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Önmagadért – velünk!

Úgy kell élni, hogy bármikor életben maradhatunk – Beszélgetés Varga Ferenccel, 
a MOL Nyrt. Beruházás szervezetének minőségbiztosítási szakértőjével

Egyelőre nem kötelezhet oltásra a munkáltató, de ez változhat – Összefoglalónk  
a vezető online hírportálok cikkei alapján készült

COVID és tápénz – Minden információ egy helyen a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
tájékoztatója szerint

Aki tényleg szereti a kihívásokat – Kertesi Norberttel, a MOL IT & Digital GBS 
Magyarország Kft. kiskereskedelmi IT üzemeltetőjével beszélgettünk

Elkezdődött a munka a Segélyezési Bizottságban – „A jövedelemkiesés teljes  
összegét nem tudjuk pótolni, de határozott, eltökélt célunk tagjaink anyagi  

terheinek enyhítése!”

A TARTALOMBÓL

A munkahelyem olyan, mint a Roxfort.  
Minden nap elvárják, hogy varázsoljak, sosem biztos, hogy túlélem, 

és mindig van egy dementor, aki elszívja az életkedvemet.



TÉNYKÉP • XXVI. évfolyam 3. szám • 2021. március •  www.olajipariszakszervezet.hu • olajipariszakszervezet@mol.hu2

A Somogy megyei Tabon 
született, és a közeli Somogy-
meggyesen nevelkedett szülei-
vel és két nővérével. A szerény, 
falusi környezetben még óvo-
da sem működött. A sok évvel 
idősebb testvéreitől, azok szö-
veggyűjteményéből tanult meg 
olvasni. Szülei a közeli temp-
lomban kántorkodtak, a zene 
és a könyvek szeretete egész 
életében elkísérte.

Bár meleg családi fészekben 
nőtt fel, hamar megtanulta, 
hogy a család anyagi lehető-
ségei szűkösek. Látta, hogyan 
küszködnek szülei a két idő-
sebb gyerek taníttatásáért, és 
eldöntötte, csak olyan iskolába 
iratkozik be, ahol ösztöndíjat 
kap.

Így lett szerszám- és gépsze-
relő, géplakatos szakmunkás.   
Első munkahelyén, a Dunán-
túli Vízügyi Építő Vállalatnál a 
balatoni strandok és kempin-
gek ívóvíz- és csatornahálóza-
tát építették ki. Akkori kollégái 
biztatására bekapcsolódott az 
érdekvédelmi munkába, bevá-
lasztották az akkor induló ifjú-
sági parlamentbe, ahol a rend-
szer által biztosított csekély 
szólásszabadsággal próbálták 
felhívni a figyelmet az ifjúság 
problémáira. Balatonfüredről a 
veszprémi központba szerve-
zett fórumra is tovább küldték, 
mert felszólalásában nyíltan 
beszélt a környezetében élő 
fiatalok változás iránti igénye-

Úgy kell élni,  
hogy bármelyik pillanatban 
életben maradhatunk
Negyvenhárom év után VHP nyugdíjba készül Varga Ferenc, a MOL Nyrt. Beruházás 
szervezetének minőségbiztosítási szakértője. Azt mondja, nem sok mindent csinálna 
másként.

Műszaki átvételen Shate Douxban
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iről. 1976-ban a vízügyi ágaza-
tot képviselte a Mezőgazdasá-
gi, Erdészeti, Élelmiszeripari és 
Vízügyi Dolgozók Szakszerve-
zete (MEDOSZ) ifjúsági parle-
mentjében.

1978 áprilisától a Kőolajve-
zeték Építő Vállalatnál, Siófo-
kon helyezkedett el lakatosként 
és gépkocsivezetőként. Amikor 
másfél év múlva Százhalom-
battára ért az Adria-kőolaj-
vezeték, jelentkezett a nagy 
lendülettel épülő Dunai Kő-
olajfinomító Vállalathoz, ahol 
az induló gázolajkénmentesítő 
üzembe, a GOK-2-be vették fel 
kompresszorkezelőnek.

A DKV-ban pezsgő életet, 
sok fiatalt, segítőkész kollégá-
kat talált. Tíz évig dolgozott 
három műszakban. Közben 
húsz hónapra elvitték sorkato-
nának Székesfehérvárra, majd 
leszerelés után az akkori gya-
korlat szerint csatlakozott az 
üzemi önkéntes tűzoltókhoz.   
A Németh István által veze-
tett szervezetnél alapos kép-
zést kapott, és igazi közössé-
get, „vidám, de kötelességtudó 
csapatot” ismert meg.

1980-ban nősült, és még 
a sorkatonai szolgálat alatt, 
1981-ben megkapták a be-
lépéskor ígért munkáslakást 
Százhalombattán. A „vezető-
ség tartotta magát a szavá-
hoz, a kollégák pedig lobbiztak 
azért, hogy ez így legyen. Ak-
kor ezt úgy hívták, hogy szak-
szervezet és KISZ”, vagyis erős 
volt a kölcsönös felelősségvál-
lalás és bizalom.

1982-ben az épülő Katali-
tikus Krakk (FCC) üzem egyik 
vezetője felkérte, legyen az in-
dító csapat tagja. A nagy for-
gógépek, kompresszorok és 
a PRS (Power Recovery Sys-
tem) gépészeként az ame-
rikai licencadó útmutatásai 
alapján tanulta meg az üzem 
működését és a személyre 
szabott feladatok ellátását. 

Az üzemben a munkahelyükért 
tenni akaró kollégák dolgoztak, 
közösségi szellem uralkodott, 
munkatársaival a szabadidejü-
ket is gyakran együtt töltötték, 
buszos kirándulásokra jártak. 
Közben két gyermeke szüle-
tett. Péter villamos műszaki 
ellenőr a Petrolszolgnál, Dóra 
pedig közgazdász.

1989-ig dolgozott az FCC-
ben, majd beruházási raktár-
vezető-helyettes, később rak-
tárvezető lett. Ekkor zajlott 
az ÁFOR-kutak átalakítása, és 
közel 360 töltőállomás épült 
fel az új terveknek megfele-
lően, emellett több új üzem is 
épült ebben az időben, például 
a REF-4, a HDS és a Poliszti-
rol. Ezeknek az üzemeknek és 
töltőállomásoknak az összes 
anyagát a Beruházás raktára 
kezelte, fogadta, tárolta és jut-
tatta el az építkezési helyszí-
nekre.

A Beruházás igazi alkotómű-
hely volt dr. Gombás Vilmos 
irányítása alatt, ahol mindenki 
jól érezte magát. Varga Ferenc 
közel tíz évig tevékenykedett 
itt, egészen a szervezet 2000-
es átalakításáig.

Amikor az új Munkavédel-
mi Törvény alapján 1994-ben 
megalakult a munkavédelmi 
képviseleti rendszer, a Beruhá-
zás kollektívája munkavédelmi 

képviselőnek választotta. Fon-
tosnak érezte, hogy tegyen a 
jobb és egészségesebb mun-
kakörülményekért. Több cik-
lus óta irányítja a Funkcionális 
Szervezetek Munkavédelmi Bi-
zottságát és tagja a Központi 
Munkavédelmi Bizottságnak is. 
Meggyőződése, hogy a mun-
kavédelmi képviselőknek jelen-

tős szerepük van abban, hogy 
rengeteget fejlődött a munka-
biztonság kultúrája az elmúlt 
közel két évtized alatt. Kollégái 
a mai napig megkeresik mun-
kavédelmet érintő és egyéb 
munkahelyi problémáikkal.  

A működési modellváltás 
után a beruházási raktározást 
az elsők között szervezték ki. 
Fájó szívvel mondott búcsút a 
szervezetnek és ottani kollégá-
inak. 2002-ig a készletezési fo-
lyamat megújításán dolgozott 
a BPR (Business Process Rede-
sign) projekt keretében. Érde-
kesnek és értékesnek tartotta 
ezt a munkát, mivel hozzájárul-
hatott egy hatékonyabb műkö-
dési rendszer kialakításához. A 
projekt lezárása után műszaki 
ellenőrként tevékenykedett to-
vább a Beruházás szervezeté-
ben.

Hogy feladatait minél na-
gyobb szakértelemmel tudja 
ellátni, még a műszakos idő-
szakban vegyipari gépésztech-

Krakk üzem, 1982-1989
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nikusi, felsőfokú anyag- és 
raktárgazdálkodási, valamint 
munkavédelmi technikusi vég-
zettséget szerzett. Negyvenkét 
évesen iratkozott be a Pécsi 
Tudományegyetemre, ahol öt 
év alatt három - HR-es főisko-
lai és egyetemi, valamint teljes 
körű minőségirányítás egyete-
mi - diplomát szerzett. Hálás 
Gombás Vilmosnak és Gadó 
Zsuzsa beszerzési vezető-
nek, hogy támogatták ebben. 
Szakirányú képzettségét angol 

nyelvvizsgával és a TÜV akadé-
mián szerzett minőségirányítá-
si rendszerfejlesztő oklevéllel 
egészítette ki.

A munka és a család mellett 
tanulásra általában csak éjsza-
ka jutott ideje, de úgy véli, a 
siker egyik fontos titka a több 
lábon állás és hogy meglássuk 
a lehetőségeket. Az öt év egye-
tem alatt nem volt más dolga, 
mint helytállni, mert a vállalat 
minden támogatást megadott 
a tanuláshoz. Gombás Vilmos-
sal a mai napig tartják a kap-
csolatot, de kevés olyan veze-
tője volt, akire ne tudott volna 
felnézni, vagy akivel ne tudott 
volna konstruktívan együttmű-

ködni szakmai érdekvédőként.
Hasonlóan jó érzéssel em-

lékszik arra a négy évre is, 
amit Tiszaújvárosban töltött a 
TVK integrációjának időszaká-
ban. A beruházási helyszíne-
ken felügyelte a MOL műszaki 
és EBK-elvárásainak, előírása-
inak teljesülését, az integráció 
folyamatát.

A MOL jóval a nyugdíjazása 
előtt Életpálya-díjjal tüntette ki 
2014-ben, ami külön értékessé 
teszi számára ezt az egyébként 

is jelentős elismerést. Hozzáte-
szi: sok korábbi és jelenlegi kol-
légája is megérdemelné. Azért 
lehetett sikeres, mert mindig 
támogató és szakmailag fel-
készült csapatban dolgozott, a 
beruházási szervezetről pedig 
úgy gondolja, ma is jó irányba 
tart szakmailag, bár a működé-
si modellek vissza-vissza tér-
nek bizonyos ciklusok szerint.

Szerencsésnek érzi magát 
abban is, hogy a Beruházás 
szakértőjeként nagyon sok 
gyártóműben végzett gyártás-
közi ellenőrzéseket és minősé-
gi átvételek aktív részese lehe-
tett. Nagyon fontosnak tartja a 
tudás megosztását.

1975 óta szakszervezeti tag, 
és nemcsak bátorsága, hanem 
ismeretei is voltak ahhoz, hogy 
időnként kényelmetlen hely-
zeteket, hálátlan feladatokat 
is felvállaljon. Arra biztatja a 
kollégáit, hogy vállalják a fele-
lősséget egymásért és önma-
gukért, például munkavédelmi 
képviselőként, mert a törvé-
nyek védettséget biztosítanak 
számukra.

Nagyon fontosnak tartja a 
munkavállalók közötti szolida-
ritást. Egyformán ismeri a kék- 
és a fehérgallérosok világát, és 
úgy véli, nem szabad hagyni, 
hogy bárki éket verjen közéjük. 
Mindkettőre egyaránt szük-
ség van, és nem működhetnek 
egymás nélkül.

Közel tíz évig vállalt társa-
dalmi feladatokat a százha-
lombattai művészeti iskolában, 
ahol a gyerekei tanultak ze-
nélni. Részt vett a nemzetközi 
fúvósfesztiválok és a zenekari 
táborok szervezésében, vala-
mint a fúvószenekar fellépése-
inek lebonyolításában - egye-
bek mellett a városi és MOL-os 
rendezvényeken. Sok korábbi 
munkatársával a mai napig ba-
ráti kapcsolatot ápol. Tudják, 
hogy számíthatnak egymásra, 
és ezt tartja az egyik legfonto-
sabb dolognak az életében.

Ilyen tevékeny élet után 
nem tartja valószínűnek, hogy 
a nyugdíjas évek alatt magá-
ba roskadna. Tervezgeti, hogy 
több időt szentel hobbijainak – 
a horgászatnak, a természetjá-
rásnak, a múlt és családfakuta-
tásnak -, valamint családjának 
és három unokájának.   

Azt szokta mondani, úgy kell 
élni, hogy bármelyik pillanat-
ban életben maradhat az em-
ber. Mert könnyű meghalni a 
szerelemért vagy a hazáért, de 
igazából élni kell érte, és akkor 
őszintén, tiszta tekintettel bele 
tudunk nézni bárki a szemébe.

n
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Itthon - és a legtöbb euró-
pai országban - a munkálta-
tók nem tehetik kötelezővé 
munkavállalóik számára bár-
milyen védőoltás beadatását, 
és amennyiben nem oltatják 
be magukat, nem is alkalmaz-
hatnak ellenük szankciókat. 
Kivételt képeznek ez alól az 
egészségügyi dolgozók, akik-
nek bizonyos esetekben most 
is naponta koronavírus-teszt-
nek kell alávetniük magukat, 
ha nem veszik fel az oltást. A 
Parlament azonban dönthet az 
oltottsági kötelezettség kiter-
jesztéséről.

A Munka Törvénykönyve 
csak abban az esetben adhat 
lehetőséget arra, hogy a ve-
zetők a munkavégzés feltéte-
léül szabják az oltottságot, ha 
az adott munkakörben csak 
így garantálható a biztonsá-
gos munkavégzés. A munkajog 
szerint ugyanis a munkáltató-
nak kötelessége garantálni a 
biztonságos munkavégzés fel-
tételeit.

Mivel egyelőre nem egyér-
telmű, hogy a védőoltás a vírus 
terjedését is megakadályoz-
za-e, amíg nincs elég vakcina, 
addig a már oltottaknak sem 
szabad eltérniük a munkahe-
lyen a védőfelszerelések, pél-
dául a maszk használatától, 
mivel nem lehet kitenni a ví-
rusfertőzés kockázatának az 
oltatlanokat.

Ha azonban mindenkinek 
elérhetővé válik majd a vakci-
na, a munkáltató dönthet úgy, 
hogy a munkavégzés feltéte-
lévé teszi az oltást, ezzel téve 
eleget a biztonságos munka-
végzés körülményeinek meg-
teremtésére vonatkozó kötele-
zettségének.

Egyre több munkahelyen 
napirendre kerülhet az az elvá-
rás, hogy csak a beoltott alkal-
mazottak dolgozhassanak. Ha 
ugyanis mindenki be van oltva, 
az már egyértelműen megvédi 
a közösséget a megbetegedés-
től, ami a munkáltató elemi ér-
deke.

Eddig csak a munkakörtől 
függően lehetett kötelezni a 
beosztottat bármilyen oltás 
felvételére, a koronavírus-jár-
vány azonban mindenkit érint.

A védettséget igazoló doku-
mentum meglétére rákérdez-

het a munkáltató, de feltéte-
leket egyelőre nem rendelhet 
hozzá, és a munkavállalók vé-
dettségére vonatkozó infor-
mációk birtokában sem tehet 
különbséget védett és nem vé-
dett munkavállalók között, ha 
az oltottság nem kapcsolódik 
szűkkörűen a feladatok teljesí-

téséhez vagy a munkavédelmi 
előírásokhoz.

A tesztelést azonban egyér-
telműen szabályozzák a ha-
zai törvények. A munkáltatók 
jogszerűen vethetik alá ko-
ronavírus-tesztnek a munka-
vállalókat, ha a vizsgálatot a 
munkahelyre történő belépés-
kor végzik, ha az nem igényel 
azonosítást és az adatokat 
nem tárolják (a munkavállalók 
kifejezett beleegyezése nél-
kül). Azok a munkavállalók pe-
dig, akik nem tudnak távmun-
kát végezni és megtagadják a 

Egyelőre nem kötelezhet 
oltásra a munkáltató,  
de ez változhat
Tesztre igen, de védőoltásra egyelőre nem kötelezhetők a munkavállalók 
Magyarországon. A törvényhozás azonban dönthet úgy, hogy ezen változtat. 
Vannak olyan országok, ahol oltás nélkül már nem lehet belépni a munkahelyre. 
Összefoglalónk vezető szakmai hírportálok cikkei alapján készült.
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Keresőképtelenség
Aki COVID-19 vírussal kap-

csolatban vagy otthonában, 
vagy egészségügyi intézmény-
ben járványügyi megfigyelés 
alá kerül, keresőképtelen ál-
lományba vehető. Az egész-
ségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997. évi LXXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Ebtv.) 44.§ g) 
pontja szerint keresőképtelen, 
akit közegészségügyi okból 
foglalkozásától eltiltanak és 
más beosztást nem kap, vagy 
akit közegészségügyi okból 
hatóságilag elkülönítenek, to-
vábbá aki járványügyi, illetőleg 
állat-egészségügyi zárlat mi-
att munkahelyén megjelenni 
nem tud és más munkahelyen 
(munkakörben) átmenetileg 
sem foglalkoztatható.

Ki vesz 
keresőképtelen 
állományba?

A COVID-19 vírussal össze-
függésben ugyanaz az orvos 
jogosult keresőképtelen állo-
mányba venni, mint aki bár-
milyen más okból. A hatósági 
határozatról a hatóság hiva-
talból értesíti a keresőképtelen 
állományba vételre jogosult 
orvost. A közegészségügyi ok-
ból foglalkozástól eltiltás vagy 
hatósági elkülönítés esetén a 
keresőképtelenséget az orvos 
„7”-es kóddal igazolja.

A 102/1995. (VIII. 25.) kor-
mányrendelet 11. § (2) be-
kezdése kimondja, hogy ha a 
keresőképtelenség közegész-
ségügyi okból történt hatósági 

elkülönítés, vagy közegészség-
ügyi okból történt foglalkozás-
tól eltiltás, illetve járványügyi 
zárlat miatt áll fenn, az intéz-
kedéseket elrendelő tisztifőor-
vos értesíti a keresőképtelen 
állományba vételre jogosult 
orvost, aki a biztosítottat nyil-
vántartásba veszi és igazolja 
keresőképtelenségét.

Mekkora a táppénz 
mértéke?

A táppénz mértéke az álta-
lános szabályok szerint alakul 
karantén esetén is, vagyis 50 
százalékos mértékű kórhá-
zi ellátás alatt, 60 százalékos, 
ha nem kórházi ellátásról van 
szó, és a biztosított a folyama-
tos biztosítási időszaka alatt 
rendelkezik legalább 730 biz-

szűrővizsgálatot, fizetett sza-
badságot vehetnek igénybe a 
munkáltatóval egyeztetve. El-
lenkező esetben nem jogosul-
tak fizetésre.

A régióban találunk ennél 
szigorúbb szabályozást is. A 
cseh Egészségügyi Minisztéri-
um döntése értelmében min-
den, legalább 50 főt foglalkoz-
tató cég köteles tesztelni az 
alkalmazottjait. A munkavál-
lalók számára a teszt kötelező 
jellegű és március 15-től ennek 
hiányában a fizetés megvoná-
sa mellett meg lehet tiltani a 
belépést.

A kötelező vakcina tekinte-
tében a magyarhoz hasonló a 

helyzet a visegrádi országok-
ban. Szlovákiában és Csehor-
szágban jogi alap hiányában a 
munkáltatók nem kötelezhet-
nek a védőoltás felvételére. 
Lengyelországban szintén ön-
kéntes az oltás, és a munkálta-
tó csak ösztönözheti, de nem 
követelheti meg.

Ausztriában a munkáltató 
megtagadhatja a munkahely-
re történő belépést az oltatlan 
munkavállalóktól és bizonyos 
helyzetekben áthelyezheti 
őket, de csak a munkabér tel-
jes összegű folyósítása mellett.

Németországban még a 
vakcina ajánlásánál is óvato-
san kell eljárniuk a munkál-

tatóknak, nehogy bármilyen 
nyomásgyakorlást érezzenek 
a munkavállalók. A beoltott 
munkavállalóknak viszont le-
hetőséget biztosíthatnak, hogy 
előbb térjenek vissza a home 
office-ból az irodába.

Az Egyesült Királyságban a 
munkáltatók megkövetelhetik 
az alkalmazottak oltását ott, 
ahol elengedhetetlen a munká-
juk elvégzése szempontjából. 
Például azért, mert veszélyez-
tetett emberekkel dolgoznak, 
vagy üzleti útra kell menniük 
olyan országokba, ahol a beu-
tazás feltétele az oltottság.

n

COVID és táppénz
Fontos tudni, hogy betegszabadság nem, csak táppénz jár a munkavállaló számára, 
ha közegészségügyi ok miatt válik keresőképtelenné, vagyis a fertőzés megelőzése 
érdekében kerül karanténba, és a munkáltató ez időre nem tudja más munkahelyen, 
más munkakörben foglalkoztatni. (A Nemzeti Népegészségügyi Központ 
tájékoztatója alapján)



TÉNYKÉP • XXVI. évfolyam 3. szám • 2021. március •  www.olajipariszakszervezet.hu • olajipariszakszervezet@mol.hu 7

tosításban töltött nappal, és 
50 százalékos, ha nem kórházi 
ellátásról van szó, és a bizto-
sított a folyamatos biztosítási 
időszaka alatt nem rendelkezik 
legalább 730 biztosításban töl-
tött nappal.

Fontos tudni, hogy a 7-es 
kóddal megállapított kereső-
képtelenség esetén betegsza-
badság nem jár, hanem a ke-
resőképtelenség első napjától 
táppénz megállapítására és 
folyósítására kerülhet sor. „7”-
es kóddal jelölt keresőképte-

lenség esetén a foglalkoztatót 
táppénz-hozzájárulás fizetési 
kötelezettség nem terheli.

7-es kóddal a keresőképte-
lenség igazolására természe-
tesen csak abban az esetben 
kerülhet sor, ha a „karantén” a 
hatályos jogszabályok alapján 
elrendelésre került.

8-as táppénz kódot, amely 
„egyéb keresőképtelenséget” 
jelent, csak abban az esetben 
állapít meg az orvos, ha „saját 
jogon” vagyunk betegek, tehát 
nem járványügyi elkülönítés 
miatt, hanem betegségünk mi-
att váltunk keresőképtelenné.

A 8-as a leggyakrabban al-
kalmazott táppénz kód, saját 
jogú betegségek esetén szin-
te mindig ezt látjuk az orvosi 

igazolásokon. Ebben az eset-
ben a keresőképtelenség első 
15 munkanapja betegszabad-
ság, amely alatt a távolléti díj 
70 százaléka illeti meg a beteg 
dolgozót, amely ugyanabban a 
formában adóköteles, mint a 
rendes bérünk. Ez a 15 munka-
nap egy évi keret, amely alatt a 
betegszabadság összege teljes 
mértékben a munkáltatót ter-
heli. A 15 munkanap betegség 
(keresőképtelenség) után táp-
pénzre jogosult a munkavál-
laló, amihez a munkáltatónak 
egyharmad hozzájárulási köte-
lezettsége van.

Ha tehát karanténba kerü-
lünk, táppénz jár, rendkívüli 
esetekben pedig fizetés nélküli 
állásidő is elrendelhető.

COVID-19, mint 
foglalkozási 
betegség

Amennyiben a koronavíru-
sos megbetegedés foglalkozá-
si megbetegedésnek minősül, 
100 százalékos (baleseti) táp-
pénz jár a biztosítottnak. Erre 
akkor kerülhet sor, ha a bizto-
sított olyan módon fertőződött 
meg a koronavírussal, hogy az 
foglalkozási megbetegedésnek 
minősül, vagyis munkavég-
zése, foglalkozása gyakorlása 
során alakult ki a betegség. 
Életszerűen ez a koronavírus-
sal fertőzött személyekkel fog-
lalkozó egészségügyi dolgozók 
- orvosok, ápolók, mentősök - 
esetében képzelhető el.

A foglalkozási megbetege-
dést a 27/1996. (VIII. 28.) NM 
rendelet szerint az arra hatás-
körrel rendelkező szerv vizs-
gálja ki és állapítja meg. Ha ez 
megtörténik, és az egészség-
biztosítási szerv az Ebtv 52. 
§-a alapján is döntést hozott 
a foglalkozási megbetegedés 
társadalombiztosítási szem-
pontból üzemi balesetként való 
elismeréséről, akkor nem szá-

mít a 100 százalékos táppénz 
tekintetében, hogy az őt keze-
lő orvos milyen kezelést rendel 
el, vagy, hogy a beteg kórház-
ban, illetve az otthonában gyó-
gyul-e. Ezekben az esetekben 
a keresőképtelenséget az or-
vos - a foglalkozási megbete-
gedés elismerése után - 2-es 
kóddal igazolja.

Területi karantén
Amennyiben az országos 

tisztifőorvos hatósági határo-
zattal járványügyi zárlatot ren-
del el, az nem csupán konkrét 
személyekre, hanem akár na-
gyobb településrészekre, teljes 
településekre, kerületekre is ki-
terjedhet.

Az Ebtv. 44. § g) alpontja 
szerint keresőképtelen, akit 
közegészségügyi okból ható-
ságilag elkülönítettek, továb-
bá aki járványügyi zárlat mi-
att munkahelyén megjelenni 
nem tud és más munkahelyen, 
munkakörben átmenetileg sem 
foglalkoztatható. A zárlatról az 
országos tisztifőorvos értesíti 
a keresőképtelen állományba 
vételi joggal rendelkező orvost, 
aki ennek figyelembevételével 
dönt a 7-es kódos orvosi iga-
zolás kiállításáról. Az Ebtv. vhr. 
szerint a zárlatot határozattal 
kell bizonyítani. Ennek alapján 
a fentebb is írt, Ebtv.-ben fog-
lalt általános szabályok szerint 
jár a táppénz a járványügyi 
zárlattal érintett személyekre, 
ha a biztosítási feltételek fenn-
állnak.

Ha valakiben további kérdés 
merül fel a témával kapcsolat-
ban, ezeken az elérhetősége-
ken érdeklődhet: 

06 80 277 455
06 80 277 456

koronavirus@1818.hu
koronavirus.gov.hu

www.facebook.com/korona-
virus.gov.hu

n
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Eredetileg vendéglátóipari 
menedzsernek készült, szálloda 
szakon diplomázott, de egy ér-
dekes találkozásnak köszönhe-
tően egészen máshogy alakult 
az élete. A főiskolai évek végén 
ugyanis részt vett egy felsőok-
tatási hallgatóknak szervezett 
nemzetközi állásbörzén, ahol a 
legnagyobb hazai cégek képvi-
selőivel lehetett találkozni. Mi-
vel rengeteg végzős jelent meg 
a rendezvényen, óriási volt a 
tumultus a különféle standok 
előtt. Ő viszont sosem bírta a 
tömeget, úgy, hogy keresett 
egy „csendes zugot”. Ez a ’90-
es évek elején történt, és akko-
riban még keveseknek mondott 
valamit a betűszó, hogy MOL. 
Ő maga sem ismerte a céget, a 
benzinkutakat akkoriban ÁFOR 
felirat hirdette.

A MOL kicsiny standjában 
ülő hölgynek sikerült felkeltenie 
az érdeklődését, hamarosan 
társadalmi ösztöndíjszerződést 
kötött a vállalattal és örült, 
hogy a diploma megszerzése 
után lesz munkahelye.

Azoknak a bizonyos 
ÁFOR-kutaknak az átalakítá-
sában, a MOL kiskereskedelmi 
töltőállomásláncának a kiala-
kításában kapott referensi fel-
adatot, és a mai napig ezzel a 
területtel foglalkozik.

Két másik kollégájával együtt 

alakították ki az egységes ügy-
viteli rendszert, akkor még pa-
pír alapon. Közben részt ve-
hetett a MOL „mérnökóvoda” 
programjában is, amelyet lel-
kesítő élményként őriz, hiszen 
valamennyi üzemet megismer-
hette, miközben hasonló korú 
kezdő mérnökökkel járták az 
országot és a telephelyeket. A 
gondtalan felfedező kalandok 
sorából is kiemelkedett a DUFI 
HR-laborja, ahol kétnapos „kő-
kemény” tesztelésen vettek 
részt. Mert tényleg szereti a ki-
hívásokat.  

Az eredetileg fél évre terve-
zett mérnökóvodából azonban 
végül csak négy hónap lett, 
mert Kárpáti Zoltán, a Töltőál-
lomás Üzletág igazgatója be-
rendelte őt a munkafrontra.

Persze, ezt sem találta ke-
vésbé szórakoztatónak. Hős-
korszakként emlékszik azokra 
az időkre, amikor még az egyes 
termékek vonalkódjai sem vol-
tak azonosak, mert például 
ugyanazt a dohányárut több 
hazai üzemben is gyártották. 
Előfordult, hogy Aliczky Laci 
kollégájával szerdán este be-
ültek a kocsiba, és szombat 
reggelig a határ mentén végig 
járták a nagyobb töltőállomá-
sokat, hogy létrehozzák a Kis-
kereskedelem első központi 
cikktörzsét.

Amikor az első informatikai 
rendszert bevezették az ügy-
vitelben, vaskos könyv készült 
használati utasításként, a cikk-
törzset floppy lemezeken tar-
tották karban a hálózatban, és 
az irodákban akkoriban jelen-
tek meg az első PC-k. Amikor 
kiépült a retail, vagyis kiskeres-
kedelmi informatikai rendszer, 
és kiderült, hogy kell egy csa-
pat, amelyik majd üzemelteti, 
affinitást érzett magában, és 
jelentkezett.

Azóta is a retail elektronikus 
ügyvitel fejlesztése és üzemel-
tetése a feladata, a csapata 
viszont egy időközben lezajlott 
profiltisztítás következtében 
átkerült az IS (Information Ser-
vices) szervezethez. Jelenlegi 
munkáltatója a MOL százszá-
zalékos tulajdonában álló cég. 
Véleménye szerint a többi ki-
szervezett tevékenységhez ké-

Ténykép a MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft-nél

Aki tényleg szereti a 
kihívásokat
Gyakran hangoztatott munkavállalói érdem, hogy szereti valaki a kihívásokat.  
A gyakorlatban azonban az emberek jelentős részét stresszeli, ha olyan problémával 
kell szembenéznie, aminek a megoldására még nincs recept. Kertesi Norbertet, a 
MOL kiskereskedelmi IT üzemeltetőjét azonban ez cseppet sem zavarja,  
sőt, kifejezetten örömét leli abban, hogy a munkája változatos, komplex és 
kreativitást igényel. 
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pest nem az informatika van 
a legrosszabb helyzetben, de 
nyilván el kell fogadni, hogy a 
kiszervezések fő célja a haté-
konyságnövelés és a költség-
csökkentés volt.

A kollektív szerződésre vo-
natkozó tárgyalások jelenleg is 
folynak az Olajipari Szakszerve-
zet és a MOL IT & Digital GBS 
Magyarország Kft. között. A 
munkavállalók természetesen 
szeretnék, ha KSZ garantálná a 
juttatásaikat és kedvezménye-
iket, ugyanakkor azt is tudják, 
hogy a jelenlegi törvényi kör-
nyezet általában nem kedvez a 
munkavállalói érdekérvényesí-
tésnek.

A kiszervezésnek vegyes ha-
tása volt a juttatásaikra. Bizo-
nyos juttatásokat - például a 
MOL-os munkavállalókat meg-
illető VBK-keretet - ők is meg-
kapnak, de vannak olyanok is, 
amiket elvesztettek, például a 
törzsgárdajuttatásokat.

A 2019-ben megalakult MOL 
IT & Digital GBS szervezetébe 
tartozó munkavállalók 2020-ig 
az ország legkülönbözőbb te-
lephelyein dolgoztak Szolnok-
tól, Tiszaújvároson, Algyőn és 
Százhalombattán át Békásme-
gyerig. Régen megfogalmazott 
cél volt, hogy az IS egy köz-
pontot alkosson, ahol a fizikai 
távolságok kiiktatásával köny-
nyebbé válik az együttműkö-
dés. A XI. kerületi Galvani ut-
cában található irodaépülettel 
egyesek jobban, mások pedig 
rosszabbul jártak, attól függő-
en, honnan költöztek ide, vagy 
hogyan változott a munkába 
járásukhoz szükséges idő és 
egyéb körülmény. Kertesi Nor-
biék például a közelből, egy 
modern, új építésű irodaházból 
érkeztek, az ő irodai környeze-
tük tekintetében nem egyértel-
műen pozitív a változás.

A járványhelyzet miatt fe-
le-fele arányban dolgoznak 
home office-ban, egyik társa-

ság az A héten, másik pedig a 
B-n, a meetingek pedig digitá-
lisan zajlanak. Folyamatosan 
tesztelik őket, szerencsére ed-
dig csak egy kolléga eredmé-
nye lett pozitív, még egy ko-
rábbi hullám idején, de ő sem 
betegedett meg és a fertőzést 
sem adta tovább senkinek, ami 
a megfontolt belső pandémi-
ás intézkedések hatékonysá-
gát igazolja. Norbi Rákoscsa-
báról jár be a Galvani utcába, 
ami elég nagy távolság napi 
szinten: tömegközlekedéssel, 
kerékpárral és autóval is nagy-
sárendileg egy órás menetidő 
irányonként.

Nagyon szereti a munkahe-
lyében, hogy segítőkész, nyílt, 
őszinte kollégákkal dolgozhat, 
akik között sosem volt divat-
ban a „fúrás”, az intrika. Sze-
reti a változatos feladatokat, és 
hogy valóban új megoldásokat 
kell találni a felmerülő problé-
mákra, mindig új válaszokat 
kell adni a folyamatosan válto-
zó igényekre.

Ami kevésbé örömteli szá-
mára, hogy az üzlet általában 
csak „szükséges rosszként” te-
kint az informatikára, és ezen a 
területen igyekszik meghúzni a 
költségeket. Nem szívesen költ 
azokra az informatikai felada-
tokra, amelyek az üzembizton-
ságot, a tesztelést szolgálják. Ez 
érhető is abból a szempontból, 
hogy nagyon gyorsan változó, 
dinamikus piaci környezetben 
küzd a megmaradásért, ahol a 
siker a piac legkisebb rezdülé-
sére adott villámgyors akciókon 
és reakciókon múlik. Ugyanak-
kor az ügyvitel, amely ennek 
a piaci működésnek az alapját 
adja, nagyon összetett és in-
tegrált rendszer, ahol a legki-
sebb beavatkozásnak is tova-
gyűrűző hatása lehet. És mivel 
töltőállomáshálózatról van szó, 
amelybe az üzemanyagtechno-
lógiát is integrálni kell, a pénz-
tárgéprendszer minden egyes 

változtatásának szigorú ható-
sági engedélyeztetési eljáráson 
kell átmennie. Ez nem kedvez a 
gyors módosításoknak.

A mindig ugrani kész üzlet és 
az üzembiztonságot, megbíz-
hatóságot szem előtt tartó IS 
között gyakori az ebből eredő 
feszültség. „Nekünk is érde-
künk, hogy az üzlet jól érezze 
magát, de mindig tekintet-
be kell vennünk, hogy ha egy 
pénztárgép megáll, akkor az 
egész töltőállomás megáll.”

Kertesi Norbert több mint tíz 
éve tagja az Olajipari Szakszer-
vezetnek, és bizalmi felada-
tokat is ellát saját területén. 
„Látom, hogy Kovács László 
elnök nagyon sok energiát fek-
tet abba, hogy a MOL-os mun-
kavállalókhoz hasonlóan mi is 
élvezhessük a KSZ előnyeit, 
és hogy a jelenlegi nehezebb 
körülmények között is élet-
ben maradjon a szakszervezeti 
mozgalom.”

Úgy gondolja, a MOL ese-
tében kedvezőbb a helyzet, 
mint más hazai multiknál, de 
a korábbi évtizedekhez képest 
nálunk is sokat gyengültek a 
szakszervezetek. Nemcsak a 
jogszabályi környezet lett ked-
vezőtlenebb számunkra, ha-
nem a munkavállalók elköte-
lezettsége is csökkenni látszik. 
Vannak ugyan fellángolások, 
de mindig csak egy adott hely-
zethez köthetően, például egy-
egy szervezetfejlesztés, átala-
kítás során.

A bizalmi szerepkörbe in-
kább csak belesodródott. Talán 
azért, mert az élet minden te-
rületén szívesen közvetít. Nem 
esik nehezére tárgyilagosan 
megközelíteni és megérteni az 
egymásnak ellentmondó állás-
pontokat. A munkájának is az 
a lényege: megérteni a prob-
lémákat, igényeket és megke-
resni a minden szempontból 
optimális válaszokat, megoldá-
sokat. n
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Az Olajipari Szakszervezet 
támogatást, segélyt nyújt tag-
jainak, akik a COVID-járvány 
miatt otthonmaradásra kény-
szerülnek és jövedelemkiesést 
szenvednek el. „A jövedelem-
kiesés teljes összegét nem 
tudjuk pótolni, de határozott, 
eltökélt célunk tagjaink anyagi 
terheinek enyhítése!”

A bizottságot tavaly vá-
lasztotta meg a küldöttgyűlés 
Tagjai: Jenei Györgyné, Kovács 
László, Szijártó László, Szarka 
Andor és Kónya János. Februári 
első ülésükön Jenei Györgynét 
szavazták vezetőnek és átte-
kintették, aktualizálták a Segé-
lyezési, támogatási szabályza -
tot.

Március 16-i ülésén tizenöt 
kérelmezőnek összesen közel 
félmillió forintos támogatást 
ítélt meg az Olajipari Szakszer-
vezet Segélyezési Bizottsága. 

Az igényléshez szükséges 
űrlapot az OSZ-irodán vagy a 

bizalmitól lehet kérni, illetve 
le lehet tölteni a www.olajipa-
riszakszervezet.hu  oldalról is. 
A kitöltött nyomtatványt az 
OSZ-irodáján vagy online lehet 
benyújtani a  gynejenei@mol.
hu címen.

A segélyek elbírálásához az 
igénylőlapon valamennyi rova-
tot ki kell tölteni, az indoklás 
résznél – a szociális és a rend-
kívüli segély esetében - egy-
két mondatban érdemileg in-
dokolni kell a rászorultságot. 
Aki temetési, illetve születési 
segélyt kér, annak csatolnia 
kell a temetési, illetve születési 
anyakönyvi kivonat másolatát. 
A kérelmek elbírálását a bizal-
mi javaslata, aláírása segíti, de 
nem feltétele az igénylésnek.

A segélyek beérkezésének 
határideje minden hónap 15-
e. Az elbírálást a Segélyezési 
Bizottság végzi havonta egy 
alkalommal. A támogatás ál-
taluk meghatározott össze-

ge az elbírálást követően, de 
legkésőbb tárgyhónap 25-éig 
kerül kifizetésre az OSZ-irodán 
készpénzben vagy a megadott 
számlaszámra átutalással.

A Segélyezési Bizottság tag-
jait titoktartási kötelezettség 
terheli.

Az OSZ temetési, születési, 
szociális és rendkívüli segélyt 
biztosít tagjainak, amelynek 
feltétele egyebek mellett a 6 
hónapos szakszervezeti tag-
ság, a rendszeres tagdíjfize-
tés és a pontosan kitöltött 
segélykérő lap. Évente egy 
alkalommal közösségi rendez-
vények szervezéséhez is tá-
mogatást lehet igényelni az 
Olajipari Szakszervezetnél, és 
alanyi jogon jár a tagoknak 
tanévkezdési tanszercsomag, 
illetve beiskolázási támogatás 
nappali tagozaton tanuló, még 
nem kereső gyerekek után.

 n

Elkezdődött a munka  
a Segélyezési Bizottságban
Jenei Györgynét választotta elnökének az Olajipari Szakszervezet Segélyezési 
Bizottsága, amely a jövőben havonta ül össze, hogy elbírálja a beérkezett 
kérelmeket. „A cél, hogy lehetőségeinkhez mérten minél több tagunknak tudjunk 
támogatást nyújtani objektív elbírálás és áttekinthető elvrendszer alapján” – 
mondta el Kovács László, az OSZ elnöke.
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Eddig 1116 esetben azono-
sítottak be koronavírus-fertő-
zést a vállalatnál, és további 
138 esetben az állami tesztelés 
során derült ki pozitív ered-
mény, amely összesen 1270 
esetet jelent. Szerencsére, 
1162 munkatárs már meggyó-
gyult.

A koronavírus brit variánsá-
nak megjelenésével azonban 
egyre többen betegednek meg 
az országban, és az országos 
statisztikák mellett a céges 

számok is egyértelműen a jár-
vány terjedését mutatják.

Március 8-a hetében mint-
egy 20 százalékkal nőtt a be-
tegek száma a MOL Magyar-
országnál. „Kérek mindenkit, 
hogy tartsátok be a szabályo-
kat, hogy fékezni tudjuk a jár-
vány terjedését, és elkerüljük 
a további megbetegedéseket. 
A legjobb megoldást a vakcina 
beadása jelenti, ezért aki még 
nem tette meg, javaslom, hogy 
mielőbb regisztráljon a védőol-

tásra” –  mondta Márton Vik-
tória, Csoportszintű FF és EBK 
Igazgató. Az állami oltásra a 
vakcinainfo.gov.hu oldalon le-
het regisztrálni.

Magyarországon jelenleg öt 
fajta oltóanyag áll rendelkezés-
re: az eddigi vizsgálatok alap-
ján mindegyik hatékonynak bi-
zonyult. A szakemberek pedig 
felhívták a figyelmet arra is, 
hogy a vakcinák mögött két 
évtizednyi technológiai fejlesz-
tés és virológiai tudás áll.  n

Továbbra is emelkedik  
a fertőzöttek száma  
a MOL-ban
Egy hét alatt ismét csaknem félszázzal növekedett a betegek száma a vállalatnál, 
jelenleg 242 kollégánknál mutatták ki a tesztek a Covid-fertőzést – adta hírül a MOL 
Nyrt. az EPanorámán március 16-án. A munkáltató mindenkit arra kér, tartsuk be a 
pandémiás intézkedéseket, hogy megőrizhessük egészségünket. Az igazi áttörést az 
jelentheti a védekezésben, ha minél többen regisztrálunk a védőoltásra.
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A nevetés biztosan nem árt
Nyuszimuszi

A nyúl és a farkas minden 
héten sakkoznak, de mindig 
a nyúl nyer. A farkas egyszer 
megkérdezi, hogyan csinálja.

- Játék előtt mindig elme-
gyek a szeretőmhöz, és egy 
fergetegeset szexelünk.

Gondolkodik a farkas, hogy 
neki nincs szeretője. Kimegy a 
konyhába, és hátulról lelkesen 
megöleli az asszonyt. A felesé-
ge megszólal: 

- Mi van, nyuszika, mész 
sakkozni?

Kínos
Egy család vendégül lát két 

házaspárt. Vacsora előtt, az 
asztalnál a háziasszony odafor-
dul a hét éves lányához:

– Kicsim, szeretnéd ma te 
mondani az asztali áldást?

– Nem tudom, mit kell mon-
dani – feleli a kislány.

– Csak mondd azt, amit én 
szoktam!

A kislány lehajtja a fejét és 
elkezdi:

– Istenem! Mi a fenének hív-
tam ennyi embert vacsorára?

Üzletasszony
Egy idős nő 20 centért pe-

recet árul egy utca sarkán, 
New Yorkban. Egy fiatal ügy-
véd minden délben arra megy, 
leteszi a negyeddollárost a kis 
asztalra, de nem veszi el a pe-
recet. Így megy ez egy éven 
át minden nap. A férfi nem 
szól soha semmit, ott hagyja 
a pénzt és továbbmegy. Egyik 
nap azonban utána szól a néni: 

- Fiatalember, nagyra becsü-
löm a kedvességét, de mától 
30 cent a perec!

Biztos, ami biztos
Egy texasi bemegy egy ír 

kocsmába, és így szól a vendé-
gekhez:

- Azt hallottam, maguk, írek 
nagy ivók. Felajánlok 500 dol-
lárt annak, aki egy húzásra 
megiszik 10 pint sört!

Nagy a csend, senki sem 
vállalkozik, de az egyik törzs-
vendég fogja magát, kimegy 
a kocsmából. Eltelik 20 perc, 
amikor jön vissza és így szól az 
amerikaihoz:

- Még mindig áll a fogadás?
- Persze.
A csapos kitölti a 10 pint 

sört, az ír fogja és egy húzásra 
fenékig üríti a korsót.

A texasi odaadja a pénzt, de 
azért megkérdi:

- Miért kellett erre 20 percet 
várni?

- Előbb átmentem a szem-
közti kocsmába, hogy kipróbál-
jam, képes vagyok-e rá.

Nem sör!
A világ leghíresebb sörgyá-

rainak vezetői beülnek egy 
kocsmába beszélgetni.

A Budweiser-igazgató egy 
korsó Budweisert rendel, a He-
ineken-igazgató egy korsó Hei-
nekent, és így tovább.

Végül a Guiness tulajdonosa 
rendel, és kér egy teát. A töb-
biek megrökönyödnek:

- Hogy-hogy te nem Gui-
nesst iszol?

- Gondoltam, ha ti nem isz-

tok sört, akkor szolidaritásból 
én sem fogok.

Szöszi
A fiatal feleség hazavisz egy 

tálat és boldogan újságolja a 
párjának:

- Nézd, drágám, milyen 
ütés álló tálat vettem! – és ez-
zel ledobja a földre az edényt, 
ami ripityára törik, A szöszi el-
gondolkodik: 

- Vagy hőálló?

Purgatórium
Tíz nő egyszerre érkezik a 

mennyországba. Szent Péter 
fogadja őket:

- Asszonyok, lépjen előre, 
aki életében egyszer is meg-
csalta az urát!

Kilencen előre lépnek, csak 
egy marad a helyén. 

- Na, jól van, akkor indulja-
nak balra, a purgatóriumba! A 
süketet is vigyék magukkal!

Mennyország
Az öreg házaspár a menny-

be kerül. Körülnéznek, csodá-
latos minden, csiripelnek a ma-
darak, ragyog a nap, kék az ég, 
álmodni sem lehetne szebbet.

Az öregúr hirtelen pofon le-
gyinti a párját.

- Ezt most miért kaptam?
- Ha nincs az a hülye diétád, 

már két éve itt lehetnénk!

Ne beszéljünk róla!
- Maga mit gondol a politikai 

helyzetről?
- Van véleményem, de nem 

értek vele egyet.
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