
www.olajipariszakszervezet.hu • olajipariszakszervezet@mol.hu 2021. májusXXVI. évfolyam 5. szám

Önmagadért – velünk!

Ülésezett az OSZ küldöttgyűlése - Kurán István az új alelnök

Ténykép a Maradékfeldolgozó Üzemben - Tizenöt-húsz százalékkal többet hoz ki 
az emberekből a jó vezető

Ténykép a MOL-központban - Ha nem mondunk ki dolgokat,  
nem tud változni semmi

Védettségi igazolvány a munkahelyen: mikor sérül az egyenlő bánásmód elve?

A TARTALOMBÓL

A felhők felett mindig kék az ég
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Az online döntéshozatal so-
rán arról is határoztak a kül-
döttek, hogy az új elnökségi 
tag felügyelő bizottságban 
megüresedő helyét Szarka An-
dor tölti be a jövőben. 

Kovács László elnök elmond-
ta, hogy megköszönte a tiszt-
ségről lemondó korábbi alel-
nök, Németh Mihály munkáját. 

A küldöttgyűlésen a segé-
lyezésről is beszámolt Jenei 
Györgyné, a Segélyezési Bi-
zottság vezetője. Mint mond-
ta, a szakszervezet több mint 
hetvenöt tagjának nyújtott tá-
mogatást az év első négy hó-
napjában, összesen 2,6 millió 
forint értékben. Negyvenhár-
man részesültek szolidaritási 
segélyben a pandémiás hely-
zet miatti keresetkiesés miatt. 
Öten születési, tizenegyen te-
metési és tizenöten szociális 
segélyt kaptak. 

Kovács László elnök tájékoz-
tatott, hogy a szakszerveze-
tekkel minden második héten 
COVID-egyeztetést tart a HR, 
amely során folyamatosan jel-
zi a beérkező, pandémiával 
vagy mással kapcsolatos mun-
kavállalói igényeket, kérdése-
ket, problémákat Bauer Dávid 
HR-igazgatónak. 

Cégen belül is elkezdődött az 
oltási folyamat, amely kapcsán 
hangsúlyozta, hogy az OSZ 
tiszteletben tartja és magá-
nügynek tekinti tagjai oltással 
kapcsolatos döntését, csupán 
arra kér mindenkit, hogy kel-
lő tájékozódás után, alaposan 
fontolja meg azt. 

Elmondta, hogy szervezés 
alatt van a személyes találko-
zója a Downstream új igazga-
tójával, Marton Zsomborral. 

Az Üzemi Tanács tagjai tájé-
koztatták a küldöttgyűlést az 

ÜT-ben végzett munkájukról. A 
megbeszélés során elhangzott, 
hogy az ülésekről szóló hivata-
los írásbeli emlékeztetők rend-
szerint nagyon sok idővel az 
esemény után jelennek meg. 

Egyeztetett a taggyűlés a 
beiskolázási támogatás jövő-
beni formájáról is. Miután so-
kan jelezték, hogy az iskolában 
nem felelt meg teljes mérték-
ben a szakszervezet által ösz-
szeállított tanszercsomag, a 
továbbiakban várhatóan utal-
vány formájában kapják meg 
a támogatást az általános, kö-
zépiskolás gyerekek, illetve a 
felsőoktatásban tanulók szülei. 
A támogatáshoz minden eset-
ben igazolni kell a tanulói jog-
viszonyt. 

A taggyűlésen tizenheten 
vettek részt. 

n

Ülésezett az OSZ küldöttgyűlése

Kurán István az új alelnök
Kurán Istvánt, a DUFI Maradékfeldolgozó üzemének műszakvezetőjét választotta új 
alelnökévé az Olajipari Szakszervezet küldöttgyűlése május 6-án. 
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- Mire ez az írás megjelenik, 
már Zalaegerszegen leszel. Mi-
ért vállaltad el a három hóna-
pos „kiküldetést”?

- Helyettes üzemirányítóként 
fogok dolgozni a Zalai Finomí-
tóban, mivel az ottani vezetés 
részben tartósan beteg, rész-
ben nyugdíjba vonul. Ez egy 
átmeneti megoldás, részemről 
is. Nem szeretnék végleg oda-
költözni, de anyagilag kedvező 

ajánlatot kaptam, és szakma-
ilag is vonzónak tartom, hogy 
egy új területet ismerhetek 
meg. Korábban dolgoztam már 
megbízott üzemvezető helyet-
tesként a vezetőváltások során, 
és szakmailag mindenképpen 
elismerésként értékelem ezt a 
feladatot. 

- Úgy tűnik, sosem mene-
külsz a felelősség elől, hiszen 
néhány hete az OSZ alelnöke 

lettél. Önként jelentkeztél?
- Nem. Többen megkerestek, 

és elmondták, hogy megfelelő 
embernek tartanak a szakmai 
és érdekvédelmi képviseletük-
re, ami szintén jól esett. Bizal-
miként eddig is részt vettem a 
szakszervezet napi feladata-
iban, a felmerülő problémák 
megoldásában. Emellett a fel-
ügyelő bizottságban láttam el 
tisztséget, korábban pedig az 

Ténykép a Maradékfeldolgozó Üzemben

Tizenöt-húsz százalékkal 
többet hoz ki az 
emberekből a jó vezető
Negyven év kézilabda, de még inkább az utóbbi tíz esztendő edzői munkája 
megtanította arra, hogyan lehet hatékonyan kommunikálni és egyben 
tartani a csapatot. Kurán Istvánnal, a DUFI Maradékfeldolgozó üzemének 
műszakirányítójával, az Olajipari Szakszervezet új alelnökével beszélgettünk. 

Az OSZ által szervezett félpályás útlezárás előkészítése 2018 áprilisában. Kurán István szemben, középen
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üzemi tanácsban is dolgoztam, 
egyszóval nem lesz teljesen új 
számomra ez a terep. 

- Milyen tervekkel vállaltad a 
megbízást? 

- A legfontosabb, hogy sze-
retnék hozzájárulni a munka-
vállalók és a munkáltató közötti 
minél zökkenőmentesebb kom-
munikációhoz, kapcsolattartás-
hoz és információáramláshoz. 

Azt hiszem, ebben építhetek a 
sportban szerzett tapasztalata-
imra. Negyven évig kéziztem, je-
lenleg pedig kapusedző vagyok 
a battai felnőtt csapatnál és 
edzőként dolgozom a marton-
vásári megyei csapatnál is. Sze-
rintem a csapatjáték megkívánja 
a hatékony kommunikációt, a 
kapcsolattartást, a jó konflik-
tuskezelést és együttműködési 
készséget, de míg játékosként 
lehet valaki sikeres ezek hiányá-
ban is, edzőként biztosan nem. 

’98 óta dolgozom műszakve-
zetőként, többször irányítottam 
megbízott üzemvezetőhelyet-
tesként projekteket, leállásokat 
is, szóval tényleg nem riadok 
vissza a felelősségvállalástól, 
de nem a pozíciószerzés moti-
vál. Mindig fontosabb volt szá-
momra, hogy segíthetek má-
soknak.

- Hogyan kerültél a MOL-
hoz? 

- Géplakatosként végeztem 

és a Dunamenti Erőműben 
kezdtem karbantartó lakatos-
ként. 1992-ben átjelentkeztem 
a Dunai Finomítóhoz, a bitu-
menüzemben helyezkedtem el, 
ahol azóta is dolgozom. Közben 
az üzemösszevonások nyomán 
létrejött a jóval nagyobb és ösz-
szetettebb termelőegység, a 
maradékfeldolgozó. 

Munka mellett szereztem 

érettségit, majd vegyipari gé-
pésztechnikusi végzettséget. 
1995-ben táblakezelő, majd 
’98-ban műszakvezető lettem. 
2022. április 10-én lesz harminc 
éve, hogy itt dolgozom. 

- És szereted?
- A mai napig szeretek be-

járni, de az biztos, hogy az első 
húsz-huszonöt év más volt. Ak-
koriban alig vártam, hogy talál-
kozzam a kollégákkal és elkezd-
jem a munkát. Ezt az örömöt 
az elmúlt négy évben már nem 
igazán érzem. Talán, mert más 
lett a hangulat. Az összevo-
nások, a nagyobb üzem, több 
feladat, több felelősség, egyre 
több elvárás nyomasztja a kol-
légákat. 

Szerintem a legtöbben nem 
tudnak olyan rövid idő alatt és 
olyan létszám mellett akkora 
rutint szerezni, amit elvárnak a 
vezetőink.  Sokan gondolkodnak 
a váltáson, olykor én is, és ezt 
nem feltétlenül a pénz motiválja. 

- Hanem mi? 
- A többiekhez hasonlóan 

bennem is vannak kérdőjelek. 
Főként emiatt vállaltam el a 
zalai munkát: hátha jót tesz a 
környezetváltozás, elmúlik a fá-
sultság, és visszatér az a mun-
kaszeretet, ami az első húsz-hu-
szonöt évben jellemzett. 

Sokat beszélgettem erről a 
többiekkel, és úgy érzem, nem 
amiatt vagyunk fásultak, mert 
tizenkét órát dolgozunk – hi-
szen ezért fizetnek –, és nem 
is azért, mert elégedetlenek 
vagyunk a béremelés mértéké-
vel vagy a keresetünkkel. Sok-
kal inkább szerepe van ebben 
azoknak a döntéseknek, amiket 
nem feltétlenül a szakmaiság 
motivál. 

- Valami más? 
- Például a pénz. 
- Például mikor? 
- Amikor egy leállás során 

nem azt nézzük, mi lenne a 
hatékony, hanem, hogy mi a 
legolcsóbb. Nem cserélünk ki 
valamit, mert elvileg bír még 
két évet, pedig elősegítené a 
munkánkat. Nem cserélünk iz-
zót, mert anélkül is látunk, de 
mennyivel jobb lenne megfelelő 
világítás mellett dolgozni! 

A beruházások során nem 
kérik ki az üzemi személyzet 
véleményét, ha pedig szóvá 
teszünk valamit, többnyire az 
a válasz, hogy ez már el van 
döntve, ennyi a keret, nincs le-
hetőség a pénz ésszerű átcso-
portosítására. 

Közben a külcégek foglalkoz-
tatása – gépészettől a szaki-
parig – szintén eleve elrendelt, 
megkérdőjelezhetetlen szük-
ségszerűségnek tűnik, pedig 
sok esetben nincs megfelelő 
tudásuk, tapasztalatuk.  

A béremelés nem tükrözi, 
amit az emberek végeznek, és 
a „hőspótlék” is csak egy-két 
hónapig járt, de szerintem sem 
ez számít igazán. 

- Mi számítana inkább? 

Az érzelmi kötődésnek, a bizalomnak, a megbecsülésnek a 
munkahelyen is óriási szerepe van 
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- Az elismerés. Persze, nem 
blokkvezető szinten. Ha lejön-
ne a vezető és megköszönné a 
helytállást, vagy személyesen 
gratulálna legalább a jubilálók-
nak. Mert nekem volt kollégám, 
akinek fél év után én vittem ki a 
negyvenöt éves törzsgárdaok-
levelét, mivel már a hűségprog-
ramját töltötte otthon, a papírja 
meg addig hentergett az iro-
dában. Szerintem negyvenöt 
év nem kevés, és ehhez képest 
meddig tart egy kézfogás?

- Korábban másmilyenek 
voltak a vezetők?

- Igen, mivel itt nevelődtek az 
üzemben, közöttünk. Tudták, ki 
mit dolgozik, mit kell neki napi 
szinten teljesíteni. Földházi Jó-
zsef, Borkó János, Bakonyi Jó-
zsef és még jó páran: végig jár-
ták az üzemi ranglétrát. 

- Most pedig ejtőernyővel ér-
keznek? 

- Így is lehet mondani. Nem 
egyszer két leállás között ki-
cserélődött az üzem vezetője. 
Nyilván nem az ő hibájuk, hogy 
nincs is lehetőségük megismer-
ni az üzemek hiányosságait, és 

ezzel is összefügg, amikor a 
karbantartásra szánt források 
nem a leghatékonyabban hasz-
nosulnak. 

- Vajon mire jó a rotáció? 
Hogy a vezetők ne melegedje-
nek össze a beosztottjaikkal?

- Nem tudom, de az biztos, 
hogy az érzelmi kötődésnek, a 
bizalomnak, a megbecsülésnek 
a munkahelyen is óriási szerepe 
van. Tizenöt-húsz százalékkal 
többet hoz ki az emberekből. 
Ha igazán elfogadják a vezetőt, 
szó nélkül bemennek túlórázni, 
és leálláskor sem panaszkod-
nak, hogy hideg van vagy me-
leg van. 

Szándékosan nem beszélek 
pénzről, mivel mindig ezt hall-
juk: mindenről beszélhetünk, 
csak arról ne!

Akit sikerül megismerni, aki 
közelebb kerül, azt nem robot-
ként, hanem emberként fogják 
kezelni.

-  Ez foglalkoztatja az embe-
reket? 

- Aktuálisan leginkább a het-
ven százalékos szabadságpénz 
miatt elégedetlenek, mivel el-
lentétesnek érzik azzal, hogy a 
cég képviselői közben folyton 
hangoztatják a helytállásunkat 
a járványhelyzetben, és tudják 
azt is, hogy minden üzem száz 
százalékot termelt. Tisztában 
vagyunk vele, hogy vannak más 

– kevésbé jól teljesítő - üzletá-
gak is, de a palota épül, bármi 
áron. 

Rendben van, hogy kor-
mányrendeletek írják elő a jár-
ványügyi biztonságot, de sokan 
úgy gondolják, hogy néha már 

átesünk a ló túloldalára. Példá-
ul, amikor egyszemélyes mun-
kát végzünk maszkban, vagy 
a leállás során nincs lehetőség 
rendesen étkezni, sem pihenni. 
Az ÜT-ülésen elhangzott, hogy 
ezt meg lehetne előzni csúszta-
tott műszakokkal, de fent elve-
tették. Nem tudjuk, miért. 

- Az, hogy bízol a környe-
zetváltozásban, számomra azt 
jelzi, hogy nem vagy annyira 
reményvesztett, mint sokan 
mások. Szerinted változhat a 
légkör? Nőhet a bizalom? 

- Sok múlik azon, hogy a ve-
zetők tényleg akarják-e a válto-
zást, vagy csak beszélnek róla, 
és persze azon is, hogyan vi-
szonyulnak egymáshoz a mun-
kavállalók. 

- Szerinted miért nem erő-
sebb a szolidaritás? 

- Sokan elkeseredettek, és 
emiatt úgy gondolkoznak, hogy 
„letudom a tizenkét órát, és 
azon túl nem érdekel a mun-
kahelyem”. A szolidaritás ellen 
hat az MTMR-rendszer is, hi-
szen nem kaphat mindenki jó 
osztályzatot, és ez feszültséget 
okoz. Ezt fokozza az értékelés 
szubjektivitása, mert előfordul-
hat, hogy jobb megítélés alá 
esik, aki „nyüzsög”, mint az, aki 
sokkal többet tesz le az asztal-
ra, de szó nélkül. 

Számos kollégának van ele-
ge az állandó vizsgáztatásból 
is. EBK, etika, elővizsga, beug-
ró kérdések - azoknak, akik na-
ponta bizonyítják, ráadásul idő-
re, vagyis nyomás alatt, hogy 
alkalmasak a feladatra, amit 
végeznek. 

- Ha nekem lenne finomítóm, 
én is azt szeretném, hogy min-
den munkás mindenhez értsen. 

- És láttad a Mekk Eleket? Aki 
mindenhez ért, az semmihez 
sem ért. A műszakosoknak, ha 
úgy adódik, katasztrófát kell el-
hárítaniuk. Ahhoz kell értsenek, 
arra kell felkészültnek lenniük.

n 

Akit sikerül megismerni, aki közelebb kerül, azt nem robotként, 
hanem emberként fogják kezelni
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Kerepesen nevelkedett. Jó 
tanuló volt, de mielőbb be 
akarta fejezni az iskolába já-
rást, ezért 17 évesen fodrász-
ként végzett. A szakmában 
azonban csak rövid ideig dol-
gozott, mert hamarosan férj-
hez ment és gyermeket szült. 
A gyes után a kistarcsai kór-
házban helyezkedett el admi-
nisztrátorként, ahol kilenc évig 
dolgozott, majd benzinkúton 
vállalt munkát. Ismerőse segít-
ségével került a MOL-központ-
ba 2005-ben. 

Időközben a tanuláshoz is 
megjött a kedve. Munka mel-
lett, harminc évesen érettségi-
zett, és negyven volt, amikor 
2010-ben lediplomázott gaz-
dálkodás-menedzsment-lo-
gisztika szakon. 

Tizenkét évig dolgozott a 
nagykereskedelmi ügyfélszol-
gálaton ugyanabban a pozíció-
ban. Az interneten és telefonon 
érkező megrendelésekkel, a 
vevőkkel és üzletkötőkkel tör-
ténő kapcsolattartással foglal-
kozott. Szerette ezt a munkát, 
amit azonban végig megnehe-
zített számára, hogy két-há-
rom évente cserélődtek a veze-
tők. Nehéz volt alkalmazkodni 
a folyton változó elvásárokhoz 
a tökéletesen szabad kéz és a 
teljes kontroll között. 

Pályája egyik legnagyobb 

dilemmáját élte meg, amikor 
néhány éve levált a nagykeres-
kedelemről a PB-gáz üzletág, 
ahová először ügyfélszolgá-
lati munkatársnak kérték át, 
később pedig megüresedett 
egy határozott időre szóló fu-
varszervező pozíció. Sok gon-
dolkodás után jelentkezett rá, 
kérve, hogy módosítsák hatá-
rozatlan idejűre.

Mivel jelentős és releváns 
tapasztalatokkal, valamint ki-
terjedt szakmai kapcsolati há-
lóval rendelkezett, és értett a 
termékhez, amely komplexitá-
sa miatt nem volt népszerű a 
kereskedők és vevőszolgálato-
sok körében, a vezetőség ele-
get tett a kérésének. Azóta ő 
végzi a tartályos fuvarszerve-

zést a PB SEP szervezetében. 
Úgy véli, nagyon jó döntést 
hozott ezzel a váltással. 

A PB SEP virtuális vállalat-
ként működik a MOL-on belül, 
és viszonylag behatárolható, 
kisebb szervezetként vélemé-
nye szerint sokkal hatékonyab-
ban és rugalmasabban tud 
működni. 

Nagy és kisebb vevőket egy-
aránt kiszolgálnak az ország-
ban PB-gázzal, üzletkötőik csak 
erre a területre fókuszálnak. Az 
elmúlt három – átszervezést 
követő teljes – üzleti évben na-
gyon szépen teljesítettek. Bár 
a járványhelyzet miatti forga-
lomvisszaesés a PB-t is érin-
tette, az őszi terményszárítás 
kisegítette őket. A negyven-
egynéhány fős kollektívát csa-
ládias hangulat és jó munka-
morál jellemzi, igazi közösséget 
alkotnak, amelybe a vezetőik is 
beletartoznak. A munkájukról 
rendszeresen kapnak pozitív 
visszajelzéseket. 

Bár tartottak a kiszerve-
zéstől, ami a béren kívüli jut-
tatások és a teljesítménybér 
csökkenésével járhatott volna, 
erre valószínűleg nem fog sor 
kerülni a termékre vonatkozó 
szigorú és bonyolult hatósági 
szabályozás miatt. 

Még ötven évesek sem vol-
tak, amikor súlyos betegség 

Ténykép a MOL-központban

Ha nem mondunk ki 
dolgokat, nem tud változni 
semmi
Palkovics László Jánosné a MOL PB SEP üzletágának tartályos fuvarszervezője, 
az Olajipari Szakszervezet bizalmija és az OSZ delegáltja az Üzemi Tanácsban. 
Fejlett igazságérzettel született, és kedveli a nyíltságot, mivel szerinte előre visz és 
biztonságot ad. 

Férjével egy évvel a halála előtt
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miatt elvesztette a férjét. Az 
első két évben rendkívül fáj-
dalmas volt számára a gyász. A 
családja közelsége és támoga-
tása mellett nagyon sokat je-

lentett számára, hogy barátai 
egyetlen pillanatra sem hagy-
ták magára. Népes baráti köre 
motoros egyesületként is mű-
ködik. Rendszeresen járnak ki-
rándulni, túrázni, gyakran töl-
tik együtt az időt, de egyedül 
is eljár futni, kondicionálni. A 
párja hiányát ma is érzi, de úgy 
véli, a legnehezebb időszakon 
túl van. 

Mindig közösségi ember 
volt, aki másokért is kiállt az 
igazság védelmében, de csak a 
MOL-ban lépett be a szakszer-
vezetbe az OSZ korábbi elnöke, 
Hajzer Barnabás feleségének, 
Krisztinek a hatására, aki a 
munkatársa lett. Amikor pedig 
Hajzerné munkahelyet váltott, 
ő vállalta a központban dolgo-
zó tagok további szervezését, 
a bizalmi feladatokat. 

Nincs könnyű dolga, mivel 
a munkavállalók zöme fiatal, 
és nagy a fluktuáció. A több-
ség nem sokat tud a dolgozói 
érdekképviseletről, de nem 
is érdekli. Küzdelmes véle-
ményalkotásra bírni őket vagy 
bármi módon bevonni a szak-

szervezeti, illetve üzemi taná-
csot érintő kérdésekbe. Amikor 
néhány éve az OSZ jelöltjeként 
aláírásokat gyűjtött a legutób-
bi ÜT-választáson, rájött, hogy 

a kollégái többsége egyáltalán 
nincs tisztában azzal, hogy mi 
az ÜT szerepe, jelentősége. 

A „vesztesek nyugalmával” 
vett részt a választáson, és 
hogy mégis bekerült az ÜT-be, 

azt jórészt annak tulajdonítja, 
hogy ügyfélszolgálati munka-
társként sokan ismerik. Szak-
szervezeti bizalmi csoportjába 
jelenleg 10-12-en tartoznak, 
többségüket ő győzte meg, 

hogy érdemes belépni és tisz-
tában lenni a munkavállalói jo-
gokkal. 

Szereti az OSZ közösségét, 
de a központ munkatársaként 
kicsit kívülállónak is érzi ma-
gát, és hasonló a helyzete az 
ÜT-ben is. 

Az OSZ elsősorban a ter-
melésben dolgozók, a műsza-
kosok és a DUFI képviseletére 
szerveződött. Az irodai dolgo-
zók pedig kevésbé aktívak az 
érdekképviselet tekintetében. 
Inkább csak akkor fordulnak 
hozzá, ha átszervezés vagy 
leépítés fenyeget. A SEP fizi-
kailag is elszigetelt kissé, mi-
vel nem a központi, hanem az 
úgynevezett Dohánygyár épü-
letben működik. 

Most, hogy előtérbe került 
a home office, még kevesebb 
a közvetlen találkozás. Kriszta 
kezdetben a kollégáihoz ha-
sonlóan nehezen barátkozott 
meg az otthoni munkavégzés-
sel, mostanra azonban bele-
szoktak, megtapasztalták az 
előnyeit, és nem is igazán ér-

tik, miért nem támogatja teljes 
egészében a DS vezetés. 

Ratatics Péter legutóbbi 
munkáltatói tájékoztatóján ki-
derült: május 31-től már csak 
heti egy nap preferált a home 

Edzőteremben

Motoros kiránduláson az egyesület és baráti társaság



TÉNYKÉP • XXVI. évfolyam 5. szám • 2021. május •  www.olajipariszakszervezet.hu • olajipariszakszervezet@mol.hu8

office a szellemi dolgozóknak. 
Kriszta és a kollégái viszont 
úgy gondolják: nemcsak a fű-
tésen (hűtésen, energián) és 
a takarításon lehetne spórolni 
az otthoni munkavégzés fenn-
tartásával, hanem a dolgozók 

rendszeres tesztelésén is, amit 
egyébként is nagyon kellemet-
lennek tartanak. 

Örül, hogy az oltottságot 
rögzíteni lehet majd a MOL-os 
applikációba, és a tájékozta-
tások szerint június 7-től eny-

hülnek a biztonsági előírások. 
Főként pedig az oltottak meg-
szabadulhatnak a PCR-teszttől. 

Bár az ÜT jól lefedi a válla-
lat területeit, Kriszta hátrány-
nak érzi, hogy nem ismeri elég 
jól ezeket. Emiatt is javasolta, 

hogy mindenki tartson be-
mutatót a többieknek a saját 
munkaterületéről, és meg is 
szervezte a PB SEP bemutatá-
sát a főnöke, Péter István köz-
reműködésével. 

Szerinte a folyamatos át-

szervezések és a pandémia 
miatti változások hatására 
nagyon túlterhelt az ÜT. Ha-
talmas mennyiségű informá-
cióáradattal kellene megbir-
kózniuk, amire ő még úgy sem 
képes, hogy gyakran rááldozza 
a szabad hétvégéket az előter-
jesztések megismerésére. 

Nagyra értékeli az ÜT se-
gélyezési tevékenységét, de a 
munkaadói intézkedések kont-
roljával kapcsolatban vannak 
kételyei. Olykor úgy érzi, akár-
milyen véleményt fogalmaz-
nak meg, minden úgy lesz vég-
rehajtva, ahogyan eltervezték. 
Például a leépítések kapcsán 
nagyon sokszor elmondták, 
hogy lehetőleg cégen belül 
kínáljanak másik pozíciót. Ér-
telmes ember miért ne tudna 
megtanulni valami újat? Az 
ígéretek ellenére ez mégsem 
így történik. 

Gyakran hangsúlyozzák a 
tudásvesztés megelőzését is, 
de úgy érzi, mindent felülír a 
költségmegtakarítás. 

Nincs kifogása a hatékony-
ságnövelés ellen, de soha nem 
fogja megérteni, miért éri meg 

„Kis” keresztfiaival

Népes baráti köre motoros egyesületként is működik
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rutintalan fiatalokra cserélni a 
tapasztalt és jól teljesítő kol-
légákat.  „A vezetők gyakran 
nem szeretik az „erős, határo-
zott személyiségeket”, pedig 
sokszor ők azok, akikre szak-
mailag és eredményességben 
támaszkodni lehet.” 

Vele is előfordult, hogy en-
nek ellenére ki akarta rúgatni a 
főnöke. Az eset végül jól vég-
ződött, de kis keserű íz maradt 
a szájában. 

A nagykereskedelmi ügyeleti 
rendszerben ugyanis nem volt 
megfelelő a kollégák munkájá-
nak az anyagi elismerése, pon-
tosabban elszámolása, aminek 
az orvoslása érdekében Kriszta 
szakszervezeti bizalmiként lé-
péseket tett. 

Kezdeményezésére az OSZ 
elnöke, Kovács László írás-
ban fordult a munkáltatóhoz, 
hogy vizsgálja felül az elszá-
molási gyakorlatot, ami után 

nem sokkal Krisztát mond-
va csinált okokra hivatkozva 
azonnali hatállyal fel akarták 
menteni a munkavégzés alól. 
Az elé tolt papírt azonban 
nem írta alá, és a munkálta-
tóval való egyeztetésre már a 
szakszervezet egyik vezetőjé-
vel, valamint a LIGA felkészült 
munkajogászaival érkezett. 
Nem rúgták ki, az érintett két 
vezető már nem dolgozik a 
MOL-ban. 

És hogy mi volt a keserű ta-
pasztalat? Valószínűleg veze-
tői nyomásra, de a kollégái alá-
írtak egy nyilatkozatot, hogy 
nem kérték őt közbenjárásra, 
az érdekeik képviseletére a ké-
szenléti ügyelet elszámolása 
kapcsán.  Gyakorlatilag elárul-
ták, amikor pedig végül meg-
történt az elszámolás felülvizs-
gálata, és rendezték a bérüket, 
senki sem mondott köszönetet 
érte.

Nagy pofon volt, levonta a 
tanulságokat, de továbbra is 
hajlandó tenni mások, vagy 
ahogy ő fogalmaz: „az igazság 
szolgálatában”.

Határozottsága és szóki-
mondása miatt a jelenlegi ve-
zetője sem sorolta a kedvencei 
közé. Idővel azonban elismerte 
a tudását, munkabírását, elkö-
telezettségét. Mostanra már ki 
is kéri a véleményét, és kifeje-
zetten jó a kapcsolatuk. 

Kriszta úgy véli: az őszinte-
ség a legbiztonságosabb. „Ha 
nem mondunk ki dolgokat, 
nem tud változni semmi.” Saj-
nálja azokat a vezetőket, akik 
a felsőbb elvárások miatt sok-
szor nem azt teszik, amit mon-
danak. Pedig mennyivel köny-
nyebben működne minden, 
ha nem lenne ez a megfelelési 
kényszer! 

 n

Rendszeresen járnak kirándulni, túrázni
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„A munkáltatók továbbra 
sem kötelezhetik oltás felvé-
telére dolgozóikat. Az a körül-
mény tehát, hogy a munka-
vállaló beoltatja-e magát vagy 
sem, továbbra is a munkavál-
laló döntésén alapul. Annak 
nincs akadálya, hogy a mun-
káltatók az oltás felvétele és 
utóhatásainak kipihenése cél-

jából extra szabadnap kiadá-
sával ösztönözzék a munka-
vállalóikat az oltás felvételére, 
azonban a munkáltató önma-
gában ennek elmaradása miatt 
hátrányos jogkövetkezményt 
nem alkalmazhat� � mondja dr. 
Szűcs László, a Réti, Várszegi 
és Társai Ügyvédi Iroda PwC 
Legal szakértő ügyvédje.

Mikor jogszerű 
rákérdezni a 
védettségre?

A munkavállalói védettségi 
igazolványáról már most sok 
munkáltató érdeklődne. A vé-
dettség munkahelyi nyilván-
tartásának azonban speciális 
feltételei vannak.

Védettségi igazolvány  
a munkahelyen: mikor sérül 
az egyenlő bánásmód elve?
Az átoltottság növekedésével és a szolgáltatások újranyitásával a munkáltatók 
is várják a munkavállalók visszatérését a korábbi munkakörnyezetbe. Emellett 
már a diákokok is készülnek a nyári pénzkeresésre, az iskolaszövetkezetek és 
kölcsönzőcégek igyekeznek olyan dolgozókat közvetíteni, akik megfelelnek a 
megrendelők elvárásainak. Felmerül a kérdés, hogy a munkáltatók kérhetik-e a 
védettség igazolását. Lehet-e a védettség foglalkoztatási feltétel? Jogszerű-e a 
védettséggel rendelkezők és nem rendelkezők megkülönböztetése? A Réti, Várszegi 
és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértő jogászai összefoglalták a legfőbb 
tudnivalókat.
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A munkáltató csak olyan 
adatot kérhet munkavállalójá-
tól, amely – többek között – a 
munkaviszony létesítése vagy 
teljesítése szempontjából lé-
nyeges. Hogy mi minősül lé-
nyeges adatnak, azt már nem 
határozza meg a jogszabály. 
Egyértelmű viszont, hogy a 
kérdés eldöntéséhez vizsgál-
ni kell a munkavállaló által 
ellátott feladatokat, illetve a 
munkavállaló munkakörnye-
zetét. Támpontot nyújthat az 
adatvédelmi hatóság (NAIH) 
április elején megjelent aján-
lása, amely kimondja, hogy 
a munkáltató jogszerűen 
kérdezhet rá a védettségre 
akkor, ha ehhez munkajogi, 
munkavédelmi, munkaszerve-
zési célokat (érdekeket) tud 
igazolni.

A Réti, Várszegi és Társai 
Ügyvédi Iroda PwC Legal jo-
gászai kiemelik, hogy mind-
ebből az is következik, hogy a 
munkáltatók csak meghatáro-
zott célok érdekében és nem 
általánosságban érdeklődhet-
nek a védettség meglétéről. 
A munkáltatók erről akkor 
kérdezhetnek, ha a munka-
köri feladatokhoz, munka-
környezethez kapcsolódó 
kockázatok ezt indokolják. Ez 
leginkább egészségügyi szak-
kérdés, ezért célszerű felül-
vizsgálni a védettségi igazol-
vánnyal rendelkezők és nem 
rendelkezők kitettségét, lehe-
tőség szerint az üzemorvosok 
bevonásával. Mérlegelni kell 
továbbá azt, hogy milyen in-
tézkedéseket kell fenntartani 
vagy bevezetni ahhoz, hogy a 
fertőzés kockázatát alacsony 
szinten tartsák.

Nagymértékű személyes in-
terakciót igénylő munkakörök 
esetén (azaz például olyan 
esetekben, ha partnerekkel, 
vendégekkel, betegekkel kell 
találkozni a munkavégzés 
során) elképzelhető, hogy a 

védettség hiánya jelentősen 
akadályozni fogja a munkavál-
laló foglalkoztatását eredeti 
munkakörében. Ilyen esetben 
mérlegelni kell a védettség 
hiányából adódó fertőzésve-
szély kockázatát, a lehetsé-
ges védő intézkedésekkel járó 
terheket, költségeket, esetleg 
egyes munkafeladatok elha-
gyását vagy átcsoportosítását 
más munkavállalók részére, 
és ennek alapján kell dönte-
ni a védettségi igazolvánnyal 
nem rendelkező munkavállaló 
foglalkoztatásának feltételei-
ről.

Lehet-e a védettség 
foglalkoztatási 
feltétel?

Ahogy a jogszabályok már 
most is többletjogokat bizto-
sítanak a védettségi igazol-
vánnyal rendelkezők számá-
ra, úgy a szolgáltatást ellátó 
munkáltató szerződő partne-
rei is előírhatják többletköve-
telményként a közeljövőben, 
hogy csak védettségi igazol-
vánnyal rendelkező személye-
ket fogadnak telephelyükön. 

Nyáron a diákok tömeges 
foglalkoztatása – munkahe-
lyeken, boltokban, üzemek-
ben – a megrendelők részéről 
szintén indokolhatja, hogy el-
sősorban olyan fiatalokat ke-
ressenek, akik már védettségi 
igazolvánnyal rendelkeznek, 
mert így tudják leghatéko-
nyabban védeni saját munka-
vállalóikat, illetve ügyfeleiket.

Jogszerű-e a 
védettséggel 
rendelkezők és 
nem rendelkezők 
megkülönböztetése? 

Mikor beszélhetünk az 
egyenlő bánásmód sérelmé-
ről?

„A védettségi igazolvány 
kapcsán továbbra is a legfo-

gósabb kérdéskör az egyenlő 
bánásmód szabályainak való 
megfelelés. Előfordulhat pél-
dául, hogy a munkáltató a 
védettségi igazolvánnyal nem 
rendelkezők számára a kö-
zösségi, szociális helyiségek 
használata során továbbra is 
létszámkorlátozást alkalmaz, 
vagy rendszeres tesztelést ír 
elő számukra, ugyanakkor a 
védettségi igazolvánnyal ren-
delkező munkavállalók esetén 
ezek a korlátozások már nem 
indokoltak” – magyarázza dr. 
Zsédely Márta, a Réti, Vár-
szegi és Társai Ügyvédi Iroda 
PwC Legal szakértő ügyvédje.

Zsédely Márta szerint ilyen 
esetekben mindaddig nem 
beszélhetünk az egyenlő bá-
násmód sérelméről, amíg a 
munkáltató bizonyítani tudja, 
hogy valamely intézkedésnek 
objektív, észszerű indoka van, 
illetve éppen az eltérő bánás-
mód biztosítja a védettségi 
igazolvánnyal nem rendelke-
zők munkahelyi egészségét. 
Fontos megérteni, hogy a je-
lenlegi járványhelyzetben egy 
munkahelyi környezetben az 
eltérő munkáltatói intézkedé-
sek megengedettek, főként, 
ha ezek a vállalat közegész-
ségügyi érdekeit szolgálják, 
és megfelelően arányosak.

A Réti, Várszegi és Társai 
Ügyvédi Iroda PwC Legal jogá-
szai hangsúlyozzák: a munka-
viszony megszüntetését, mint 
végső eszközt ugyanakkor 
csak akkor lehet jogszerűen 
alkalmazni, ha a munkáltató 
mindent elkövetett, hogy ész-
szerű munkaszervezési vagy 
munkavédelmi intézkedések-
kel a munkaviszony fennma-
radjon, de ennek ellenére a 
védettség hiánya egyértelmű-
en akadálya a munkaviszony 
fenntartásának. 

 (hrpwr.hu)
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A nevetés biztosan nem árt
Az agresszív kismalac rohan 

a pénztárhoz a pályaudvaron.
- Egy jegyet, gyorsan!
- Hova kéri?
- Bárhova, mindenhol van 

dolgom.
*

Egy fiatal ejtőernyős az 
első próbaugrásnál kétségbe-
esetten rángatja a különböző 
madzagokat.

Hiába, az ejtőernyő nem nyí-
lik ki. Zuhan, zuhan, egyszer 
csak - úgy nagyjából 1500 mé-
ternél - találkozik egy férfival.

- Uram, nem ért véletlenül 
ehhez a vacakhoz?

- Sajnos nem - feleli a másik 
-, csak a gáztűzhelyt próbál-
tam megjavítani.

*
Az idős parasztember be - 

megy Monte Carlóban a kaszi-
nóba.

- Kártyázni szeretnék!
Összenéznek a spílerek, 

gondolják, jól megkopasztják 
az öreget. Leülnek, már éppen 
osztanának, amikor az öreg 
megszólal:

- Az a baj, hogy én csak egy 
fajta kártyajátékot ismerek, az 
a neve, hogy Parapittyó.

- Nem ismerjük, de sebaj, 
néhány körön keresztül meg-
tanuljuk.

Leosztják a lapokat, felve-
szik, az öreg megnézi a lapjait, 
bedobja, s megszólal:

- Parapittyó! - azzal besepri 
a téteket.

A következő körben ugyanez 
történik. Összenéznek a többi-
ek: hiszen ez nem nehéz, csak 
azt kell mondani, hogy „para-

pittyó” és jó gyorsan bedobni a 
lapokat. Eddig soha nem látott 
mennyiségű tét gyűlik össze 
az asztalon. Mindannyian egy-
szerre kiáltják: 

- Parapittyó -, és már vinnék 
is a tétet.

Mire az öreg, ujját ingatva: 
- Na-na! Royal parapittyó!

*
Jön haza a rendőr, zörög 

a kulccsal, a felesége pedig 
gyorsan elbújtatja a szeretőjét 
a tévé mögé.

A férj belép és azt mondja:
- Asszony, készítsd a sörömet, 

mindjárt kezdődik a meccs!
A felesége kimegy a konyhá-

ba, és gondolja, ha leejti a kor-
sót, a zajra a férje ki fog jönni a 
szobából, és az alatt a szerető-
je eltűnhet. Le is ejti a korsót, 
de az nem törik össze, hanem 
visszapattan a kezébe. Ezen 
annyira meglepődik, bemegy a 
szobába és így szól a férjéhez:

- Te, képzeld, az előbb leej-
tettem a korsót és visszapat-
tant a kezembe.

Mire a rendőr:
- Az semmi, a tévében meg 

kiállítottak egy játékost és itt 
ment ki mellettem!

*
A vezérigazgató kéreti az 

egyik alkalmazottját.
- Mr. Jones, ön már egy éve 

dolgozik vállalatunknál. A pos-
tázási részlegen kezdte, aztán 
röpke két hét alatt átkerült az 
értékesítésre. Egy hónap múl-
va már területi képviselő lett. 

Mindössze három hónap 
után kinevezték az értékesítés 
vezetőjének. Most pedig, mivel 

komolyan foglalkozom a visz-
szavonulás gondolatával, meg-
kérdezném, hogy mit szólna a 
vezérigazgatói poszthoz?

- Köszönöm! - feleli az alkal-
mazott.

- Köszönöm?! Ez minden, 
amit egy ilyen ajánlatra mon-
dani tud?

- Jó, akkor köszönöm, apa!
*

Charlie és John rendsze-
resen együtt golfoznak. A 
szokásos keddi játék közben 
azonban kénytelenek folyton 
leállni, mert az előttük haladó 
két női játékos minden tóba és 
homokcsapdába beletalál, és 
csak araszolgatnak a pályán.

Végül Charlie így szól:
- Ez így katasztrófa, odame-

gyek, megkérdezem, megelőz-
hetjük-e őket. El is indul a nők 
felé, de félúton megáll, sarkon 
fordul és vörös arccal visszatér.

- Ó, de kellemetlen! Az egyik 
a feleségem, a másik a szere-
tőm. Inkább te menj oda!

John elindul a nők felé, de ő is 
megáll félúton és visszafordul: 
- Hát basszus, erre mondják, 
hogy kicsi a világ!

*
Tóthék disznótorosra várnak 

vendégeket. Egy falubéli lány, 
Julika segít a gazdasszonynak, 
aki - mielőtt bemenne a kony-
hából - még a lelkére köti:

- Julikám, ha a fejet szolgálja 
fel, egy almát dugjon a szájába 
és petrezselymet a fülébe!

- Jóságos ég! - sóhajt a lány. 
Hogy fogok kinézni?
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