénykönyve 
hatálya alatt foglalkoztatottak 
esetén a távolléti díj számítása 
az Mt. 148-152.§-ai alapján tör-

ténik./ 
A keresőképtelenség orvosi 

igazolása megegyezik a táp-
pénzre jogosító igazolással.

/Táppénz a betegszabadság 
lejártát (azaz a 15 munkanap 
betegszabadság tárgyévi kime-
rítését, hiszen az több részlet-
ben is kiadható) követő naptól 
járhat./

Fontos megjegyezni, hogy 
nem jár betegszabadság: 

az üzemi baleset és foglalko-
zási betegség,

a veszélyeztetett várandós-
ság miatti keresőképtelenség 
tartamára (ezekben az esetek-

Milyen ellátást kaphatunk 
karanténban?
Táppénz és betegszabadság röviden

Aki keresőtevékenységet folytat és betegsége miatt orvos által igazoltan nem tudja 
ellátni munkáját, meghatározott feltételek teljesülése esetén pénzbeli ellátásra, 
azaz táppénzre válhat jogosulttá a kieső jövedelmének részbeni pótlására. (Dr. 
Mészáros Melinda összeállítása alapján)
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ben a keresőképtelenség első 
napjától táppénz jár!).

b., A táppénzre jogosultság 
feltételei:

- érvényes, fennálló biztosí-
tási jogviszony, 

- társadalombiztosítási járu-
lék-fizetési kötelezettség (mér-
téke jelenleg 18,5 százalék, és 
a biztosított munkavállaló fizeti 
meg)

- az orvos által igazolt ke-
resőképtelenség (saját vagy 
gyermeke betegsége okán)

Lényeges elem, hogy bizo-
nyos esetekben mindezen fel-
tételek fennállása esetén sem 
jár táppénz, jellemzően azért, 
mert nem éri a biztosítottat 
keresetveszteség, hiszen a táp-
pénz éppen ennek a részleges 
pótlására szolgálna. Ilyen eset 
lehet például: amikor valaki fi-
zetés nélküli szabadságon van, 
vagy saját jogú nyugellátásban 
részesül. A biztosítás szünetelé-
sének időtartama alatt sem jár 
táppénz.

Táppénz a betegszabadságra 
jogosultság lejártát követően 
jár az igazolt keresőképtelenség 
időtartamára, amelyet azonban 
maximál a jogszabály. Legfel-
jebb – amennyiben a biztosítási 
jogviszony fennáll – egy éven 
át jogosult rá az érintett, ha 
munkaviszonya ez alatt az idő-
tartam alatt fennáll és egy évre 
visszamenőlegesen nem kapott 
táppénzt (mivel a jogosultsági 
időt csökkenteni kell az aktuális 
keresőképtelenséget megelőző 
egy évben igénybe vett táp-
pénz időtartamával). 

Ezen csökkentő tényező ese-
tében azonban – számos más 
eset mellett – nem kell figye-
lembe venni a hatósági illetve 
járványügyi zárlat miatt biztosí-
tott táppénz idejét.

Lényeges, hogy a táppénz 
minden esetben naptári nap-
ra jár (ideértve a szabadnapot, 
a heti pihenőnapot és a mun-
kaszüneti napokat is).  

2. A táppénz 
összege

 Számos tényező befolyásol-
ja a táppénz összegét, nyilván-
valóan elsődleges ezek között 
az érintett munkavállaló társa-
dalombiztosítási járulékköteles 
jövedelme, mivel a táppénz-
számítás alapját ennek a jöve-
delemnek a naptári napi átlaga 
jelenti. 

A táppénz mértéke: 
• függ a biztosítási jogvi-

szonyban eltöltött időtől, az 
esetleges kórházi ápolástól;

• a napi átlagkereset 60 szá-
zaléka, amennyiben nem 
kórházi ápolás történik (és 
az érintett legalább 730 biz-
tosítási nappal rendelkezik)

• a napi átlagkereset 50 szá-
zaléka, ha kórházi ápolás 
alatt áll, vagy ha nem ren-
delkezik legalább 730 napos 
biztosítási idővel a folyama-
tosan fennálló biztosítási 
jogviszonya alatt;

• az egy napra eső táppénz 
összege nem haladhatja 
meg a minimálbér kétsze-
resének harmincad részét. 
2020-ban a minimálbér 
161  000 forint, így a táp-
pénz napi összege legfeljebb 
10 733 forint lehet.
A táppénz összegének meg-

határozása során első lépés-
ként azt kell megállapítani, 
hogy a munkavállaló a táp-
pénzjogosultság kezdő nap-
ját közvetlenül megelőző har-
madik hónap utolsó napjától 
visszafelé számítva rendelke-
zett-e 180 naptári napi jövede-
lemmel. Ha igen, akkor ennek 
a 180 napi jövedelemnek a fi-
gyelembevételével kell meg-
állapítani táppénz összegét, 
amennyiben a biztosítási jog-
viszonya folyamatos. A bizto-
sítási idő megszakítása esetén 
ugyanis a megszakítást meg-
előző jövedelmet nem lehet fi-
gyelembe venni.

Ha a biztosított munkavál-
laló nem rendelkezik a fenti 
időbeli feltétellel, a jogszabály 
további kisegítő szabályok al-
kalmazásával biztosítja a táp-
pénzfizetés lehetőségét (pl. 
180 naptári nappal nem, de 
legalább 120 nappal rendelke-
zik a fentiek alapján, vagy ösz-
szesen 180 nap biztosítási jog-
viszonya van).

Fontos megjegyezni, hogy 
kizárólag a jogosultság kezdő 
napján fennálló munkaviszo-
nyában (biztosítási jogviszo-
nyában) megszerzett, személyi 
jövedelemadóköteles, társa-
dalombiztosítási járulékalapot 
képező jövedelmet lehet figye-
lembe venni.

A fentiek alapján számított 
jövedelmet el kell osztani a 
számítási időszak naptári nap-
jainak a számával.

Miként kell eljárni, ha valaki-
nek több foglalkoztatási (biz-
tosítási) jogviszonya van, mert 
két vagy több munkaviszonya 
van, vagy a munkaviszonya 
mellett folytat egyéni vállalko-
zói tevékenységet. Ebben az 
esetben a jogviszonyok alapján 
külön-külön kell megállapítani 
a folyósítás időtartamát és a 
táppénz összegét.

3., Táppénz kódok:
1. Üzemi baleset: 
• nem jár betegszabadság; 
• táppénz jár a keresőképte-

lenség első napjától
• az egész költség a munkál-

tatót terhelheti (100 száza-
lékos táppénz)

• ezt a kódot (vagy a 2. kó-
dot kell alkalmazni abban 
az esetben, ha valaki a fog-
lakoztatásával összefüg-
gésben betegedik meg pl. 
koronavírusfertőzést kap a 
munkahelyén)

2. Foglalkozási megbetege-
dés: 
• betegszabadság ez esetben 

sem jár; 
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• táppénz a keresőképtelen-
ség kezdetétől jár, és a teljes 
költsége a munkáltatót ter-
helheti;

3. Közúti baleset:  
• betegszabadság, táppénz 

csak azt követően jár; 
• egyharmada az összegnek 

ún. munkáltatói táppénz 
(táppénzhozzájárulás)

4. Egyéb baleset: 
• betegszabadság, táppénz 

csak azt követően jár; 
• 1/3 –a az összegnek ún. 

munkáltatói táppénz (táp-
pénz hozzájárulás)

5. Beteg gyermek ápolása: 
• betegszabadságra nem jo-

gosít, így táppénz jár a ke-

resőképtelenség kezdetétől 
6. Szülés: 
• betegszabadságra nem jo-

gosít, így táppénz jár a ke-
resőképtelenség kezdetétől 

7. Hatósági elkülönítés köz-
egészségügyi okokból (ka-
rantén): 
• betegszabadságra nem jo-

gosít, így táppénz jár a ke-
resőképtelenség kezdetétől 
Akit otthonában, tartózko-

dási helyén vagy egészségügyi 
intézményben tartanak meg-
figyelés alatt (karanténban), 
az keresőképtelennek mi-
nősül. Betegszabadság ebben 
az esetben nem jár, táppénz 
az általános szabályok szerint 

kerülhet folyósításra azzal, 
hogy ebben az esetben a fog-
lalkoztatót nem terheli a táp-
pénzhozzájárulás (egyharmad) 
megfizetése.
8. Egyéb betegség: 
• betegszabadság, táppénz 

csak azt követően jár; 
• egyharmada az összegnek 

ún. munkáltatói táppénz 
(táppénzhozzájárulás)

9. Veszélyeztetett terhesség: 
• betegszabadságra nem jo-

gosít, így táppénz jár a ke-
resőképtelenség kezdetétől 

• egyharmada az összegnek 
ún. munkáltatói táppénz 
(táppénzhozzájárulás)

n

Egy szakszervezeti 
fickó

„Világossá tettem a cégek 
vezetőinek. Azt mondtam 
nekik, szeretném, ha tud-
nák, hogy én egy szakszer-
vezeti fickó vagyok, a szak-
szervezeteknek nagyobb 
erejük lesz. Csak bólintottak, 
hogy értik. Ez nem vállalko-
zás ellenes. Ez a gazdasá-
gi növekedésről, jól fizető 
munkahelyekről szól.”

Joe Biden a nagyvállalati 
és szakszervezeti 

vezetőkkel folytatott 
megbeszéléséről
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Gyorsan vált
- Uram, az aktáiból számom-

ra az derül ki, hogy ön nagyon 
gyakran változtatta a munka-
helyét. Meg szabad kérdez-
nem, hogy mennyi ideig dolgo-
zott az utolsó munkahelyén?

- Nem tudom, nem volt ná-
lam az órám.

Repülőn
- Hölgyem, fel vagyok hábo-

rodva! Rendszeresen önökkel 
repülök, de sosem mehetek 
akkor a WC-re amikor akarok, 
soha nem látom a filmet, és 
mindig ablak mellett kell ül-
nöm!

- Ne poénkodjon már kapi-
tány úr, hanem inkább kezdje 
meg a felszállást!

Értekezleten
 - Bocsánat, ha szépen meg-

kérlek, levennél valamit a mel-
lemről?

- Természetesen! Mit?
- A tekinteted...

Éber
- És maga szerint rendelke-

zik a megfelelő képességekkel 
az éjjeliőr álláshoz?

- Hogyne, a legkisebb zajra 
is felébredek!

Rövidlátó
- Muszáj lesz fizetéseme-

lést kérnem. A többiek mindig 
észreveszik, hogy jön a főnök, 
nekem viszont megállás nélkül 
dolgoznom kell.

Igaz barát
A turistacsoport kígyófarmra 

látogat. Az egyik turista meg-
kérdi az egyik munkást:

- Mondja, nem túl veszélyes 
munka ez? Mi van, ha valame-
lyik mérges kígyó véletlenül 
megmarja?

- Az ilyen esetre mindig van 
nálam egy jó éles kés. Ha meg-
mar egy kígyó, csinálok egy 

bemetszést a marás helyén és 
kiszívom a mérget.

- És mi van, ha teszem azt 
véletlenül ráül egy kígyóra, és 
az olyan helyen marja meg, 
ahonnan nem tudja magának 
kiszívni a mérget?

- Akkor megtudom, hogy kik 
az igazi barátaim...

Elégedettek
- Tessék Vilmos, itt van a fize-

tésemeléséről szóló papír. Re-
mélem, meg van vele elégedve!

- Igazán nagyon köszönöm, 
főnök! Én pedig adom a video-
felvételt a tavaly karácsonyi 
vállalati buliról.

Kiváló  
munkaerő

- Amint látom, az utóbbi két 
évben tíz munkahelye volt.

- Ebből is látszik, hogy meny-
nyien tartanak rám igényt!

In flagranti 
Az öreg festő műtermében 

annyira hideg van, hogy a mo-
dell nem akar levetkőzni.

- Igaza van - mondja a 
mester. Mielőtt dolgozunk, 
megiszunk egy csésze jó forró 
teát.

Teázgatnak, de egyszer csak 
kopognak az ajtón.

- Jaj, vetkőzzön gyorsan! - 
ugrik fel a festő. - Ez biztos a 
feleségem!
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