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Sikeresebb 
kommunikáció

Az év elején új kommunikáci-
ós szakemberrel bővült az OSZ 
csapata, amely jelentős vál-
tozást hozott a külső és belső 
kommunikációnkban. Megújult 
és korszerűbbé vált a honla-
punk, amit a www.olajipari-
szakszervezet.hu címen talál-
tok, és a zárt csoport mellett 
létrejött egy nyilvános profil is 
a Facebookon Olajipari Szak-
szervezet névvel. A korábbiak-
hoz képest rendszeresebben 
(minden hónapban) megjelenik 
a Ténykép, amely sokkal több 
saját gyártású cikket, üzemi ri-
portot, interjút tartalmaz. 

A tagság és a látogatók visz-
szajelzései alapján a változá-
sok beváltották a reményeket, 
a sokszor kritikus hangvételű, 
őszinte írások azonban ellenté-
tes hatást váltanak ki a mun-
káltatói oldalon. Érthető, hogy 
a nyilvánosságra kerülő visz-
szásságok kényelmetlenek, és 
hogy rosszul esik a kritika, kü-
lönösen, ha igaz. 

Sajnos azonban előfordult 
olyan is, hogy egy-egy cikk 
munkáltatói nyomásgyakorlás-
ra nem jelent meg vagy került 
visszavonásra, amely már ke-
vésbé elfogadható. 

Mi nem félünk és szeret-
nénk, ha senki sem félne fel-
vállalni a véleményét a tagjaink 
közül. Folytatni szeretnénk, 

amit elkezdtünk, nemcsak 
amiatt, mert a nyilvánosság a 
szakszervezet, a dolgozói ér-
dekképviselet egyik fontos esz-
köze, hanem azért is, mert úgy 
gondoljuk: minden változás a 
bajok, a problémák feltárásá-
val és őszinte kimondásával 
kezdődhet csak el. 

Virtuális 
tanácskozások, 
virtuális szavazás

2020-at a legtöbben nem 
úgy fogják emlegetni, mint 
vidám és könnyű időszakot. 
A járványhelyzet, a vele járó 

2020: ami volt és ami jön

Folytassátok velünk! 
Elkezdődtek a bértárgyalások a munkáltatóval a 2021-es évre, és folyik a kollektív 
szerződés megkötésének előkészítése az IT & DGBS-nél. Bár az idei évből már 
csak hetek vannak hátra, az Olajipari Szakszervezet számára ez egy nagyon aktív 
időszak. Az alábbiakban igyekeztem összefoglalni az idei esztendő legfontosabb 
történéseit, eredményeit, azt gondolom, a nehézségeiről nem kell szólnom, hiszen 
azt minannyian ismeritek. 
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korlátozások, gazdasági ne-
hézségek és áremelkedések 
mindannyiónktól sok türelmet, 
kitartást, alkalmazkodást, sőt, 
lemondást és áldozatokat kí-
vántak. Ha voltak előnyei is en-
nek az időszaknak, azok közé 
biztosan be lehet sorolni, hogy 
sokat tanultunk a kommuni-
káció terén, elsajátítottunk új 
technológiákat, programokat, 
applikációkat, mivel nem volt 
lehetőségünk a személyes ta-
lálkozásra. 

Úgy gondolom, az Olajipari 
Szakszervezet ebben a tekin-
tetben is jól teljesített, hiszen 
mind a munkaadóval, mind 
a társszakszervezetekkel, az 
Üzemi Tanáccsal és egyéb 
partnereinkkel folytatott online 
egyeztetések során jól vettük 
az akadályokat, sikeresen al-
kalmazkodtunk az új helyzet-
hez. 

Sajnos, a tisztségviselőinkkel 
és a tagsággal történő folya-
matos kapcsolattartást is meg-
nehezítette a járványhelyzet. 
Előtérbe került a telefon, az 
email és a konferencia-appli-
káció a személyes találkozások 
rovására. Nagyon remélem, 
hogy jövőre ez már nem így 
lesz, és hogy az életünk mi-
előbb visszatérhet a rendes ke-
rékvágásba. 

Ettől függetlenül eredmény-
nek érzem, és örömmel tölt 
el, hogy szabályosan és prob-
lémamentesen lebonyolítot-
tunk több elnökségi ülést, és 
november folyamán küldött-
gyűlést is tartottunk, amelyen 
egyebek mellett új alelnököt és 
segélyezési bizottságot is vá-
lasztottunk. 

Új tisztségviselők
A tanácskozáson a küldöt-

tek Pálinkás Gyulát, a DUFI 
HDS üzemének műszakveze-
tőjét választották alelnöknek 
a lemondással megüresedett 
posztra.

Megválasztották a segélye-
zési bizottságot, 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.

Nincs pandémiás 
pótlék, de 60%-os 
állásidő sem

A szakszervezetek és a mun-
káltató közötti megállapodás 
alapján december 1-jétől ja-
nuár 31-ig változik a juttatás 
mértéke a MOL Nyrt.-ben, ha 
a munkavállalót a koronavírus-
sal összefüggően ideiglenesen 
felmentik a munkavégzés alól. 

Erre saját kérésére kerülhet 
sor, ha veszélyeztetett cso-
portba tartozik, krónikus be-
teg. Emellett megelőzés céljá-
ból a munkáltató is felmentheti 
fertőzésveszély esetén, teszte-
lés vagy karantén időszakára. 
A munkavállalót mindkét eset-
ben a távolléti díja 60 százaléka 
illeti meg a felmentés napjaira. 
A távolléti díj az alapbér és bér-
pótlékok előző hat havi átlaga 
alapján kiszámított összeg.

A munkáltató eredeti javas-
lata alapján azokra a napokra is 
a távolléti díj 60 százaléka járt 
volna a dolgozóknak, amely 
napokon a munkáltató nem 
tud számukra munkavégzést 
biztosítani (leállás), ahogyan ez 
a korábbi, COVID-megállapo-
dásban szerepelt a járvány első 
hullámában. Ezt a munkáltatói 
javaslatot azonban a szakszer-

vezetek nem fogadták el, így 
nem is került bele a megállapo-
dásba. A gyakorlatban ez azt 
jelenti, hogy – ha csak nincs 
fertőzésveszély – munkáltatói 
döntésre várhatóan senkit sem 
fognak otthon tartani hatvan 
százalékon.  

Sajnos azonban a munkálta-
tó elutasítása miatt nem való-
sult meg a mi javaslatunk sem, 
amely arra vonatkozott, hogy 
a járvány első hullámához ha-
sonlóan ismerje el a MOL a fer-
tőzésveszélyben is folyamato-
san dolgozókat (egyszeri vagy 
rendszeres) pandémiás jutta-
tással.

Folyamatban levő 
ügyek

Az év folyamán kihirdetett 
veszélyhelyzetek kapcsán át-
meneti megállapodásokat 
kötöttünk a munkáltatóval a 
rendkívüli munkarend és jutta-
tások tekintetében. A kormány-
zati intézkedések a járvány 
első hullámában gyakorlatilag 
félretették a Munka Törvény-
könyvét és előtérbe helyezték 
az „egyedi megállapodásokat”, 
kiszolgáltatott helyzetet te-
remtve a munkavállalók szá-
mára. A MOL viszont nem élt 
vissza ezzel a lehetőséggel, ha-
nem igyekezett korrekt és kol-
lektív megállapodásokat kötni 
– egyebek mellett az állásidő-
ről és a részmunkaidőről -, mi 
pedig igyekeztünk ezek során 
messzemenőkig képviselni a 
tagságunk érdekeit, vélemé-
nyem és visszajelzéseitek alap-
ján eredményesen. 

Novemberben elkezdődtek 
és jelenleg is folynak a MOL-on 
belül a bértárgyalások, ame-
lyekbe egy olyan komplex ja-
vaslattal vágtunk bele, amelyet 
széles körben véleményeztet-
tünk a tagságunkkal, és amit 
hivatalosan is jóváhagyott a 
küldöttgyűlés és az elnökség. 
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Ennek részleteiről közvetlen 
tisztségviselőtöktől (bizalmi-
toktól) vagy közvetlenül tőlem 
érdeklődhettek, a bértárgyalá-
sok ugyanis elsősorban a saját 
stratégiai érdekünkben egyelő-
re szakszervezeti körben zajla-
nak. 

A kilátások nem rózsásak, 
hiszen jelenleg minden mun-
káltató szívesen hivatkozik a 

járvány miatti nehézségek-
re, a pandémiás korlátozások 
hatására kialakult gazdasági 
visszaesésre, az értékesítés 
és az árbevétel csökkenésére. 
Ugyanakkor a munkavállalók is 
joggal mondhatják, hogy ezek 
a gazdasági nehézségek őket 
sem kímélik, sőt! Az élelmisze-
rárak az egekbe szöktek, és 
számos család jövedelme csök-
kent a családtagok átmeneti 
vagy tartós jövedelemvesztése 
miatt. 

A magam részéről el vagyok 
szánva arra, hogy türelemmel, 
szívósan, kitartóan képviseljem 
a tagságunk által támogatott 
javaslatcsomagot, és a bértár-
gyalás folyamatáról, aktuális 
állásáról folyamatosan tájékoz-
tatni foglak benneteket a bizal-
mikon keresztül. 

Októberben – többszöri kez-
deményezésünk, hosszas pró-

bálkozásaink hatására – végre 
elkezdhettük a KSZ-tárgyalá-
sokat az IT &DGBS vezetőjével. 
Olyan kollektív szerződést aka-
runk kötni, amely minden 
előnyt biztosít a leányvállalat 
dolgozóinak, amelyeket a MOL 
esetében már sikerült kivívni. 
Képviseljük a cégnél dolgo-
zó tagjainkat abban is, hogy 
jövedelmük felzárkózzon az 
IT-szektorra jellemző, maga-
sabb szintre. 

Legyen sokkal 
jobb!

2020 nem volt a kedvenc 
évünk, és nem hiszem, hogy 
sokan fogják sírva búcsúztatni 
december 31-én! Azt hiszem, a 
legtöbben abban bízunk, hogy 
a következő, új esztendő köny-
nyebb, könnyedebb, vidámabb 
és gazdagabb lehet. 

Én egyet ígérhetek: kol-
légáimmal együtt folytatom a 
munkát az Olajipari Szakszer-
vezet tagjaiért, hogy ők jobb 
körülmények között, teljesebb 
biztonságban, nagyobb er-
kölcsi és anyagi megbecsülés 
mellett dolgozhassanak. 

Köszönöm, hogy megtisz-
teltetek bizalmatokkal, támo-
gattátok közös törekvéseinket 
tagságotokkal, véleménye-
tekkel, javaslataitokkal! Kérlek 
benneteket, hogy tegyétek ezt 
a jövőben is, és biztassátok 
erre kollégáitokat!

Az OSZ változatlanul szakér-
tő érdekképviselettel, alacsony 
tagdíjjal, méltányos segélye-
zési rendszerrel, széles körű 
kedvezményekkel, szolgáltatá-
sokkal és juttatásokkal áll ren-
delkezésetekre 2021-ben is. 

Kovács László
Olajipari Szakszervezet 

elnök

Az év hátralevő napjaira 
sok pihenést, családi, ba-
ráti körben töltött meghitt, 
vidám ünneplést, az új évre 
pedig jó egészséget, sok si-
kert és boldogságot kívánok 
Nektek! Nyugodt és ese-
ménymentes műszakokat 
azoknak – sokan vannak –, 
akik az ország biztonsága, 
ellátási biztonsága érdeké-
ben az ünnepeket sem tölt-
hetik maradéktalanul pihe-
néssel, a családjuk körében! 
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Dr. Hága László vegyész-
mérnök 1920. december 3-án 
született Budapesten. Szülei: 
Hága Ferenc MÁV-segédtiszt, 
MÁV-főellenőr és Valentinyi 
Júlia. 1942-ben diplomázott a 
Budapesti József Nádor Mű-
szaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetemen. 1945 után a 
szőnyi Kőolajipari Vállalatnál 
dolgozott, ahol igazgatónak 
nevezték ki. Részt vett an-
nak a kormányzati döntésnek 
a szakmai előkészítésében, 
hogy Százhalombattán épül-
jön meg az ország energetikai 
központja.1960-tól a Dunai 
Kőolajipari Vállalat főtechno-
lógusaként közreműködött az 
üzemek tervezésének, üzembe 
helyezésének, a termelés meg-
indításának minden munkafo-
lyamatában. A legmodernebb 
ipari licenceket alkalmazta, és 
közben számos szakembert 
nevelt ki. 

Címzetes tanárként oktatott 
a Veszprémi Vegyipari Egye-
temen. Kutatómunkájában a 
nagylengyeli kőolaj termikus 
krakkolásával, a katalitikus 
benzinreformálással, a kenő-
olajok hidrogénező finomítá-
sával foglalkozott. 1966-ban 
megszerezte a kémia tudomá-
nyok kandidátusa címet. Kiváló 
elméleti és gyakorlati szakem-
ber volt, beszélt angolul, né-
metül és oroszul.

A százhalombattai lakóte-
lepen élt feleségével, Nagy 
Magdolnával és három lányá-
val, Magdolnával, Ágnessel és 
Judittal, amikor egy üzemi bal-
esetben, munkatársai mentése 
közben halálos égési sérülése-
ket szerzett.

1968. október 16-án a Szov-
jetunióból érkezett haza, de 
nem pihent, hanem egyene-
sen az AV 2 üzem indításához 
indult. Az üzemben azonban 

súlyos gázrobbanás történt, 
amelyben többen meghaltak 
és megsérültek. Hága a bent 
rekedteknek próbált segíteni, 
amikor egy második gázrob-
banásban ő is súlyos égési sé-
rüléseket szenvedett. Két nap 
múlva, 1968. október 18-án 
a kórházban belehalt sérülé-

seibe. A balesetben rajta kívül 
Mészáros Sándor, Halász Lász-
ló, Vörösmarti Lajos, Pozsonyi 
Imre, Márki János, Horváth Fe-
renc és Tanú Jenőné hunyt el.

Hága László emlékét, helyt-
állását az olajipar és Százha-
lombatta is megőrizte. A za-
laegerszegi Magyar Olajipari 
Múzeumban mellszobrot ál-
lítottak neki, a DKV-ban egy 
munkásszállót, a városban 

utcát neveztek el róla. 2006-
ban a százhalombattai önkor-
mányzat emléktáblát avatott 
számára a róla elnevezett utca 
parkjában, amely eseményen 
lánya, Hága Magdolna, veje és 
dédunokái is részt vettek.

Az akkor Budafokon élő Hága 
Magdolna elmondta, hogy hu-
szonegy éves volt, amikor tra-
gikus hirtelenséggel elveszítet-
ték édesapjukat. Hága László 
reggel érkezett haza a Szovjet-
unióból – mesélte –, de azon-
nal indult a DKV-ba, ahol az 
AV 2 üzem indítását tervezték 
aznap. Édesanyjával csak or-
vos jelenlétében merték közöl-
ni a hírt: robbanás történt, az 
édesapjuk teste nagy felületen 
megégett. Hága László még 
két napig élt. A lányait nem 
engedték be hozzá a kórházba, 
nem akarták, hogy abban az 
állapotban lássák. 

Anyjuk mesélte nekik, hogy 
egyik utolsó mondata az volt: 
„Nagyon szeretlek bennete-
ket.” Napokig sírtak, éjjel alud-
ni sem tudtak. Magda akkor 
egyetemre járt, húgai szintén 
tanultak, édesanyjuk egyedül 
nevelte fel őket. Igaz, minden 
elképzelhető segítséget meg-
kaptak az akkori DKV-tól, sőt a 
közvetlenül a tragédia előtt vá-
sárolt csopaki telekre a battai 
kollégák segítségével épült fel 
a nyaralójuk.

n

Munkatársainkra emlékeztünk
Keller Attilára és Budai Bélára emlékeztek a DUFI FCC üze-
mének dolgozói és az Olajipari Szakszervezet tagjai de-
cember 8-án. Két kollégánk tizennyolc éve, ezen a napon 
hunyt el tragikus balesetben, az FCC üzem 400 H1-es ke-
mencéjének robbanásakor. Az Olajipari Szakszervezet ne-
vében Piróth Krisztián rendszerkezelő helyezett el koszo-
rút a helyszínen, az áldozatok emléktáblája alatt. 

Száz éves lenne Hága László
„Végtelenül jó családapa, nagyon rendes ember és nagyon szép férfi volt” - így 
emlékezett vissza a Dunai Kőolajipari Vállalat egykori főtechnológusára, a hősi 
halált halt Hága Lászlóra 2006-ban lánya, Hága Magdolna.
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Huff Zsolt 1993 óta él váro-
sunkban, 2001-ben költözött 
Óvárosba feleségével és két 
gyermekével. Ajkán született, 
Veszprémben tanult, a mun-
ka és a családalapítás hozta 
Százhalombattára. Friss diplo-
más mérnökként végigjárta a 
finomítói ranglétrát, részt vett 
az alacsony kéntartalmú (10 
ppm-es) üzemanyagok előállí-
tásához szükséges valamennyi 
fejlesztésben, a kénmentesítők 
megvalósításában, a benzin-
keverő felújításában, amely az 
akkori – ’90-es évek végi – Eu-
rópa legmodernebb benzinke-
verő üzeme lett. Ma is jó érzés-
sel tölti el, hogy minden hazai 
bio- és alacsony kéntartalmú 
üzemanyag bevezetésében 
közreműködött. 

2008-tól ’10-ig a manto-
vai finomító termelésvezetője, 
majd igazgatóhelyettese volt 
Olaszországban. 2010-től ’14-
ig az összes MOL-finomító és 
az ellátási lánc optimalizációjá-
ért felelt. 2014-ben a Tiszai Ve-
gyi Kombinát utolsó és egyben 
a MOL Petrolkémia első vezér-
igazgatója lett. 2017 vége óta 
a budapesti MOL-székházban 

„Azon dolgozhatok, ami 
majd a gyerekeim életét 
teszi kényelmessé és 
biztonságossá”
Változó, bizonytalan, összetett, ellentmondásos – így foglalják össze az energetikai 
szakemberek – és valószínűleg nem csak ők – azt a vezetési, stratégiaalkotási 
modellt, amelyben iparáguk jövőjét próbálják megtervezni. Van rá egy kifejezésük 
is: „VUCA world”, volatile, uncertain, complex és ambiguous azaz változó, 
bizonytalan, összetett, ellentmondásos világ. Ebbe a perspektívába tekinthetünk be 
Huff Zsolttal, a MOL Csoportszintű DS termelési ügyvezető igazgatójával, akitől azt 
kérdeztük, milyen szerepet szán a vállalat irányítása a Dunai Finomítónak, amely – 
jelenleg– Százhalombatta legnagyobb bevételi forrása. 
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dolgozik, ahol a finomítói és a 
petrolkémiai termelés irányítá-
sa a feladata. Ami mostanában 
leginkább foglalkoztatja, éppen 
az, ami minket, csak egészen 
más nézőpontból. 

Mint mondja, az 1960-as 
évek alapító, nagy generációjá-
nak, amely nagyjából a 2000-
es évek elejéig határozta meg 
a Dunai Finomító működését, 
egészen más volt a kötődése, 
mint azoknak, akik a követke-
ző évek során kerültek be az 
üzembe. Az első ötven évet 
olyan kiemelkedő szakembe-
rek jellemezték, mint Rátosi 
Ernő, akinek a nevéhez olyan 
fejlesztések köthetők, amelyek 
a DUFI-t Európa legjobb fino-
mítói közé emelték. Hozzá ha-
sonló ikonikus alak Tiszaújvá-
rosban Huszár Andor igazgató, 
aki szintén korát meghaladó 
döntéseket hozott, amelyek 
hosszú évtizedekre meghatá-
rozó vállalattá tették a TVK-t. 
Ezekben az évtizedekben állan-
dóság, stabilitás és erős érzel-
mi kötődés jellemezte ezeket 
a hazai vállalatóriásokat, mára 
azonban nagyon megváltozott 
a külső környezet, amelyben 
működnek. Ezt mindenki tudja, 
akkor is, ha nem akarja elfo-
gadni. 

Az a stabilitás, amikor 
húsz-harminc évre előre lehe-
tett látni egy iparág jövőjét, 
mára szertefoszlott. Amiben 
most lehet és kell is tervezni, 
az a „VUCA world”, a szinte kö-
vethetetlenül gyorsan változó, 
bizonytalan, komplex és ellent-
mondásos társadalmi, politikai 
és gazdasági környezet. 

Egyes jóslatok szerint 2040-
re nagyjából kilenc milliárdan 
fogunk élni a Földön, és ötven 
százalékkal fog megemelkedni 
az energiaigényünk. A mosta-
ni hatszáz-millió autó helyett 
várhatóan 1,2 milliárd jár majd 
az utakon, a Föld azonban vár-
hatóan már nem fogja elbírni 

ezt. Ezért születnek az államok 
között egyezmények, az Eu-
rópai Unió például eredetileg 
2100-ra tűzte ki a karbonsem-
legességet – bármit is jelentsen 
ez -, három éve viszont úgy 
döntött: ennél nagyobb a baj, 
és 2050-re hozta előre a hatá-
ridőt, amelyet az úgynevezett 
Green Deal ajánlásában hirde-
tett meg. 

A kőolajfeldolgozásra, fosz-
szilis alapanyagokra épülő 
energiaszektor kihívása nagy-
ságrendekkel nőtt meg. „Ha 
abból indulunk ki, hogy egy 
beruházási ciklus öt-hat évig 
tart, van még három jó dobá-
sunk, hogy eltaláljuk, mi lenne 
az a fejlesztési irány, amivel a 
vevők, a tulajdonosok és a dol-
gozók is elégedettek lehetnek. 
Emberek tömegei követelik a 
széndioxid-kibocsátás radikális 
csökkentését, de legalább eny-
nyire ragaszkodnak az utazás-
hoz és az öltözködéshez, ami-
nek az a trendje, hogy a nagy 
márkák havonta cserélnek kol-
lekciót. Ebben a kettősségben 
élünk, és ebben a közegben 
gyártunk most stratégiát.”

Amikor Rátosi Ernőék na-
gyon komoly lobbitevékenység 
és műszaki előkészítés ered-
ményeként megvalósították 
az FCC üzemet, vagy amikor a 
kétezres évek elején elindult a 
késleltetett kokszoló, az szár-
nyakat adott a Dunai Finomító-
nak és a MOL-nak. És jelenleg 
is ilyen volumenű fejlesztés-
re, átalakulásra van szükség, 
bár a fentiek fényében 2050-
ben nagy valószínűséggel már 
nem azokat a termékeket fogja 
gyártani a MOL, amiket jelen-
leg. 2030-as stratégiájában cé-
lul tűzte ki, hogy csaknem 4.5 
milliárd dollárt ruház be azért, 
hogy a változó környezetnek 
és felhasználói szokásoknak a 
legjobban megfelelhessen.

A kőolaj-feldolgozó ipar, 
így a DUFI számára is jelentős 

versenyelőnynek számít a pet-
rolkémiai integráció, mert azt 
jelenti, hogy ugyanabból az 
alapanyagból nemcsak üzem-
anyagokat tudnak gyártani, 
hanem az értéklánc kiterjesz-
tésével műanyagokat vagy 
egyéb vegyipari termékeket is, 
amelyekre a változó világban 
is óriási szükség van. Elég, ha 
az orvostudományra, az épít-
kezésre vagy a közlekedésre 
gondolunk.

A tendenciák szerint Nyu-
gat-Európában 2025-től várha-
tóan megszűnik a tradicionális, 
száz százalékban benzines, 
gázolajos személyautók forgal-
mazása, a kamionok, erőgépek, 
repülők és hajók tekintetében 
azonban egyelőre nincs konk-
rét megoldás. A MOL DS (ter-
melés, logisztika, kereskede-
lem) stratégiája most az, hogy 
ameddig lehet, benne marad a 
hagyományos üzemanyagüz-
letben, miközben folyamatosan 
halad a termékváltással, vagyis 
az úgynevezett „petkemizáció-
val”. „Ez egy kicsit olyan, mint 
amikor menet közben kell meg-
javítani a repülőgépet.” Kétfé-
le gondolkodásmódot igényel 
egyszerre: a termelés, a végre-
hajtás precizitását és a problé-
mamegoldás kreatív, innovatív, 
együttműködő és tudásmeg-
osztó attitűdjét.  

Míg jelenleg 70-30 százalék 
az üzemanyagarány a termé-
kekben, 2035-re ennek 50-50 
százalékra kellene változnia. 

A fent említett „három jó 
dobás” közül az első Tiszaúj-
városban kezdődött el, a po-
liol-komplexum építésével, 
miután ott már volt petrolké-
mia és elegendő terület is. De 
fontos tudni, hogy ez az üzem 
hatvan-hetven százalékban 
százhalombattai alapanyagra 
épül. A DUFI-nak azonban na-
gyon jelentős transzformáción 
kell keresztülmennie. Üzem-
anyaggyártásra építették, 
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most azonban más korszak 
kezdődik el. 

A gazdaságtörténetben van-
nak jó és rossz példák is. A hol-
land DSM nevű céget 1902-ben 
alapították, szénbányászatra. 
Jelenleg is működik, de or-
vostechnológiával foglalkozik. 
Így is reklámozza magát: száz 

év transzformáció. A világelső 
KODAK azonban, amikor a sa-
ját mérnökei kifejlesztették a 
digitális fényképezőgépet, azt 
mondta: „nem támogatjuk, 
mert tönkretesz minket”. Így 
aztán „nem ők tették tönkre 
magukat”, hanem valaki más.   

„A DUFI-ban jó szakemberek 
vannak, és bár az elmúlt fényes 
ötven év után nehéz lehet elfo-
gadni, hogy nem nálunk nőnek 
ki az üzemek a földből, de biz-
tos vagyok benne, hogy Száz-
halombatta mindenképp sze-
repet kap a MOL hosszú távú 

stratégiájában, ideér a fejlesz-
tés.” Hogy nálunk kerül-e sor 
a következő „nagy dobások” 
egyikére, természetesen első-
sorban gazdasági, megtérülési 
és stratégiai kérdés, de rész-
ben azon is múlik, sikerül-e 
meggyőzni a döntéshozókat, 
hogy az itteni szakemberbázis, 

kollektíva hajlandó megküzdeni 
ezekkel a kihívásokkal és alkal-
mas erre az átalakulásra. 

Hogy mikor, az sok minden-
től függ, de tény, hogy az itt 
levő eszköz, tudás, humánka-
pacitás, az infrastruktúra és az 
elhelyezkedés nagyon értékes-
sé teszi a százhalombattai fi-
nomítót. Az energiaigény meg-
marad, sőt, előállítani pedig ott 
éri meg, ahol már adott az alap 
infrastruktúra. A menedzsment 
dolgozik a hátra levő két „nagy 
dobáson”, de minden egyéb 
részlet egyelőre üzleti titok. 

Hogy végül elérhető cél-e 
2050-re a karbonsemlegesség 
– bármit is jelentsen ez -, ar-
ról megoszlanak a vélemények. 
Tény, hogy ahogy közelítünk a 
nullához, exponenciálisan nő-
nek a kiadások, vagyis jelentős 
összegű beruházásokról beszé-
lünk. 

„Ilyen kihívás előtt még nem 
állt az energiaszektor. Nem 
áll ugyanis rendelkezésre az a 
technológia, amire azt mond-
hatnánk: megoldjuk vele a fel-
adatot. Nem áll rendelkezésre 
akkora mennyiségű megújuló 
energia sem. Nagy-nagy kér-
dőjel az egész, de nekem ettől 
szép és ettől izgalmas. Azon 
dolgozhatok, ami majd a gye-
rekeim életét teszi kényelmes-
sé és biztonságossá.” 

(Megjelent a Százhalom 
Magazin 2020. decemberi 

számában.)
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A cikk egyebek mellett ki-
emeli a józanság fontosságát, 
vagyis, hogy csak olyasmit kö-
zöljünk „magánemberként”, 
amit szakemberként, alkalma-
zottként is felvállalunk, vala-
mint sose feledjük, hogy az In-
ternetről nem lehet eltüntetni 
tartalmakat, szóval csak olyas-
mit posztoljunk, kommentel-
jünk, ami hosszútávon helytál-
ló lehet részünkről. 

A cikk kiemeli, hogy a 
MOL-csoport tiszteletben tart-
ja a véleménynyilvánítás sza-
badságát, amelyet az Európai 

Unió Alapjogi Chartája is bizto-
sít, de ez nem sértheti mások 
jogait vagy a munkaadó gaz-
dasági érdekeit. 

Nemcsak a társaság sza-
bályzata miatt, hanem egyéb-
ként is alapvető a (nyilvános) 
kommunikációban, hogy ud-
variasak, korrektek és objektí-
vek legyünk, törekedjünk arra, 
hogy a vita hevében se sért-
sünk meg másokat! Legyünk 
tekintettel arra, hogy mások 
kultúrája, gondolkodásmódja, 
humora, ízlése, politikai szim-
pátiája a miénktől eltérő lehet!

A felelősségre vonás elkerü-
lése végett érdemes odafigyel-
ni arra is, hogy ha a társaságot 
érintő témához szólunk hozzá 
a közösségi médiában, mindig 
jelezzük, hogy személyes véle-
ményünket fejezzük ki és nem 
a cégét képviseljük! Ne osszunk 
meg a közösségi médiában ér-
zékeny üzleti információt, sem 
pedig olyat, amelyet a munka-
vállalók valamilyen belső csa-
tornán kaptak meg, mert ez 
sértheti a társaság üzleti vagy 
egyéb érdekeit! További részle-
tek az Epanorámán.  n

Kommunikáljunk felelősen!
Közösségi médiaszabályzatot adott ki a MOL-csoport, amely egy általános keret 
meghatározásával járul hozzá, hogy alkalmazottjai biztonságosan posztoljanak 
a munkaadójukról. Bár a szabályzat egyelőre csak angol nyelven hozzáférhető, a 
legfontosabb elveket magyarul is közzétette a munkáltató az Epanorámán. Ezeket 
mindenkinek érdemes átolvasnia, aki használja a közösségi médiát. 
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A MOL több kezdeményezést 
indított a vállalati kultúra és a 
munkavállalói elkötelezettség 
növelése terén 2018-ban. Az 
egyik legjelentősebb ezek kö-
zül a Hídember-program volt, 
amely során munkavállalók 
jelentkezhetnek kultúrafejlesz-
tő ügynöknek, hogy összeköt-
tetést biztosítsanak a vezetők 
és a dolgozók között.  Major 
Krisztát az üzemvezetője kérte 
fel, hogy Hídember legyen.  

- Azt mondta, hogy ez ne-
kem való és a kultúrafejlesz-
tésben lesz nagy szerepünk, 
ami tetszett.  

- Azt gondoltad, hogy ránk 
fér a kultúraváltás? 

- Igen, és most is azt gondo-
lom, hogy elsősorban rajtunk 
múlik. 

- Min kellene változtatni? 
- Panaszkodás és kizárólag 

másokra irányuló elvárások 
helyett tenni kell a változásért, 
először a legszűkebb szemé-
lyes környezetben. 

- És az elmúlt két év alatt si-
került ebben előre lépni?

- Több Hídemberrel is be-
szélgetve az a tapasztala-
tunk, hogy nem úgy haladunk, 
ahogy azt az elején elképzel-
tük, és ennek az a fő oka, hogy 
a közvetlen vezetőket nem ér-
zékenyítették és nem tették 

érdekeltté ebben a program-
ban. Emiatt nem igazán látják 
az értelmét. 

- Ez miben nyilvánul meg? 
- Például abban, hogy keve-

set kommunikálnak a beosz-
tottjaikkal és a csapatépítést 
sem tartják fontosnak, amiben 

nekik is nagy szerepük lehetne. 
- Az mit jelent, hogy te lettél 

az Év Hídembere? 
- Az összes hídember tit-

kos szavazással dönt az elis-
merésről MOL-szinten, több 
kategóriában. Engem a „leg-
együttműködőbb” hídember-

Major Kriszti, az Év Hídembere

Kezdjük magunkon, és 
lehet hibázni
„Nem tudjuk meg előbb a közérdekű információkat a többi munkavállalónál, és 
nem kérik ki a véleményünket a döntések előtt, pedig szerintem, ha a munkáltató 
komolyan kultúrát akarna váltani, akkor ez így működne. Számomra azonban az 
első perctől egyértelmű volt, hogy a kultúraváltás csak fokról fokra történhet és 
csak a saját, személyes szemléletváltásunkkal kezdődhet.” Major Krisztinával, a Mol 
Nyrt. Logisztika Automatikus tankautótöltőjének CH szállítási munkatársával, az Év 
Hídemberével beszélgettünk. 
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nek választottak meg. Nagyon 
jól esik, és külön jó érzéssel töl-
tött el, hogy a telepvezetőm is 
felhívott, hogy gratuláljon. 

- Hány hídember tevékeny-
kedik a MOL-ban, és milyen 
sűrűn találkoztok egymással?

- Nyolcvannál többen va-
gyunk. Az elején többször 
vettünk részt egy-két napos 
tréningeken, amiknek főként 
a kommunikációs és empátiás 
képességeink fejlesztése volt 
a célja. Ilyen „nagycsoportos” 
találkozásokra azóta viszony-
lag ritkábban kerül sor, de a 
logisztikás hídemberekkel ha-
vonta egyeztetünk. Az utóbbi 
időben persze, online, a no-
vember 11-i díjátadót is így 
tartottuk meg. Meghívást ka-
pott rá a Telecom HR-es szak-
embere is, aki a hasonló prog-
ramjukról beszélt. 

- Sokat javultak a kommu-
nikációs képességeid az elmúlt 
két évben? 

- Javultak, de az asszertív 
kommunikációt még gyako-
rolnom kell. Legegyszerűbben 
úgy fogalmaznám meg, hogy 
képes legyek személyeskedés, 
vádaskodás, vagdalkozás nél-
kül kifejezni a problémáimat. 
Szóval nem ítélem el vagy ér-
tékelem le a másikat, hanem 
azt fogalmazom meg, hogy mit 
érzek a szavai, tettei hatására, 
miért jelentenek ezek gondot 
számomra.     

- Hogyan értelmezed a mun-
kahelyi �jóllétet”? 

- Én a mai napig ugyan-
azzal az örömmel és lelkese-
déssel járok be dolgozni, mint 
a legelején, huszonhét évvel 
ezelőtt. Lehet, hogy ez a sze-
mélyiségemből fakad, de még 
mindig emlékszem, hogy akkor 
milyen nehéz volt bekerülni a 
MOL-ba, és hogy mit jelentett 
számomra a százszázalékos 
jövedelememelkedés, ami ez-
zel a munkahellyel járt. Előtte 
ugyanis kenyérgyárban, majd 

egy számítógépeket forgalma-
zó cég recepciósaként dolgoz-
tam. Valahányszor bekanyaro-
dok a főútról a munkahelyem 
felé, előjön bennem ez az ér-
zés. Persze, azt is el tudom 
képzelni, hogy akiknek bezárt 
a telephelyük vagy megszűnt 
a munkakörük, és emiatt ke-
rültek ide, azok nem pontosan 
ugyanezt érzik. 

Azt viszont nem fogadom el 
jó szívvel, ha valaki csak annyit 
szeretne, hogy minél gyorsab-
ban teljen el a műszak, mert 
belefásult és pocsékul érzi ma-
gát. Számomra az jelentené a 
jóllétet, ha mindenki kimonda-
ná a problémáját, de lennének 
javaslatai a változásra és meg 
is tenne érte mindent, amit 
megtehet.

- Milyen sikereket értél el hí-
demberként? 

- Szerveztem két munkahe-
lyen kívüli összejövetelt a kollé-
gákkal, amelyeken majdnem a 
teljes üzemi létszám részt vett. 
Vacsoráztunk, társasoztunk, 
és úgy érzem, jó hatással volt 
a benti légkörre. Fekete Miki 
hídemberkollégámmal elége-
dettségi felmérést is végez-
tünk, a csepeli telephely min-
tájára, több battai üzemben. 
Minden évben másféle kará-
csonyfát készítünk, virágokkal 
szépítjük a környezetünket, de 
ez független a hídemberségtől. 
Az elején általában nem érté-
keltek minket pozitívan a töb-
biek, de ez változott. Amikor 
azt mondják, hogy „Hídember 
vagy, szerezz kesztyűt!”, ez ap-
róság ugyan, de mégis azt jelzi, 
hogy számítanak ránk. 

Ugyanakkor nem tudjuk meg 
előbb a közérdekű információ-
kat a többi munkavállalónál, és 
nem kérik ki a véleményünket a 
minket is érintő döntések előtt, 
pedig szerintem, ha a munkál-
tató komolyan kultúrát akarna 
váltani, akkor ez így működne. 
Számomra azonban az első 

perctől egyértelmű volt, hogy 
a kultúraváltás csak fokról fok-
ra történhet és csak a saját, 
személyes szemléletváltásunk-
kal kezdődhet.

- Szóval felelősségvállalás – 
például a saját munkámért? 

- Igen, és kommunikáció. 
Mert ha valamit duplán csiná-
lunk meg, az kinek a hibája? 
Apró, pici dolgok ezek, hogy 
nem csak a saját fejem után 
megyek, hanem mondom a 
másiknak, hogy mit teszek, 
akkor nem fog ő is nekiállni 
ugyanannak. Figyelembe ve-
szem a környezetemet. 

- Halottam erre egy nagyon 
jó hasonlatot, a közlekedést: 
haladsz a magad útján, a cél-
jaid felé, de betartod a szabá-
lyokat és figyelsz közben előre, 
hátra, oldalra, hogy ne hajtsa-
nak beléd.

- Ez jó hasonlat, azzal a kü-
lönbséggel, hogy itt lehet hi-
bázni! Mert sokszor a félelem 
miatt vagyunk tehetetlenek, 
amiatt hárítjuk a felelősséget. 
De lehet hibázni, csak álljunk 
meg egy pillanatra és tanuljunk 
a hibáinkból! 

- Az igaz, hogy a „nagycso-
portos” fórumokon a munkál-
tató azt mondja, mindenről 
beszélhettek, csak bérről és 
létszámról nem? 

- Amikor létrejött a hídem-
ber-hálózat, sokan attól féltek, 
hogy a szakszervezeti pozíci-
ókat fogjuk gyengíteni, emi-
att többször is ki lett mondva, 
hogy nem a bérharc a dolgunk, 
mert az a szakszervezeteké. 
Nem helyettük lettek a hídem-
berek. De ha megkérdeznek 
minket, hogy mitől éreznénk 
jobban magunkat, mivel le-
hetne motiválni az embere-
ket, nyilván mindenkinek ez 
jut eszébe elsőként. Szóval, én 
nem tartom tabunak ezeket a 
témákat és tapasztalataim sze-
rint mások sem. 

n
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Mit is jelent 
pontosan az, hogy 
Üzemi Tanács? 
És mi a célja?

Az Üzemi Tanács a munka-
vállalók által titkos szavazáson 
5 évre választott testület, ame-
lyet széles együtt döntési, kon-
zultációs és információs jogok 
illetnek meg és üzemi megál-
lapodást köthet a munkálta-
tóval a munkaviszony egyes 
kérdéseinek általános szabá-
lyozásáról. Érdekképviseleti 
intézmény, amelyen keresztül 
a munkavállalói részvétel meg-
valósulhat. Célja a munkaválla-
lók szociális és gazdasági érde-
keinek védelme. 

Mi a feladata az 
Üzemi Tanácsnak?

Az ÜT feladatai közé tartozik 
a munkaviszonyra vonatkozó 
szabályok megtartásának fi-
gyelése. Az ÜT és a munkálta-
tó között kölcsönös tájékozta-
tási kötelezettség áll fenn, és 
vannak kérdések, amelyekben 
a munkáltatónak ki kell kérnie 
az Üzemi Tanács véleményét. 
Ilyenek például a családi élet 
és a magánélet összehango-
lása, az egészséges munkafel-
tételek, az egyenlő bánásmód 
vagy a munka díjazásához köt-
hető kérdések. 

Van közös érdeke 
a munkáltatónak 
és az üzemi 
tanácsnak?

Igen. Mind a munkáltatónak, 
mind az ÜT-nek elsősorban az 
az érdeke, hogy fenntartsa a 
vállalat versenyképességét. 
Mindezt úgy, hogy a munkál-
tató eközben ügyel arra, hogy 
munkavállalóit is kellőképpen 
támogassa, különben szem-
be kerülhet az ÜT-vel. Ha kell, 
az Üzemi Tanács úgynevezett 
jogalkuba is bocsátkozhat a 
munkáltatóval annak érdeké-
ben, hogy a versenyképessé-
get ne az alacsony munkabér/
alacsony szaktudás koncepció-
jával érje el.  

Miben tér el 
egymástól a 
szakszervezet és az 
Üzemi Tanács?

A két szervezet bizonyos 
szinten ugyan összekapcsoló-
dik, de strukturálisan, létjogo-
sultságában és jogaiban is el-
tér egymástól. 

A szakszervezet önálló jogi 
személy, vállalaton kívüli szer-
vezetként átfogja az egész 
gazdaságot, bárki lehet a tag-
ja. Tevékenysége makro és 
mikro szintre is kiterjedhet. 

Önálló gazdasági, foglalkoz-
tatási és bérpolitikával ren-
delkezik, amelyek akár ellen-
tétesek is lehetnek egy-egy 
társaság ugyanezen területek-
re vonatkozó céljaival. Vagyis 
a szakszervezet nem vállalati 
szintben gondolkodik és tevé-
kenykedik, míg az Üzemi Ta-
nács igen. Az ÜT csak a válla-
laton belül értelmezhető, csak 
a vállalati struktúrán belül tes-
tesülhet meg, tagjait a vállalat 
munkavállalói választják, önál-
ló belépésre nincs lehetőség.  

A két szervezet jogaiban 
fellelhető alapvető különbsé-
gek: a sztrájkjog és a kollek-
tív szerződés megkötésének 
joga. A sztrájkjoggal csak a 
szakszervezet élhet. Az üzemi 
tanács sztrájkot nem szervez-
het, nem támogathat és nem 
akadályozhat meg, pártatlan 
magatartásra köteles. Kollek-
tív szerződés kötésére is csak 
a szakszervezet jogosult, ilyen 
jellegű egyezmény a munkál-
tató és az üzemi tanács között 
nem jöhet létre. 

Mivel segíti 
a vezetést a 
munkavállalói 
részvétel?

A munkavállalói részvétel 
jelzi a munkáltató felé a reak-
ciókat az egyes döntések után. 

Szakszervezet és üzemi tanács  

Mi a közös és miben más?
A szovjet típusú egypártrendszer megszűnésével egyidőben, az 1989-90-es 
rendszerváltás magával hozott egy teljesen új rendszert a munkaügyi kapcsolatok 
terén. A demokratikus jogállam és a piacgazdaság kialakulása magával hozta az 
intézményesített üzemi tanácsokat – későbbiekben ÜT –, amelyekről először az 
1992-es Munka Törvénykönyve rendelkezett. Az üzemi tanácsok létrehozásához a 
Németországban bevált kétcsatornás modell szolgált alapul. Ez a modell megosztja 
a munkavállalók képviseletét a szakszervezetek és ÜT-k között.
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A gazdasági szempontú dönté-
sek így kiegészülhetnek szociá-
lis szempontokkal is. A megho-
zott döntések nyilvánosak, így 
azok legitimitása is nőhet. A 
munkavállaói részvétel a dön-
tések végrehajtásának konflik-
tusmentességéhez is hozzájá-
rul. Végeredményben pedig a 
vállalati hatékonyság növeke-
déséhez érünk el, ami mind a 
munkavállalónak, mind a mun-
káltatónak érdeke.  Azt viszont 
fontos megjegyezni, hogy ez-
zel együtt a dolgozói részvétel 
lelassíthatja és megdrágíthatja 
a döntéshozatalt.  

Miért érdemes 
Üzemi Tanácsi 
választásokon részt 
venni?

Természetesen, ha úgy gon-
dolja a munkavállaló, hogy 
bére és munkakörülményei is 
megfelelőek, akkor további te-
endője nincs.  

Ha viszont nem, akkor az 
Üzemi Tanács révén lehetőség 
nyílik, hogy mélyebben bele-
lásson a cég működésébe. A 
munkavállaló, aki tanácstag 
lesz, nemcsak a személyes, 
hanem munkatársai érdekeit is 

képviselheti, elősegítve a vál-
lalat és a munkavállalók közös 
céljainak megvalósítását. 

Miért érdemes 
szakszervezeti 
tagnak lenni?

Ha a munkavállaló szeretne 
a munkáltatóval alkupozícióba 
kerülni, egyedül nagyon kevés 
esetben jár sikerrel. Sokkal ki-
sebb egyéni kockázatot rejt, de 
annál nagyobb eredménnyel 
kecsegtet az összefogás. 

Az egyik legnagyobb előny a 
kollektív jog, amely az egyéni 
jogokkal szemben előzetesen 
is érvényesíthető, nemcsak az 
elszenvedett sérelem után. A 
munkáltatói intézkedésekről 
még azok végrehajtása előtt 
véleményt alkothat a szakszer-
vezet, így van lehetősége el-
lenlépések megtételére. 

A szakszervezet lehetővé 
teszi a munkavállaló számára, 
hogy egyenrangú félként tár-
gyaljon a munkaadójával. Min-
den munkavállalónak egyéni 
gazdasági és szociális érdeke, 
hogy szakszervezeti tag le-
gyen. A szakszervezet létezése 
és befolyása azonban a tago-
kon múlik. Az a vállalat, ahol 

a munkavállalók nagytöbbsé-
ge tagja a szakszervezetnek, 
kénytelen komolyan venni a 
szervezetet és annak képvise-
lőit. 

Aki vállalja a szakszervezeti 
tagságot, az nemcsak tagdíjjal 
járul hozzá a szervezet műkö-
déséhez, hanem azt is kifejezi, 
hogy egy érdekközösséghez 
tartozik, mivel a szakszervezet 
lényege éppen a közös érde-
kekben rejlik. 

A szakszervezet által elért 
sikerek azonban adott eset-
ben nemcsak a tagok, hanem 
a szervezeten kívül állók szá-
mára is előnyt jelenthetnek, 
amely igazságtalannak tűnhet, 
hiszen a munkavállalók kisebb 
csoportjának a sikeréből egy 
nagyobb csoport kerül elő-
nyösebb helyzetbe. Mindenki-
nek érdeke, hogy kiálljon saját 
magáért,  de miért cselekedne 
egyedül, ha a szakszervezet-
ben egy közösség érdekében is 
cselekedhet és nagyobb előny-
re tehet szert?!  

Krisztián Viktória,  
az Olajipari Szakszervezet 

gyakornoka, a Pázmány  
Péter Katolikus Egyetem  

harmadéves hallgatója  
Politikatudományok Szakon
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Sándor Gábor 1983-ban he-
lyezkedett el az akkori DKV-
nál, a Benzinreformáló 1. és 
Gázolaj-kénmentesítő 1. üze-
mek blokk-kezelőjeként, amely 
már ötödik munkahelye volt, 
mivel fiatal családapaként, há-
rom kisgyerekkel folyamato-
san kereste a lehetőségeket, 
főként a család lakásgondjai-
nak megoldására. Közvetlenül 
a DKV előtt a Csákvári Állam-
igazdaság göböljárás-pusztai 
telepén dolgozott gépszerelő-
ként, traktorosként, baromfi-
telep-üzemeltetőként, mikor 
mire volt szükség, és mit tu-
dott ellátni autószerelő vég-
zettségével. A DKV-ban meg-
hirdetett műszakos állásról 
apróhirdetésben olvasott, az 
első jelentkező volt. 

Nemcsak a fizetése emel-
kedett azonnal a duplájára, 
hanem kilenc hónap múlva új 
lakásba költözhettek a száz-
halombattai lakótelepen. Az a 
gondoskodás, amellyel a Dunai 
Finomító a rendszerváltás előtt 
fordult a dolgozóihoz, egy élet-
re elkötelezte a cég mellett. 

A Ref-1-ben eltöltött két 
év után két évet dolgozott az 
új viszkozitástörő üzemben, 
amelynek építésében is részt 
vett. Közben elvégezte a vegy-
ipari gépésztechnikumot, majd 
a Krakk üzembe helyezték ve-
zérlőnek.

A rohamosan fejlődő új 
technológia, az informatika 
már 1985-ben felkeltette az 
érdeklődését. 1988-ban saját 
erőből beiratkozott egy hat 

féléves főiskolai levelező kép-
zésre. Az első félév után felke-
reste a DKV Számítástechnikai 
Főosztályát, ahol örültek neki. 
Akkoriban harminc-negyven 
PC volt az egész finomítóban. 
Programozókat foglalkoztatott 
a cég, de műszaki szakembert 
kerestek a karbantartásukra. 
Sándor Gábort átszerződtették 
a Krakkból, és a tandíját is át-
vállalta a cég. A főiskola mellett 
a munkahelyén is sokat tanult, 
mivel szinte minden itthon be-
szerezhető gépet meg lehetett 
találni a DKV-nál. 

A ’90-es évek folyamán kol-
légájával, Szabó Jánossal a 
DKV-s, majd az egész ország 
területéről érkező MOL-os kol-
légák személyi számítógép-
használat-oktatását is ellátták. 
Közben a Dunai Finomító in-
formatikai hálózatát építette, 
üzemeltette, volt VIP támoga-
tó, majd 2003-tól a töltőállo-
mások informatikai rendszeré-
nek kiépítése vált az elsődleges 
feladatává.  Közben kiszer-
vezték, majd visszahívták, de 
mindvégig ugyanazt a felada-
tot végezte ugyanabban az iro-
dában, vagyis sosem szakadt 
el a „DKV”-tól. „Nem nagyon 
van olyasmi a MOL informa-
tikai rendszerében, amibe ne 
ártottam volna bele magamat 
valamikor” – mondja. Hozzáte-
szi: a hátrányai is megvannak 
annak, ha valamihez csak egy 
valaki ért. Éppen ezért jelenleg, 
néhány évvel a nyugdíj előtt 
tudása átadását tartja az egyik 
legfontosabb feladatának.  n

Nem jó, ha valamihez  
csak egy valaki ért
Életpálya Díjjal ismerte el a MOL Sándor Gábor Exchange rendszertulajdonost, a 
MOL IT&D GBS munkatársát, az Olajipari Szakszervezet tagját, akinek ez úton is 
szeretettel gratulálunk az OSZ nevében! 
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Bodó Sándor államtitkár sze-
rint közelíteni kellene az állás-
pontokat, mert fontos szem-
pont a stabilitás. 

A munkavállalói oldal kifej-
tette, hogy minden ország a 
saját fogyasztási szokásainak 
megfelelően alakítja ki, és sú-
lyozza a tételeket, azáltal a 
legnagyobb eltérés éppen a 
két leglényegesebb területen 
(lakhatás, közlekedés) találha-
tó, amely igy komoly torzító 
hatással bír az összehasonlí-
tás terén. Vásárlóerőparitást 
tekintve a nettó értékben Ma-
gyarország jelentős lemaradást 
mutat a környező országokhoz 
képest.

A munkáltatói oldal egyik 
tagja ismételten kifejtette, 
hogy nem látja értelmét a 
nemzetközi kitekintésnek, a 
magyar minimálbér a magyar 
gazdaság helyzetétől függ. A 
korábbi évek egyeztetései so-
rán azonban minden alkalom-
mal figyelembe vették a felek 
a környező országok bérpoli-
tikáját, annál is inkább, mert 
jelentős hatást gyakorolt és 
gyakorol jelenleg is a hazai 
foglalkoztatási helyzetre.

A munkáltatók bizonyta-
lanok a jövőt illetően, ezért 
egyetértenek azzal a koráb-

bi szakszervezeti felvetéssel, 
hogy próbáljanak meg a jövőre 
nézve is objektív feltételeket 
kialakítani, és annak alapján 
tovább lépni a minimálbérek 
emelésével. Kérdésként fogal-
mazták meg a kormányzat felé, 
hogy milyen esélyei vannak a 
további 2 százalékos munkál-
tatói járulékcsökkentésnek. 

A 2016-ban megkötött meg-
állapodás értelmében alapfel-
tétel a 6 százalékos reálkere-
set-növekedés elérése, de a 
jelenleg ismert adatok alapján 
a reálkeresetek a második ne-
gyedévben 2,1, a harmadikban 
pedig 3,8 százalékot emelked-
tek az első negyedévhez ké-
pest. 

A munkáltatók kizárólag a 
vállalkozások terheinek továb-
bi csökkentésével tudják elkép-
zelni a kötelező bérelemek to-
vábbi növelését.

2021-ben a jelenleg ismert 
előrejelzések alapján az inflá-
ciót ellentételező 3 százalé-
kos emelést javasolnak, eh-
hez azonban szükségük van 
állami segítségre, vagyis arra, 
hogy a szociális hozzájárulás 
csökkentése és a minimálbér 
emelése egyidőben valósuljon 
meg. A munkáltatói oldal má-
sik szereplője szerint mégis-

csak a V4-ek, „a saját klubunk” 
tagországaihoz kellene mérni 
magunkat, ráadásul úgy, hogy 
termelékenység tekintetében a 
második helyen állunk.

A munkavállalói oldal állás-
pontja, hogy a minimálbéreme-
lés növeli a hatékonyságot, a 
termelékenységet és a ver-
senyképességet is. A mérték 
tekintetében kompromisszum-
készek, de a reálérték megőr-
zése feletti minimálbér-eme-
lést támogatják. A 2021-re 
vonatkozó átlagos várható 
kereset-növekedés mértéke 
(6,6-7,5 százalék) és a V4-ek 
átlagos minimálbér-növelési 
mértéke jelenthet megfelelő 
kiindulási alapot.

Ismét javasolták, hogy a 
munkavállalók terhei is csök-
kenjenek, töröljék el az 1,5 
százalékos munkaerőpiaci já-
rulékot, illetve csökkentsék az 
SZJA-t. 

A bértárgyalás folytatódik.
A LIGA Szakszervezetek 

megismételte javaslatát a ke-
resőképtelenség kiterjesztésé-
re, vagyis táppénz biztosításá-
ra a szülők részére a nevelési, 
oktatási intézmények tartós 
illetve ideiglenes bezárása ese-
tén.

n

A munkáltatók kizárólag a vállalkozások terheinek 
további csökkentésével tudják elképzelni  
a kötelező bérelemek növelését

Nemzetközi kitekintés  
a bértárgyalásokon
Szlovákiában 7,4, Csehországban 4,1, Lengyelországban pedig 7,7 százalékkal 
emelkedik a minimálbér 2021-ben. Mennyiben kellene a magyar gazdaságnak ehhez 
alkalmazkodni? Erről vitázott a munkavállalói és munkaadói oldal a Versenyszféra 
és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának december 9-i ülésén, amelyről dr. 
Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke számolt be az OSZ-nek.
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A nevetés biztosan nem árt
Nem ég, világít

A kisgyerek karácsony este 
beszalad az anyukájához a 
konyhába:

- Anyu, anyu, képzeld, ég a fa! 
- Nem ég, kisfiam, hanem vi-
lágí t!

Néhány perc múlva megint 
beszalad a kisfiú:

- Anyu, anyu! Már a függöny 
is világí t!

Válunk!
A 80 éves férfi felhí vja távol 

élő fiát:
- Fiam! Anyád és én úgy 

döntöttünk, hogy elválunk. 
Arra kérnélek, hogy hívd fel a 
nővéredet és kí méletesen kö-
zöld vele a hí rt.

A fia azonnal telefonál a nő-
vérének és közli vele a rossz 
hírt. A nővére tüstént intéz-
kedni kezd.

- Azonnal csomagolunk, ha-
zautazunk és rendbe rakjuk a 
dolgokat. 

Majd felhí vja az apját is:
- Azonnal hazautazunk, ad-

dig ne csináljatok semmit!
Az apja: - Jó, akkor várunk. 

Majd odafordul a feleségéhez:
- Na, a gyerekek nálunk töl-

tik a karácsonyt. Csak azt tud-
nám, húsvétra mit fogunk kita-
lálni!

Karácsonyfa
Két együgyű elmegy az er-

dőbe, hogy karácsonyfát vág-
janak maguknak. A térdig érő 
hóban gázolva órák hosszat 

keresik a megfelelő fenyőt, de 
nem találják. A nap lenyugszik, 
feltámad a jeges szél, a távol-
ban felvonyít valami állat.

Az egyik együgyű azt mond-
ja a másiknak:

- Na, ebből nekem elegem 
van! A legközelebbi fát kivág-
juk, akár fel van díszítve, akár 
nincs!

Szöszik
- Képzeld, idén a karácsony 

pont pénteki napra esik!
- De remélem nem 13-ára...

Két macska a 
háztetőn

- Te mit kérsz karácsonyra?

- Jó sok kismacskát! És te?
- Én is sok kiscicát!
Megszólal hátul a kandúr:
- Hahó, megjött a Mikulás!

Vizsgaidőszak
  Mit mond az egyetemista 

november elsején?
- De jó! Karácsonyig már 

csak kettőt alszunk!

Mi történik a 
Mikulással, ha 
karambolozik?

Szánja-bánja.

Vízipisztoly
Karácsonykor a nagymama 

vízipisztolyt ajándékoz az uno-
kájának. A lánya dühösen for-
dul hozzá:

- Anya, hogy vehettél neki 
ilyen ajándékot?! Már nem em-
lékszel, mennyire dühös vol-
tál, amikor a vízipisztolyunkkal 
mindent összefröcsköltünk?

A nagyi elmosolyodik.
- Dehogynem, nagyon is!

Kedves Isten!
Hogyhogy az utóbbi időben 

nem találtál fel egy új állatot se? 
Csak a régiek vannak.  Johny

Hétfő reggel
- Figyelem, ez egy bankrab-

lás. Mindenki emelje fel a ke-
zét! Maga is ott!

- Túl fáradt vagyok. 
- Lelőjem? 
- Igen, legyen szíves!


