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Önmagadért – velünk!

Ténykép a Vasútüzemben - Nem tesz jót a megkülönböztetés - Juhász-Nagy Judittal,  
a Dunai Finomító Vasútüzemének CH szállítási munkatársával beszélgettünk. 

Milyen előnyökkel jár, ha belépsz? – Kovács László elnök levele azokhoz,  
akik még nem tagjai az Olajipari Szakszervezetnek

Sűrűbben ül össze a Segélyezési Bizottság – Megújult keretek között, objektíven, 
rugalmasan, szolidárisan biztosítjuk rászoruló tagjaink támogatását

Ténykép a Hidrogénező Üzemben - „Az éjszakák még elmennek, mert akkor csak a munka 
van”. Illés Sándorral, a Hidrogénező Üzem kezelő műszakvezetőjével beszélgettünk. 

Mindenkitől lehet tanulni, ha mást nem, alázatot – Bemutatjuk Szarka Andort,  
a MOL Nyrt. Beruházás szervezetének szenior site menedzserét

A TARTALOMBÓL

Ha keményen dolgozol és mindent beleadsz, 
jövőre vehetek még egyet!
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Szeretettel üdvözöllek az Ola-
jipari Szakszervezet nevében! 
Engedd meg, hogy pár mon-
datban bemutatkozzunk Ne-
ked! 

Az Olajipari Szakszervezet 
alulról szervezkedő érdekkép-
viselet, amely 1994-es alakulá-
sa óta megalkuvás nélkül áll a 
munkavállalók oldalán.

Elsődleges feladatunk tag-
jaink magas szintű érdekkép-
viselete és érdekvédelme, 
élet- és munkakörülményeinek 
javítása, szociális biztonságá-
nak erősítése.

Ennek teljesülése érdekében 
folyamatosan kikérjük szak-
szervezeti és szakszervezeten 
kívüli kollégáink véleményét, 
amelyet képviselünk a munkál-
tatóval történő tárgyalásokon.

Kiemelt feladatunknak te-
kintjük a kollektív szerződés-
ben és a hatályos megállapo-
dásokban elért eredmények 
és szerzett jogok megőrzését, 
valamint szélesítését.

Célunk a tagság érdekeinek 
védelme, különös tekintettel a 

munkabérekre, a munkavégzés 
körülményeire és a munkavál-
lalók számára fontos szociális 
juttatások kiharcolására.

Képviseljük tagjainkat a 
munkáltatóval szemben a 
munkaügyi kapcsolatokban, a 
munkavállalói jogviszonyt érin-
tő kérdésekben és konfliktu-
sokban. 

Tevékenységünk független 
a politikai pártoktól, azoknak 
anyagi vagy más támogatást 
nem nyújtunk.

Tagjaink jogi képviseletét, 
jogsegélyszolgálatát a LIGA 
konföderáció által biztosított 
lehetőségeken túl két ügyvéd, 
dr. Kéri Ádám munkajogász, a 
Nemzeti ILO (Nemzetközi Mun-
kaügyi Szervezet) bizottság 
tagja, valamint dr. Sipos Berna-
dette, munkajogi területre sza-
kosodott, de polgári jogi ügye-
ket is ellátó ügyvéd látja el.

Tagdíjunk a bruttó bér 0,5 
százaléka, de legfeljebb havi 
1200 forint. Ez a maximált 
összeg nem emelkedik akkor 
sem, amikor jutalommal, tel-

jesítményösztönzővel vagy 
egyéb pénzügyi juttatással nő 
a havi jövedelem. 

Rászoruló tagjainknak szü-
letési, temetési és szociális 
segélyt, gyermeket nevelő tag-
jainknak beiskolázáskor nagy 
értékű tanszercsomagot, il-
letve – felsőoktatási hallgatók 
után – tanévkezdési hozzájá-
rulást nyújtunk. Tagságoddal 
vásárlási és üdülési kedvezmé-
nyekre, valamint rendezvény-
hozzájárulásra válsz jogosulttá. 

Reprezentatív szakszerve-
zetként képviseljük a munka-
vállalókat a MOL Nyrt., a FER 
Tűzoltóság és Szolgáltató Kft., 
a JMSR Zrt., valamint a GBS-
ITD Kft. területein. Képviselet-
tel vagyunk jelen a MOL Pet-
rolkémia területén. 

Minél nagyobb a tagságunk, 
annál nagyobb súlyt képvise-
lünk a munkáltatóval történő 
folyamatos érdekegyeztetés-
ben és annál több biztonságot 
tudunk garantálni tagjaink szá-
mára.  

Ezért arra kérünk, hogy ha a 
fenti célokkal egyet tudsz ér-
teni és az általunk biztosított 
szolgáltatásokat, juttatásokat 
kedvezőnek tartod, csatlakozz 
hozzánk, hogy együtt még 
erősebbek legyünk! 

A belépési nyilatkozatot a 
www.olajipariszakszervezet.hu 
oldalról is letöltheted és kék 
színű tollal kitöltve akár elekt-
ronikus formában is visszajut-
tathatod hozzánk az olajipari-
szakszervezet@mol.hu címre. 
Önmagadért, velünk! 

Üdvözlettel: 
Kovács László elnök

Olajipari Szakszervezet

Milyen előnyökkel jár,  
ha belépsz?
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„A súlyos járványhelyzet 
miatt sajnos rendkívül nehéz 
élethelyzetekbe kerülnek a 
kollégák. Betegállomány, ka-
rantén miatt csökken a jöve-
delmük, családtagjaik válnak 
keresőképtelenné vagy veszítik 
el munkahelyüket, de nagy ki-
hívás a kisgyereket nevelő szü-
lők számára az intézmények 
zárva tartása és az otthoni ta-

nulás megszervezése, támoga-
tása is. A teljes kieső jövedel-
met sajnos nem tudjuk pótolni, 
de az a célunk, hogy folyama-
tosan és objektív, egyenlő el-
vek alapján tudjuk támogatni 
a kollégákat a válságos időszak 
végéig.”

A Segélyezési Bizottság leg-
utóbb március 30-án ülésezett 
online, amely során közel húsz 

kollégának ítéltek meg össze-
sen közel fél millió forint támo-
gatást. Az utalásokra már más-
nap, 31-én sor került. 

Kovács László kiemelte: a 
benyújtott dokumentumokon 
látszik, hogy mindenki komo-
lyan vette a szakszervezet 
azon kérését, hogy a segélyké-
rők kifejtően és alaposan indo-
kolják meg az igényüket.  n

Sűrűbben ül össze  
a Segélyezési Bizottság
A rendkívüli körülmények miatt nem havonta, hanem kéthetente tanácskozik az 
Olajipari Szakszervezet Segélyezési Bizottsága – mondta el Kovács László elnök. 
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Komoly problémát jelent neki 
és a kollégáinak, hogy a Tartály-
park háromszintes téglaépüle-
tére, ahol dolgoznak, nagyon 
régóta ráférne a korszerűsítés. 
Ez azonban évről évre elmarad, 
legutóbb a járványhelyzet mi-

att kialakult gazdasági nehéz-
ségek miatt „húzták le”. A rossz 
szigetelés, a kialakult hőhidak 
miatt a falak mindig nedvesek 
és penészesek, ők pedig ezt a 
levegőt szívják a tizenkét órás 
műszakokban. Néhány éve ki-
festettek, de amikor jött a tél, 
a penész újra megjelent. Mivel 
az öltözőben a fűtés sem meg-

felelő, a nők nem használják a 
zuhanyzót. Ezeket a gondokat 
sokszor, sok helyen jelezték, de 
egyelőre eredménytelenül. 

Juhász-Nagy Judit kőolajfel-
dolgozó laboránsként végzett 
az érdi szakmunkásképzőben, 

majd vasúti töltő operátorként 
helyezkedett el a Felső Vasúti 
Töltőn. Bár tanult szakmáját 
nem ő választotta, hanem az 
élet hozta, szerette, érdekelte, 
olyannyira, hogy a MOL kiváló 
ösztöndíjasaként végezte el az 
iskolát. Annak is örült, amikor 
munkavállalóként került be a 
Dunai Finomítóba. Érdekelték 

az új feladatok és emberek, a 
férjét is a vállalatnál ismerte 
meg. Tizenöt éve házasok. Már 
munka mellett érettségizett és 
szerzett vegyipari gépésztech-
nikus végzettséget. 

Húsz évig dolgozott három 
műszakban, két napos váltás-
ban, amit sosem tudott meg-
szokni. Az orvosok szerint a 
műszakkal járó rendszertelen 
életmód is hozzájárult, hogy 
megromlott az egészsége. Na-
gyon örült, amikor lehetőséget 
kapott az egyműszakos mun-
karendre, és 2014-ben jelen-
legi beosztásába került. Az ad-
minisztrátori mellé az operátori 
munkakört is betanulta és be-
ugrós műszakot is vállalt, hogy 
amennyire lehet, pénzénél ma-
radjon. 

Kezdetben ezen a munka-
helyen is nagyon jól érezte 
magát, mostanában azonban 
sokszor érzi úgy, hogy „falak-
ba ütközik”, és több szakmai 
támogatásra lenne szüksé-
ge, hogy a feladataival halad-
ni tudjon. Főként a beszerzési 
folyamatokat érzi lassúnak és 
akadozónak. A munkája során 
használt céges informatikai 
felületetek kezeléséhez nem 
minden esetben kap megfelelő 
oktatást, de azt mondja, hogy 
azok sem boldogulnak jobban, 
akik kaptak képzést, mert túl-
ságosan bonyolultak a rend-

Ténykép a Vasútüzemben

Nem tesz jót  
a megkülönböztetés
Rossz hangulatot okoz a munkavállalók körében, ha indokolatlanul nagy 
különbségeket tapasztalnak a bérek tekintetében a fizikai és szellemi 
foglalkoztatottak, vagy egyes üzemegységek között. Erről is beszélgettünk 
Juhász-Nagy Judittal, aki 27 éve dolgozik a MOL Dunai Finomítóban, és jelenleg a 
Vasútüzem CH szállítási munkatársa. 
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szerek. Bizonyos feladataihoz 
tudnia kellene angolul, hivata-
losan azonban nem, így ehhez 
sem kap támogatást a cégtől.   

Úgy érzi, a sokféle és sokré-
tű munka, amit nap mint nap 
végez, az ezekkel járó felelős-
ség és a folyamatos változá-
soknak való megfelelés már 
nincs arányban a jövedelmé-
vel, illetve a többi üzemi terü-
leten jellemző fizetéssel. „Amíg 
műszakoztam, a nappalosok 
voltak előnyösebb helyzetben 
a béremelések tekintetében, 
amióta nappalos vagyok, ez 
fordítva van” – állapítja meg 
némi öniróniával, de komolyan 
gondolja, hogy az ilyen megkü-
lönböztetés nem helyes. 

Nem ért egyet azzal, hogy az 
utóbbi években a fizikai munka-
vállalók béremelését másként 
számítják, mint a szellemiekét, 
és azt sem tartja igazságos-
nak, hogy a logisztika mindig 
hátrányt szenved, azon belül is 
különösen lemaradt a többi te-

rülethez képest a Vasútüzem. 
Annak ellenére, hogy szerinte 
az itteni munka semmivel sem 
könnyebb, mint más üzemek-
ben. A műszakosok napi 15-16 
ezer lépést tesznek meg a Vas-
útüzem területén, vágányok 
közt, fellépdelve a vagonokra, 
balesetveszélyes terepen, eső-
ben, szélben, hőségben, fagy-
ban. Megesik, hogy kifordul a 
bokájuk, amely miatt már nem 
is bakancsot, hanem surranót 
hordanak. 

Juhász-Nagy Judit szerint 
nemcsak az a baj, hogy a te-
rületük a DUFI más üzemeihez 
képest alulfizetett, mert egyé-
nenként is vannak különbsé-
gek, és az is előfordul, hogy 
egy új felvételis többet kap, 
mint aki húsz-harminc éve dol-
gozik ott. 

Ez összefügghet a nehéz 
munka és a relatíve alacsony 
fizetések miatt kialakult em-
berhiánnyal és fluktuációval. 
Sokan elmennek, mert a Stad-

lernál, a MÁV-nál, sőt, a Duna-
újvárosi Vasműben is többet 
tudnak keresni hasonló mun-
kakörben.

Emiatt lehetséges, hogy ta-
valy több kollégája is kihasznál-
ta a 400 óra túlórakeretét. 

A nyugdíjba vonulókat nem 
sikerül pótolni, „öregszik az 
üzem”, a műszakokban pedig 
nehéz megoldani a feladatokat 
a szinte folyamatos emberhi-
ány miatt. 

Már a belépés körüli évek-
ben szakszervezeti tag lett. 
Kezdetben a MOL Vegyészhez 
tartozott, de mivel a férje az 
Olajipari tagja volt, ő is hozzánk 
csatlakozott, amiben a kedve-
zőbb tagdíj is szerepet játszott. 

Amikor a bizalmija kilépett a 
cégtől, átvette a feladatát. El-
sősorban azért, mert fontosnak 
tartja, hogy segítsen mások-
nak. Gondoskodó típus. Bizal-
miként a teljes százhalombattai 
logisztikát képviseli az Olajipari 
Szakszervezetben.  n

Az egyes alszámlákra utalt 
juttatást a szolgáltató az el-
fogadói szerződésétől eltérő-
en is elfogadhatja. Az erede-
ti alszámlánál meghatározott 
tevékenységi körébe tartozó 
szolgáltatás ellenértékének 
megfizetésére egy másik al-
számlán lévő egyenleget is elfo-
gadhatja, valamint a kártyabir-
tokos az egyes alszámlákon lévő 
pénzeszközt másik alszámlánál 
meghatározott szolgáltatás el-
lenértékének megfizetésére is 
felhasználhatja. A lehetőség 
azonban nem vonatkozik a 
szolgáltatás-közvetítésre. 

Ez azt jelenti, hogy akinek 
például túl sok pénz ragadt a 
szállás zsebben, az úgy is el-
költheti az összeget, mintha az 
a vendéglátás vagy szabadidő 
zsebben lenne. Talán a legin-
kább azoknak okozott fejtö-
rést, mire költsék a számlán 
maradó összegeket, akik a sza-
badidő zsebre kapták a cafeté-
riát 2020-ban. Most elüdülhetik 
vagy étkezésre is fordíthatják 
azt. A zsebek átjárhatósága 
nagyban megkönnyíti az ösz-
szegek felhasználását, amelyet 
a járvány eléggé megnehezí-
tett.

Nem is érdemes a SZÉP 
kártyákon sokáig tartogatni 
az összegeket, a pénzintézet 
ugyanis egy idő után 3 száza-
lékos kamatot is felszámíthat 
utánuk. Az összegek felhasz-
nálásának határidejéről és ar-
ról, hogy mire lehet jelenleg is 
költeni az egyes alszámlákról 
annak ellenére, hogy sok el-
fogadóhely még mindig zárva 
tart, a pénzcentrum.hu/uta-
zás rovatában jelent meg ösz-
szefoglaló január 8-án. (Forrás: 
penzcentrum.hu)

n

Fontos változás a  
SZÉP-kártya felhasználásában
Átjárhatóvá tette a kormány a Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak felhasználását 
a 2021. december 31-ig béren kívüli juttatásként utalt összegek tekintetében. Az 
erről szóló rendelet április 15-én jelent meg a Magyar Közlönyben. 
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Öt éves gépészeti szakkö-
zépiskolát végzett Románi-
ában, ahol igen komplex és 
magas szintű képzést kapott. 
Megismerte a lakatos, fémön-
tő, kovács, hegesztő, eszter-
gályos, maró szakmák alapjait, 
végül pedig adminisztrációs 

gyakorlattal zárta tanulmánya-
it. „Diplomamunkaként” olyan 
gépmakettet kellett készíteni-
ük – teljes dokumentációval -, 
amely legalább öt percig mű-
ködőképes. Egy osztálytársával 
mindenkiét megcsinálták a ta-
nulócsoportban, a sajátjára vé-
gül csak néhány órája maradt. 

Egy bányagépgyártó válla-
latnál helyezkedett el 1980-
ban, ahol az országban elérhető 
legkorszerűbb technológiával 

dolgozott. A romániai forrada-
lom után korábban áttelepült 
bátyja biztatta, hogy jöjjön az 
anyaországba, ahol álláshoz is 
tudja segíteni a DUFI-ban. Át-
élte a keserű tapasztalatokat, 
amiket sokan mások a hely-
zetében: Romániában magyar, 

itthon pedig „román” lehet 
ugyanaz az ember. Akadtak 
szomszédok, akik elcsodálkoz-
tak, mennyi szép bútoruk van, 
tehát „nem koldulni jöttek”, 
ami ma is fáj kicsit.

A hidrogénező üzembe vet-
ték fel, ahol azóta is dolgozik. 
A nyugdíjbiztosító igazolása 
szerint számos munkahelyen 
és munkakörben tevékenyke-
dett az elmúlt évtizedekben, 
pedig „ki sem tette a lábát”.  

Az elmúlt mintegy tizenöt 
évben ugyanis folyamatosan 
terebélyesedett az üzem, mivel 
újabb és újabb termelő egysé-
geket csatoltak hozzá. Az ezzel 
párhuzamosan végrehajtott le-
építés miatt egyre több feladat 
és felelősség hárult a munka-
társakra. Illés Sándor közel a 
nyugdíjkorhatárhoz egyre rosz-
szabbul viseli azt a fizikai, szel-
lemi és idegrendszeri terhelést, 
amivel az alacsonyan tartott 
létszám, a túlfeszített tempó 
és az évtizedek óta tartó mű-
szakozás jár. 

Nem jó érzéssel gondol rá, 
hogy több mint öt éve letehet-
te volna ezt a terhet, ha nem 
törölik a korengedményes és 
korkedvezményes nyugdíja-
zást. Egykori főnökei még él-
hettek ezzel a lehetőséggel, 
ő viszont két stroke-ot kapott 
„helyette” 57 évesen. Egy ész-
revétlent, amely a látóideget, 
majd egy jelentősebbet, amely 
a beszédközpontot támadta 
meg. 

Egészen addig sosem vett 
be gyógyszert, mert azt mond-
ta: amelyik szervezet nem tud-
ja meggyógyítani magát, az 
meg is érdemli, most viszont 
„marékszám” kell szednie. 

Több fronton megroppant 
az egészsége. Úgy véli: igen-
is vannak olyan munkakörök, 

Ténykép a Hidrogénező Üzemben

„Az éjszakák még 
elmennek, mert akkor 
csak a munka van”
Harminc éve dolgozik a Dunai Finomítóban Illés Sándor, a Hidrogénező 
Üzem műszakvezetője, aki Szatmárnémetiben született, és már családosan 
települt át Magyarországra, mivel azt szerette volna, hogy a lányai „magyarok 
maradhassanak”.
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munkahelyek, ahonnan előbb 
nyugdíjba kellene engedni az 
embereket. Amelyik politikus 
ezt nem így gondolja, annak 
csak annyit kíván, hogy egy 
hatvankét éves tűzoltó mentse 
ki a tízedikről. 

Korábban nagyon szerette 
a DUFI-t, a munkát, a kollégá-
kat és a főnökeit, ami azonban 
fokozatosan változni kezdett, 
amikor 2010-ben leépítés zaj-
lott az üzemben, és véleménye 
szerint bizonyos vezetők szinte 
versenyre keltek, hogy melyik 
tud több embert elküldeni. 

Ők tíz munkatársuktól bú-
csúztak el, és ezzel párhuza-
mosan hozzájuk csatolták a 
RECIRK 1-es és 3-as üzemeket, 
amelyek akkor már negyven 
éve mentek leállás nélkül. „Azt 
mondták, elég lesz naponta 
egyszer átmenni, de azt nem 
tették hozzá, hogy reggeltől 
estig!”

Illés Sanyi szerint nem abba 
betegedett bele, hogy sok a 
munka, hanem sokkal inkább 
abba, hogy túlságosan nagy a 
feszültség. Ugyanazok a dol-
gok tartják nyomás alatt, mint 
amik a legtöbb kollégáját, pél-
dául a megfelelő karbantartás 
és az időszerű felújítások hiá-
nya. 

Régebben, ha elromlott egy 
szivattyú, megállították, leürí-
tették, lezárták, jöttek a kar-
bantartók, elvitték és megjavít-
va hozták vissza. Most ez közel 
sem ilyen egyszerűen működik, 
sőt, lassan „szinte semmi sem 
működik”. 

A két kisebb kompresszorból 
az egyik például nagyon régóta 
áll. Már alkatrészt sem lehet 
beszerezni hozzá, régen „kibe-
lezték”, de Illés Sándor szerint 
az elmúlt évtizedekben annyit 
költött rá a cég, hogy azon a 
legmodernebb berendezést le-
hetne megvenni.

Az üzemcsoport-vezetője a 
második agyi infarktusa után 

azt tanácsolta neki, hogy ne 
stresszeljen, de szerinte a vál-
lalatnál „mindent megtesznek 
ezért”. 

„A nagy leépítés után nem 
sokkal született egy tanul-
mány, amely megállapította, 
hogy minden műszakból hi-
ányzik egy ember. Azóta min-
den vezetőváltásnál elhangzik 
az ígéret, hogy ez változni fog. 

Mondjuk, változott is: egy fő-
vel csökkentették a minimum-
létszámot, hogy a „working 
monkeys”-eket lehessen non 
konform helyzetben tartani. 
Amikor vasárnap éjszaka jön-
nek tesztelni, akkor nem tu-
dom, ki venné fel nekem a te-
lefont, ha valakit haza kellene 
küldeni, mert pozitív.”

Tíz-tizenöt éve még sokan 
irigyelték a MOL-os műszako-
sok fizetését, mára azonban 
nem ez a helyzet. Akkor még 
jó érzéssel indultak munkába, 
mert a légkör is más volt, mára 
azonban már előző nap jön a 
gyomorgörcs. Illés Sanyi sze-
rint a legnagyobb különbség 
az, hogy korábban nem kizá-
rólag a profitszerzés határozta 
meg a cég irányítását. 

„Az éjszakák még elmennek, 
mert akkor csak a munka van”, 
de a nappalos műszakokban 
rengeteg az egyéb feladat, 
a tartalmatlan egyeztetés és 
az adminisztráció. Ha például 
minden utasítást tökéletesen 

betartana a külsős beszállítók, 
karbantartók engedélykiadása 
során, akkor szerinte a város 
másik végén állhatna a sor. 
Nyolc-tíz érkezik naponta, ami 
ennyi helyszíni bejárást, be-
mutatást, ennyiszer sok táblá-
zat megnyitását és feltöltését 
jelenti a „munka mellett”. És 
ehhez jönnek a napi „apróbb 
bosszúságok”, hogy példá-

ul membrán helyett kimegy a 
kolléga, és „nyissál rá, zárjál 
rá!” Így működik, vagyis, hogy 
nem. Kézivezérlés és séta a 
több hektáros üzemi területen. 
Ha beszerzésre kerül egy új 
berendezés, arról is kiderülhet 
egy-két éven belül, hogy nem 
felel meg a célnak. „Mindig 
megvárjuk, hogy történjen va-
lami. De akkor én nem szeret-
nék bent lenni.” 

Illés Sanyi alakulása óta tagja 
az Olajipari Szakszervezetnek, 
ahová azért igazolt át, mert 
úgy vélte, hatékonyabb érdek-
védelmet biztosít majd a mű-
szakosoknak. Szerinte abban, 
hogy évek óta nem sikerül ér-
demi eredményt elérni például 
a béremelés mértékében, a kö-
zép-kelet-európai mentalitás-
nak és a tagság hozzáállásának 
is szerepe van. Reménykedik a 
vállalati előnyugdíj-program-
ban és hogy a hátralevő hóna-
pok nyugalomban és rendkívüli 
esemény nélkül telnek el.  

 n
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A Hajdú-Bihar megyei Pol-
gáron nevelkedett, Hajdúnáná-
son született. Tiszaújvárosban 
szerzett irányítástechnikai mű-
szerésztechnikus végzettséget, 
majd a nyíregyházi főiskolán 
kapott minőségügyi rendszer-
referens oklevelet és mezőgaz-
dasági gépészmérnök-diplomát 
automatizálás szakirányon.

Az után a bizonyos szántó-
föld után a nyíregyházi erőmű 

építésén dolgozott a cége, 
amely során ő minőségellenőr-
ként tevékenykedett. Amikor 
befejeződött a munka, átszer-
ződött a tiszaújvárosi TVK te-
rületén székelő másik vállalko-
záshoz, a Tiszavill Kft-hez, és a 
kabai cukorgyár átalakításában 
vett részt építésvezetőként. 

Egy csütörtöki napon aztán 
megkérdezték tőle, hogy vál-
lalna-e munkát hétfőtől a cége 

leányvállalatánál, Albániában. 
Igent mondott, és nem bánta 
meg, hiszen mindenhol érték-
nek tekintik a külföldi munka-
tapasztalatokat. Tiranába egy 
központi kormányépület teljes 
villamos hálózatának a kiépíté-
sét felügyelte műszakilag. 

Ez után részt vett még egy 
három hónapos projektben a 
cégnél és aztán felmondott, 
elsősorban azért, mert sokkal 
jobban szeretetett volna keres-
ni és fejleszteni akarta a nyelv-
tudását.  

Angliában próbált szeren-
csét, ahol a Star Catering nevű 
török vállalat raktárában lett 
éjszakai komissiózó és kocsi-
feltöltő. A kifejezetten kemény 
fizikai munkát más magyar, 
valamint lengyel és pakisztáni 
vendégmunkások társaságá-
ban végezte - sok pénzért, de 
nem annyiért, amennyit itthon 
kereshetett volna egy jobb vál-
lalatnál. 

Végül visszacsábította az 
itthoni cége, amely projektve-
zetőként alkalmazta, főként a 
TVK területén végzett beru-
házásokon. Körülbelül egy év 
múlva azonban csődöt jelen-
tett és mindenkinek felmon-
dott a társaság. Ez 2011-ben, 
a pénzügyi-gazdasági válság 
mélypontján történt, és Andor 
körülbelül fél évig munka nél-
kül maradt. 

Mindenkitől lehet tanulni, 
ha mást nem, alázatot
Szarka Andor a MOL Nyrt. Beruházás szervezetének szenior site menedzsere, ami 
körülbelül azt jelenti, hogy kiemelt kivitelezési irányító. Korához képest rendkívül 
változatos a pályaképe, de korántsem amiatt, mert mindig mást akar. Már az első 
munkahelyével is tökéletesen elégedett volt. Egy szántáson melegítette a bitument 
egy gázvezeték hegesztési varratainak a szigeteléséhez. Szerette a friss levegőt, 
a nyugalmat és egyetlen kollégáját is, aki egy román vendégmunkás volt. Az élet 
azonban gyorsan másfelé sodorta. 

Az irodánál jobb a szabad levegő
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Közben beadta a szakmai 
önéletrajzát a MOL-hoz, aho-
vá azután be is hívták. Így lett 
beruházási szakértő Százha-
lombattán körülbelül három 
és fél évig, majd a fővárosba, 
a globál beruházási szervezet-
hez irányították. Műszaki elle-
nőrként dolgozott néhány hó-
napot a kazahsztáni gázmező, 
majd a kurdisztáni olajmező 
kiépítésén, azután visszatért 
Pestre, ahol egy idő után ele-
ge lett a táblázatokból és nem 
talált már motivációt az irodai 
feladatokban. 

Újból felmondott és a Du-
nántúli Kft-nél helyezkedett el. 
Tervezői koordinátorként dol-
gozott a szombathelyi vasúti 
cég államilag kiemelt projekt-
jén. Optikai kábelt fektettek 
keresztül az országon, a vasúti 
sínek mellett. Amikor a cég kö-
rül „elfogyott a levegő”, Andor 
épületgépészként vállalt mun-
kát egy másik gazdasági tár-
saságnál, amely penészmen-
tesítő, szellőző rendszereket 
értékesített és telepített. 

Közben újból visszahívták, 
ezúttal a MOL-hoz, de ragasz-
kodott a „szabad levegőhöz”, 
így lett beruházási projektme-
nedzser a Dunai Finomítóban. 
A munkáját jelenleg hasznos-
nak és szakmailag kielégítőnek 
érzi, amely fejlődési lehetősé-
get jelent számára. 

Az életet tartja a legfon-
tosabb iskolának, szerinte, 
munka közben és a kollégák-
tól lehet a legtöbbet tanulni. 
Amikor például kezdő mérnök-
ként negyven ötven-hatvan 
éves ember került az irányítása 
alá Kabán, megtanulta tőlük a 
villanyszerelést. Elkezdhetett 
volna helyette „okoskodni” is, 
de szerinte akkor két hétnél 
tovább nem maradt volna meg 
közöttük. 

„Nincs olyan, hogy valaki 
mindent tud. Érdemes kérdez-
ni és beszélgetni bárkivel, mert 

mindenkitől lehet valamit ta-
nulni. Ha mást nem, akkor alá-
zatot.”  

Bár szakmailag elégedett 
a munkahelyével, azt ő is ta-
pasztalja, hogy a pandémia 

rengeteg munkavállalót sodort 
nagyon nehéz helyzetbe. So-
kan egyre nehezebben tudják 
megoldani a korábban egysze-
rűnek tűnő feladatokat. Mint 
a segélyezési bizottság tagja, 
látja, hogy milyen sok ember 
szorul segítségre, és milyen 
hasznos tud lenni a szakszer-
vezet támogatási rendszere.

Bár a tavalyi járványügyi 
korlátozások alatt is be kellett 
járnia dolgozni, a leállás miat-
ti alacsonyabb bér és a pan-
démiás pótlék összességében 
jövedelemcsökkenést jelentett 
számára. Nem érintette súlyo-
san, mivel közben az étkezési 
költségeken és a benzinen spó-
rolt, emellett egyébként is arra 
törekszik, hogy minél inkább 
önellátó legyen az élelmiszer 
tekintetében. 

Már a másfél szobás buda-
pesti lakásban is csípőspapri-
kát termelt, de most fóliasátrat 
is művel az iváncsai kertes ház-
ban, ahová időközben költöz-
tek a családjával. Megtermelik 
az összes zöldséget és gyümöl-
csöt, és ha kérdezik, hogyan 

jut ideje minderre, azt szokta 
mondani, hogy nem tévézik és 
kocsmába sem jár. Mondjuk, 
oda mostanában más se.    

Feleségével viszonylag köny-
nyebben átvészelték a CO-

VID-fertőzést. Ennek is szerepe 
van abban, hogy egyelőre nem 
regisztrált oltásra. Mérnökként 
mindenre garanciát szeretne, 
ilyet azonban egyelőre nem 
tudnak nyújtani a gyártók, vi-
szont fontosnak tartja, hogy 
elsősorban a veszélyeztetettek 
be legyenek oltva, mert szá-
mukra ez életmentő lehet.

Mind a szakszervezetbe, 
mind pedig a munkavédelmi 
képviselők közé kollégája, Var-
ga Ferenc biztatására került, 
aki egyenessége és kiállása mi-
att a lehetséges utódját is ke-
reste benne. Andor pedig azt 
mondja, „megpróbál felnőni 
hozzá”.

Úgy gondolja, tényleg fon-
tos, hogy nyíltan és bátran 
beszéljen az ember akár a fő-
nökeivel is, de legalább ennyi-
re lényeges, hogy megtalálja a 
közös hangot. Lehet valaki a 
saját területén kiváló szakem-
ber, de ha nem tud jól kommu-
nikálni, megérteni és elfogadni 
másokat, kevesebbet ér a tu-
dása. 

n

Első munkahelyén, a szántáson
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A nevetés biztosan nem árt
Rossz alvó

Egy férfi bemegy az orvos-
hoz:

- Doktor úr, segítsen rajtam! 
Éjjelente nem tudok aludni, 
még altatóval sem, így nappal 
mindig álmos vagyok és gyak-
ran elbóbiskolok munka köz-
ben. A főnököm azt mondta, 
hogy kirúg, ha még egyszer el 
merek aludni.

- Van itt egy új, bivalyerős 
altató, ebből vegyen be egyet 
lefekvés előtt, és minden rend-
ben lesz.

A férfi hazamegy, és lefek-
vés előtt két pirulát is bevesz 
egy helyett, mert biztosra akar 
menni. Reggel frissen ébred és 
indul a munkába.

- Főnök, soha többé nem fo-
gok elaludni munka közben!

- Na, ennek örülök! És múlt 
héten hol voltál?

Szabálytalankodók
Volkswagen kisbusz megy 

az úton, megállítja a rendőr:
- Gratulálok, a hónapban 

ön az első, aki nem követett el 
szabálysértést! Ötvenezer fo-
rint jutalmat kap a rendőrség-
től!

- Köszi!
- Csak úgy kíváncsiságból, 

mire költi majd?
- Azt hiszem, leteszem a jog-

sit.
Az anyósülésről megszólal a 

feleség:
- Biztos úr, csak viccel az 

uram. Mindig tréfás kedvében 
van, ha iszik.

A nagyothalló anyós is meg-
szólal a hátsó ülésről:

- Mondtam, hogy ne a lopott 
kocsival jöjjünk!

Ekkor egy gyanús külsejű 
alak kászálódik ki a csomagtar-
tóból:

- Ez már a határ?

Katona az orvosnál
- Gratulálok, százados úr, 

kitűnő állapotban van a szíve! 
Látszik, hogy ritkán használja!

Pistike
- Mama, az iskolában azt 

mondták, hogy állandóan ha-
zudok!

- De Pistike, te még nem is 
jársz iskolába!

Aputest
- Tudod, hogyan edzenek a 

pasik a strandon? Ahányszor 
egy jó csajt látnak, behúzzák a 
hasukat.

Kockák kutyája
Két számítógépes rendszer-

gazda beszélget:
- Te, hogy lehetsz olyan hü-

lye, hogy a kutyád nevét adod 
meg jelszónak?

- Miért, mi a bajod azzal, 
hogy wfK41a2s?

Ritka vendég
Meghal a pap és az ügy-

véd, mindketten felkerülnek a 
Mennyországba. Míg az ügyvé-
det körülrajongják az angyalok, 
a pappal senki sem törődik.

- Halljátok, egész életemben 
Istent szolgáltam, talán meg-
érdemelnék én is egy kis törő-

dést! - mondja sértődötten.
- Ugyan, hagyd már! - vála-

szol az egyik angyal. Papok na-
ponta többször is jönnek, ügy-
védből viszont ez az első!

Házikoszt
- Józsi, hallom, megnősültél. 

Gratulálok!
- Jól hallottad. Elegem volt 

már a vendéglői kosztból, se-
hogyan sem ízlett.

- Na, és most?
- Most már ízlik.

Fogas
Jean, holnap reggel a kas-

tély keleti szárnyában tálalja fel 
a reggelit! Azt mondta a fogor-
vosom, hogy pár napig a másik 
oldalon egyek.

Marketing
A marketingesek focimecs-

cset játszanak a karbantartók 
ellen és kikapnak, de mivel a 
faliújságot ők szerkesztik, azon 
ez a hír jelenik meg másnap:

„Míg a céges focibajnoksá-
gon a karbantartók csapatá-
nak teljesítménye mindössze 
az utolsó előtti helyre volt ele-
gendő, a marketinges csapat 
kemény munkája eredménye-
ként a dobogó második fokára 
állhatott.”

Jósnőnél
- Látom, hogy hamarosan 

megnősül, de látok a közelében 
egy hölgyet is, aki ezt minden 
áron meg akarja akadályozni.

- Igen, az nyilván a felesé-
gem. n
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