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Önmagadért, velünk!

A TARTALOMBÓL

Bizalom a TÉR-ben - Milyen a jó teljesítmény-értékelési rendszer,  
és miért nélkülözhetetlen eleme a bizalom? Beszélgetés dr. Krasz Katalin  

pszichológussal, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusával
Kötődés nélkül robotnak érezném magam - Ténykép az Alsó Vasúti Töltő-Fejtő Üzem-

ben – Hogyan látja a munkahelyét és általában a MOL-t Badics Róbert, a DUFI Alsó 
Vasúti Töltő-Fejtő Üzemének kiemelt műszakvezetője?

Hőségriadó munkaidőben – Jogok és kötelezettségek, jogszabályi rendelkezések
Nyári gyerektáborok MOL-kedvezményekkel

Kedvezményes üdülések LIGA-kártyával
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Bizalom a TÉR-ben
Milyen a jó teljesítmény-értékelési rendszer, és miért nélkülözhetetlen eleme a bizalom? 
Léteznek-e ideális teljesítményértékelési rendszerek, és hogyan látja a szakember a MOL-
ban működő TÉR-t? Erről beszélgettünk Gerákné Krasz Katalin pszichológussal, a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusával, aki a teljesítményértékelési rend-
szer (TÉR) kialakításának és működtetésének szervezeti és egyéni aspektusait, az ösztönzés 
lehetséges eszközeit, módszereit és a szervezeti igazságosság kérdéseit kutatja. 

- Sok figyelmet szentel a szubjek-
tív igazságosságnak, vagyis, hogy 
miért érzékel valamit igazságos-
nak egy értékelt alkalmazott és 
miért nem. Hányféle igazság van? 
- Ha a teljesítmény-értékelés 
szempontjából nézzük, akkor a 
szakirodalom ismeri az elosztás 
igazságosságát, a procedurális 
igazságosságot, amely az érté-
kelési folyamat igazságosságát, 
például az   objektivitását fejezi 
ki, valamint az interakciós igaz-
ságosságot, vagyis, hogy miként 
kommunikálják a teljesítményér-
tékelést. 
- Mikor érzik a dolgozók igazsá-
gosnak a juttatások elosztását?
- Akkor, ha arányosnak érzik a 
teljesítményük eredményével, 
a befektetett energiájukkal, a 
tapasztalatukkal, tudásukkal és 
a munkavégzés feltételeivel. Az 
elosztás alapja azonban nem 
mindig a teljesítmény, hanem 
az elosztás észlelt igazságossá-
ga attól függ, milyen elosztási 
elvben állapodott meg a cso-
port. Ez lehet a teljesítmény elve 
mellett az egyenlőség vagy a 
szükségletek elve is. A szakszer-
vezetek általában az utóbbiakat  
tekintik célnak, de egy piaci ala-
pon működő cég számára nyil-
ván a teljesítmény elsődleges. 
Az is elképzelhető, hogy mind-
három elv egyszerre érvénye-
sül. Például az egyenlőség elve 
alapján osztják el az alapbért 
egy adott munkakörben, amit a 
teljesítmény elve alapján meg-

határozott bónusz és szükség-
letek alapján megítélt szociális 
juttatások egészítenek ki. 
- Mikor érezzük igazságosnak ma-
gát az értékelési folyamatot?    

- Ha releváns értékelési tényezők 
mentén értékelik a teljesítmé-
nyünk, amely szempontok ért-
hetőek, átláthatóak. Ha elmond-
hatjuk a saját teljesítményünk ér-
tékelésével kapcsolatos vélemé-
nyünk, amit meg is hallgatnak, ha 
fellebbezhetünk ha nem értünk 
egyet az értékelésünkkel. Függ az 

igazságosság érzése attól, hogy 
ki értékel, hogy az értékelő  kom-
petens, emberileg, szakmailag 
hiteles legyen és felkészüljön az 
értékelésre.  
- Lehet pozitívan kommunikálni 
egy negatív értékelést?
- Igen, de nem könnyű és nagyon 
függ a fogadó féltől is, hogy ho-
gyan fogadja, akár a korrekt, fej-
lesztő és jövőorientált módon 
megfogalmazott konstruktív visz-
szajelzést. Az értékelés kommuni-
kációja akkor jó, ha a stílusa nem 
bántó, sértő, ha őszinte, hiteles, 
bizalomkeltő és ha az értékelés 
konkrétumokon alapszik. Ha a 
vezetőről, aki értékel, azt gondo-
lom, hogy képviseli az érdekei-
met és nem fog nekem hazudni, 
vagyis megbízhatok benne. A bi-
zalom egyébként a teljesítmény-
értékelés minden elemére hat. 
Minél erősebb, annál igazságo-
sabbnak fogjuk érezni a TÉR-t.
- Létezik abszolút igazságos telje-
sítmény-értékelési rendszer?
- Abszolút igazság nincs és soha 
nem is létezett, hiszen ahány 
résztvevő van egy közösségben, 
mindnek más a szubjektív igaz-
sága, vagyis másként látja a va-
lóságot. A társadalomban sincs 
olyan, hogy abszolút igazságos-
ság, amit mindenki egyformán 
elfogad, viszont törekedni lehet 
rá. Ha mérőszámok határozzák 
meg az értékelést, akkor is szá-
mos külső tényező hathat ezek-
re a számokra, tehát ebben az 
esetben is szükség van a szub-

Dr. Krasz Katalin gyakorlati munkái 
során HR-rendszerek kialakításával 
és bevezetésével, szervezet- és vezető-
fejlesztéssel, készségfejlesztő trénin-
gekkel valamint attitűd-felmérésekkel 
foglalkozik
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jektivitásra az igazságosság biz-
tosítása miatt.
- Mi minden torzíthatja a teljesít-
mény-értékelést?
- Az egocentrikus torzítás azt je-
lenti, hogy a saját teljesítményét, 
tudását, tapasztalatát általában 
mindenki többre értékeli, mint 
mások, mivel arra lát rá száz 
százalékosan, azt ismeri a leg-
jobban. Ha például egy vezető 
leül a beosztottjával megbeszél-
ni egy hibát, akkor arra figyel, 
hogy mit tehetett volna másként 
a munkavállaló, ő viszont inkább 
a körülményekben keresi a hiba 
okát, ez tipikus oktulajdonítási 
torzítás. És lehet, hogy mind-
kettőnek igaza van, ezért mind-
két félnek nyitottnak kell lennie, 
hogy konstruktív visszajelzés 
valósuljon meg és pozitív irányú 
változás legyen az értékelést kö-
vetően. 
-   Miért fontos a bizalom?
- Mert ha van, akkor nem fo-
gok méricskélni, mindent na-
gyítóval nézni és pozitívan 
állok a vezető által képviselt 
döntésekhez. Nem kérdőjele-
zem meg a vezetőm döntését, 
mivel feltételezem, hogy nem 
akar nekem rosszat és igazat 
mond. Akkor nem hangzik el a 
jól ismert mondat, hogy „pofára 
megy”. De ugyanilyen fontos a 
szervezetbe, az értékelési rend-
szerbe vetett bizalom is. Ha ez 
megvan, akkor a munkavállaló 
még a számára kedvezőtlenebb 
értékelést is jó szívvel el tudja 
fogadni. A vezetőbe vetett bi-
zalom szempontjából fontos a 
kommunikáció nyíltsága, őszin-
tesége, a dolgozók döntésho-
zatali folyamatba való bevoná-
sa és valós meghallgatása, az 
érzések és érzelmek kifejezé-
sének a lehetősége, illetve az 
információ megosztása, a dön-
tések magyarázata, a követke-
zetesség, az ígéretek betartása, 
a hitelesség.

- És ha a vezetőben bízunk, akkor 
mindenképpen igazságos lesz az 
értékelés?
- Nem feltétlenül. Az emberek 
motivációja, tudása, tapasztalata 
eltérő, és ez nagy valószínűség-
gel meg fog jelenni a teljesítmé-
nyükben is, vagyis a differenciá-
lás alapvetően igazságos. Csak-
hogy ezt az igazságot sokszor 
felülírja a valóság. Például az, 
hogy nem minden vezető szeret 
differenciálni. Vagy azért, mert 
plusz munkát, figyelmet, energi-
át igényel, hiszen indokolni kell 
az értékelést, vagy, mert nem 
akar konfrontálódni, nem akar 
rossz légkört, konfliktust, vagy 
mert nem akar egy munkaerő-
hiányos helyzetben kollégát el-
veszíteni vagy, mert tényleg van-
nak olyan munkakörök, amelyek 
annyira pontosan körülírtak, 
szabályozottak, hogy nehezen 
értelmezhető a száz százalék fe-
letti teljesítmény. Az teljesít jól, 
aki mindig pontosan azt teszi, 
ami elő van írva. 
- Találkozott már ideális TÉR-rel?
- Szerintem ilyen nem létezik. 
Hogy hol mi válik be, az függ az 
adott munkakultúrától, munka-
csoporttól, a munkakör köve-
telményeitől, jellemzőitől és sok 

mástól. Lehet valaminek divat-
ja, de tökéletes TÉR nincs, mert 
testreszabottnak kell lennie. Sok 
esetben például szándékosan 
torzít az értékelő, mivel figyelem-
be veszi a munkakörülményeket, 
a munkaerőpiaci helyzetet. Tud-
ja, mi lenne a reális értékelés, de 
nem képes megfelelő támoga-
tást, feltételrendszert biztosítani 
ahhoz, hogy a beosztottja jobban 
teljesítsen, vagy tudja, hogy eny-
nyi pénzért ilyen körülmények 
között nem talál mást.  
- Mennyire ismeri a MOL-on belüli 
teljesítményértékelést? 
- Tudom, hogy sikerkritériumo-
kat állít fel és függ a szervezeti cél 
elérésétől, amit korrektnek tar-
tok, mert csak akkor lehet oszta-
ni, ha van miből. Azt viszont ne-
hezen tudom értelmezni, hogy 
kétféle szervezeti cél van, vagyis 
létezik egy EBITDA-cél, amit kifelé 
kommunikál a vállalat, és létezik 
egy másik „belső használatra”, 
amit ráadásul nem ismernek a 
munkavállalók. A kettős kommu-
nikáció nem transzparens, nem 
hiteles, nem őszinte és aláássa 
a bizalmat. Lehet, hogy üzletileg 
helytálló, de a belső erőforrás-
gazdálkodás szempontjából sze-
rintem nem az.

 A bizalom központi elem a teljesítményértékelésben is. Elsősorban akkor nő 
meg a szerepe, ha az igazságosság megítéléséhez nem rendelkezünk a szüksé-
ges információkkal. A szervezetek jellemző sajátossága napjainkban az informá-
cióhiányból és a gyakori változásokból eredő bizonytalanság. Ez a teljesítmény-
értékelés vonatkozásában sincs másképp
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A munkavállalókat egyébként 
sem az EBITDA-cél motiválja, hi-
szen az egy nagyon távoli szám, 
amit nem is lehet egyértelműen 
összekötni a teljesítményükkel. 
Mivel nem is ismerhetik meg 
előre, akkor jogos a kérdésük, 
hogy miért hinnék el? Nem fogja 
őket motiválni, hogy nem mond-
ják el nekik az igazat. Csak akkor 
lehet eredményes egy teljesít-
mény-értékelési rendszer, ha 
mindenki számára egyértelmű, 
hogy mit várunk, és időről időre 
beszélünk róla, hogy hol tartunk 
ahhoz képest és mitől lehetne 
jobb a teljesítmény. És ez nem is 
feltétlenül a pénzről szól.
- Vannak cégek, ahol nem arról 
szól? 
- Láttam cégeket, ahol az őszin-
te, hiteles teljesítményértékelés 
valóban hozzájárul a fejlődéshez 
és a hosszabb távú szervezeti cé-
lok eléréséhez. Ezek olyan skan-
dináv munkakultúrát megvaló-
sító vállalatok, ahol eleve már 
az alapbérben jól meg vannak 
fizetve a dolgozók, és nincsenek 
túl nagy különbségek a bérsá vok 
között a munkahelyi hierarchiá-
ban. Ezeken a helyeken a veze-
tők tényleg négyszemközti meg-
beszéléseket tartanak minden 
alkalmazottjukkal akár minden 
héten, és tényleg arra kíváncsi-
ak, hogyan segíthetnek, milyen 
támogatást nyújthatnak a jobb 
teljesítmény érdekében. 
- Ha nem ez a célja a teljesít-
mény-értékelésnek, akkor mi? 
- Például az adminisztráció, 
vagy hogy ki legyen pipálva. 
Mert ha nincs igazi tétje és nem 
járul hozzá a hosszú távú szer-
vezeti célok megvalósulásához, 
akkor nem támogat semmit. Az 
értékelési szempontok megléte 
önmagában kevés, hiszen azok 
hasonlóak a legtöbb munka-
szervezetben. A kérdés, hogy 
ki mit gondol róluk, mi valósul 
meg belőlük, vagyis, hogy tény-

leg a humánerőforrás fejlődé-
sét szolgálják-e. A teljesítmény-
értékelési rendszer csak egy 
keret, egy eszköz a szervezeti 
stratégia eléréséhez, a célok és 
az elvárt magatartás megfogal-
mazásához, majd értékelésé-
hez. Az, hogy a rendszer hogyan 
és mennyire jól működik azt 
például a szervezeti és vezetési 
kultúra, a bizalom nagymérték-
ben meghatározza. 
- Mi a véleménye arról, hogy egy 
termelő egység akkora keretet 
kap a teljesítményösztönző el-
osztására, amely minden dolgozó 
esetében 100 százalékos teljesít-
mény jutalmazására elég. Mi van 
akkor, ha sokan teljesítettek az 
elvárt szint felett? Őket csak úgy 
lehet igazságosan értékelni, ha 
másokat viszont leértékelünk. 
- A nagy számok törvénye alap-
ján akár működhetne is a kény-
szerített szétosztás módszere, 
de ott sántít egy kicsit, hogy ha 
egy csomó pénzt költünk a mun-
kavállalók kiválasztására és kép-
zésére, miért feltételezzük, hogy 
a nagy többségük csak elvárt 
szinten fog teljesíteni, miért fel-
tételezünk normál eloszlást a tel-
jesítményben? Motiválóbb és ha-
tékonyabb lehet egy olyan elosz-
tási rendszer, hogy az elvárt tel-
jesítményre vetített keret fölött 
rendelkezésre álljon plusz keret, 
amelyet alapos és mindenki szá-
mára nyilvános indoklás mellett 
oszthat ki a vezető. Ehhez viszont 
bízni kell a vezetőben is.
- Miért baj, ha nincs transzparen-
cia, vagyis átláthatóság?
- Egy cég akkor tud kiegyensúlyo-
zottan működni, ha a tulajdono-
sokra, az ügyfelekre/vevőkre és 
beosztottakra egyforma figyelem 
jut. Ha ez az egyensúly megbillen, 
vagyis valamelyiknek a három kö-
zül sérül az érdeke, az működési 
hibához fog vezetni. Ha nem nyílt 
és őszinte a kommunikáció, vagy 
sérül a bizalom, mert a munka-

vállaló nem tapasztal megbízha-
tóságot, jóindulatot, következe-
tességet, akkor nem fog érzelmi-
leg kötődni a céghez.
- És ez miért gond?
- Ha valaki bízik és kötődik ér-
zelmileg, akkor extra terheket is 
magára fog vállalni a cég, vagyis 
a közös célok érdekében. Ezekkel 
a közös célokkal persze, csak ak-
kor tud azonosulni, ha kellő mér-
tékben bevonódik a kitűzésükbe, 
vagyis, ha megkérdezik és szá-
mításba is veszik a véleményét. 
Ezért hiteltelen az olyan dolgozói 
fórum, ahol elhangzik egy javas-
lat, amire aztán semmilyen visz-
szajelzés nem érkezik. Ezek a dol-
gok állnak a hátterében annak a 
helyzetnek, amikor a vezető vé-
gül „süket fülekre” talál, a beosz-
tottak viszont úgy érzik, hogy „a 
falnak beszélnek”, vagyis elkom-
munikálnak egymás mellett. 
- Mint egy rossz párkapcsolatban. 
De ki kezdte, ki a hibás? 
- Egy munkahelyen nyilván a ve-
zetőre hárul a felelősség, és a 
tapasztalatom szerint a közép-
vezetők számára sokszor külö-
nösen nagy teher, hogy két tűz 
közé kerülnek. Őrlődnek a felső-
vezetői és a munkavállalóii elvá-
rások között. Mikor tesznek jót? 
Ha őszintén elmondják, hogy 
ők maguk sem értenek egyet 
bizonyos intézkedésekkel? De 
akkor hogyan tudnák hitelesen 
képviselni a többit? És itt megint 
visszatérünk a bizalom kérdé-
séhez. Ha nincs hiteles kommu-
nikáció, egy idő után kialakul, 
sőt, normává válik a „tök mind-
egy, úgysem számít, pofapénz” 
hangulat, a rossz munkahelyi 
légkör, és csoportnyomás fog 
nehezedni azokra, akik elvárt 
szint felett teljesítenének, akik-
nek beleférne, hogy a készenléti 
idejükben jobb megoldásokon, 
hatékonyabb eljárásokon gon-
dolkozzanak. És ez végső soron 
senkinek sem jó.   
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- Milyen volt az első munkahe-
lyed?

- Átviteltechnikai műszerész-
ként végeztem Esztergomban, 
és egy mezőgazdasági szövetke-
zetnél helyezkedtem el karban-
tartóként Pusztaszabolcson. Ott 
nőttem fel és jelenleg is ott élek 
a családommal. Tizenegy évig 
dolgoztam a szövetkezet külön-
böző részlegeiben, de mivel elé-
gedetlen voltam a jövedelmem-

mel, szerettem volna bekerülni 
a DUFI-ba. Akkoriban ez nem 
volt egyszerű. Zártkörűen, aján-
lás alapján történt a bejutás. 
Mivel azonban mindenképpen 
váltani akartam, a Videoton szé-
kesfehérvári üzemébe jelent-
keztem, ahová különféle gépso-
rok karbantartójának vettek fel. 

- Megtaláltad a számításodat?
- Valójában nem. Elvégeztem 

egy alap-, majd középszintű 

pneumatikai képzést, amely so-
rán megtanultam a robotizált 
gépsorok javítását, karbantar-
tását. Miközben külföldön fél 
év alatt egyféle gépsor javítását 
sajátították el a kollégák, én hét 
hónap alatt négyet tanultam 
meg.

A cég szemlélete azonban 
olyan volt, hogy azokat kell 
jobban megbecsülni anya-
gilag, akik régebben dolgoz-

Ténykép az Alsó Vasúti Töltő-Fejtő Üzemben

Kötődés nélkül robotnak 
érezném magam 
Bár másoktól egyre többször hallani, hogy nem érzik a munkájuk, hozzáértésük megbecsü-
lését a MOL-nál, Badics Róbert, a DUFI Alsó Vasúti Töltő-Fejtő Üzemének kiemelt műszak-
vezetője közel huszonöt év után is úgy gondolja: jó ide tartozni és a munkahelye komoly 
stabilitást jelent számára. Hét gyereket nevelő családapaként szüksége is van erre.

„Igyekszem megérteni a dolgok hátterét. Amit nem értek, arról nem beszélek, hanem érdeklődöm előbb.”
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nak ott. Így aztán közel har-
minc százalékkal kerestem 
kevesebbet, mint sok mun-
katársam. Ezt nem éreztem 
arányosnak az elvégzett mun-
kával, és úgy gondoltam, le-
tettem annyit az asztalra, 
hogy ez a helyzet változzon. 
- Szóvá is tetted?

-     Igen, többször, de hiába. 
Végül sikerült bekerülnöm a 
MOL-ba 1998-ban. Rá egy évre 
visszahívtak a Videotonhoz 
vezető szerelőnek, de nemet 
mondtam. Meghoztam egy 
döntést, elköteleződtem az új 
munkahelyem mellett.

- Hol kezdtél?
- A Vasútüzembe vettek fel 

tolatásvezetőnek, és 2004-ig 
tartott a "vasutas pályám". 
Akkor nyugdíjba vonult egy 
kolléga a társüzemből, az Alsó 
Vasúti Töltő-Fejtőből, és jelent-
keztem a helyére. Blokk-kezelő 
lettem.

- Ez jobb beosztás?
- Igen, elsősorban a munka-

rend miatt. A Vasútüzemben 
ugyanis   az éjszakát követte a 
nappali műszak, ami számom-
ra nem kedvezett. A Töltő-Fej-
tőben viszont akkor már a két 
nappal-két éjszaka-négy pihe-
nőnap rendszerben dolgoz-
tunk, ami sokkal jobban megfe-
lelt. A szabadnapokra tudtam 
ütemezni a villanyszerelő mun-
kát, amit egy ismerősömmel 
végeztünk egy ingatlanbefek-
tető cégnek. Irodákban, laká-
sokban dolgoztunk. A plusz 
pénz jól jött otthon, mivel épít-
keztünk, családot terveztünk. 
2008-2009-ben azonban ez a 
lehetőség megszűnt, a válság-
gal lecsökkent a fizetőképes 
kereslet, én pedig kiléptem a 
kétszemélyes vállalkozásból. 
Érdekes az élet, mert új lehe-
tőséggel kárpótolt, ugyanis 
kineveztek műszakvezetőnek 
a MOL-nál. Nagyon örültem, 

mert amellett, hogy kompen-
zálódott a kiesett mellékes 
jövedelem, több időm maradt 
magamra és a családomra.

- Mikor lettél kiemelt mű-
szakvezető, és milyen különb-
séget jelent ez?

- 2017-ben bíztak meg, és ez 
egy köztes pozíció a műszak, il-
letve az üzemirányítás között. 
Ha kell, vezetem a műszakot 
és mellette adminisztrációs 
feladatokkal támogatom az 
üzemirányítást. Közben je-
lentkeztem a Hídember-prog-
ramba is. Részt vettem a 
képzéseken, szerettem, jó ta-
pasztalatokat szereztem, de 
amikor bejött a pandémia és 
az otthon tanulás, lemondtam 
róla, mert idővel a tűrőképes-
ségem végéhez értem.

- Miért?
- Két vér szerinti és egy 

örökbefogadott gyermekünk 
van, emellett 2009 óta állami 
gondozott gyerekeket is be-
fogadunk nevelőszülőként. A 
nagy fiam időközben kirepült 
a fészekből. Most a két saját 
gyermekünk mellett öt állami 
gondozott gyermeket neve-
lünk. Az online tanulás első 
időszaka villámcsapásként ért 
minket. Nincs minden gyere-
künknek telefonja, laptopja. 
Rendben, hogy digitális vilá-
got élünk, de igyekszem úgy 
nevelni őket, hogy maradja-
nak gyerekek, szóval futká-
rozzanak, játsszanak és ne a 
gép előtt üldögéljenek. Ehhez 
képest például az elsős kisfi-
únak öt digitális felületen zaj-
lott az oktatása: szülői Kréta, 
gyerek Kréta, Facebook-cso-
port, Messenger üzenetek és 
Classroom. Este kilenctől ti-
zenegyig nem csináltam mást, 
mint a Kréta-rendszert látta-
moztam.

- Nem pályáztál a MOL-hoz 
eszközökért?

- De igen, viszont vezető-
ként nem kaphattam. Végül, 
amikor több mint tízen le-
mondtak a laptopról, mert 
másként oldották meg, kap-
tam egyet. Egyébként az isko-
lában is kérdezték az elején, 
hogy vannak-e eszközeink, 
de mi mondtuk, hogy persze! 
Nem gondoltuk, hogy minden 
gyereknek külön-külön kell! 
Egyszóval szívinfarktus közeli 
állapotban voltam egy dara-
big, de végül elég jól belejöt-
tünk.

- Hogy alakult ez, hogy 
ilyen sok gyermeket neveltek? 
- Eredetileg is úgy terveztük a 
feleségemmel, hogy „ajtótól 
ablakig" lesznek nálunk a gye-
rekek, de az élet nem úgy hoz-
ta. A két saját és egy örökbe 
fogadott gyermekünk mellett 
átmenetileg nehéz körülmé-
nyek között élő rokongyere-
keket vettünk magunkhoz, 
vagy azért laktak nálunk, mert 
nem akartak kollégiumba köl-
tözni. Egy ismerős gyámügyes 
kérdezett meg minket, nem 
vállalnánk-e hivatásos nevelő-
szülői feladatokat.

- És hogy bírod? Gyakran ke-
rülsz szívinfarktus közeli álla-
potba?

- Hát, tudják feszegetni a 
határokat. Amikor pedig ezt 
egyszerre csinálják, van, hogy 
elszakad a cérna.

- Viccen kívül, szülőként 
csak tisztelni tudom a válla-
lásotokat. De térjünk vissza a 
Híd-emberségre! Mit szerettél 
benne?

- Például azt, hogy megis-
mertem a MOL más területeit 
és az ország más részein dol-
gozó kollégákat, akikkel sze-
mélyesen is találkozhattam, 
beszélgethettem. De azt is, 
hogy az információ közvetíté-
sével segíteni tudtam a munka-
társaimnak.
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- Például miben?
- Abban, hogy jobban átlássák, 

mi történik és miért, mi a célja 
egy-egy intézkedésnek. Konkrét 
problémákat is sikerült megol-
danom, például, amikor beve-
zették az Office 365-ös alkalma-
zásokat és az iPhonokat, mivel 
közvetlen kapcsolatban lehet-
tem a Good-program vezetőivel.

- Szerintem egyre kevésbé jel-
lemző, hogy a munkavállalók 
közösségként gondoljanak egy 
multinacionális vállalatra, vagy, 
hogy érzelmileg kötődjenek hoz-
zá.

- Ha nem közösségként te-
kintenék rá, akkor nem lennék 
képes integrálódni, és mindig 
kívülállónak érezném maga-
mat. Ha nem lennének szemé-
lyes kapcsolataim, akkor úgy 
végezném a munkámat, mint 
egy robot.

- Szóval mindig mindennel 
egyetértesz?

- Igyekszem megérteni a dol-
gok hátterét. Amit nem értek, 
arról nem beszélek, hanem 

érdeklődöm előbb. Szerin-
tem a MOL biztosít fórumokat, 
ahol meg lehet osztani a vé-
leményeket. Ilyen például az 
elégedettségi felmérés, a ve-
zetői fórumok vagy a slido. 
- A műszakosok többsége közel 
sem annyira elégedett, mint te.

- Lehet, de szerintem ebben 
annak is szerepe van, hogy nem 
ismerik olyan jól a munkaerőpi-
acot. Egy hegesztő például meg-
keres négyszázezer forintot, de 
lehet, hogy csak 180-ra van be-
jelentve, és ez nem mindegy. 
A MOL ehhez képest egy erős 
burok, számomra nagyon fon-
tos ez a stabilitás. A termelés-
be persze nem látok bele teljes 
egészében. A mi munkánk csak 
részben technológiai jellegű. A 
pandémia miatt nálunk is taka-
rékoskodni kell, de szerintem 
arra, ami igazán fontos, van 
pénz. És ez a biztonság.

- Az Olajipari Szakszervezetbe 
hogyan kerültél?

- Még a Vasútüzemben hí-
vott a kollégám, Jenei György, 

aki vezető tolatásvezető volt, ő 
tanított be. Azt mondta, segíte-
ni fognak, és szeretek tartozni 
valahová.

- És segítettek?
- A beiskolázási támogatás 

például számunkra nagyon so-
kat jelent.

- Hogyan lettél bizalmi?
- Rajtam maradt, mint szamá-

ron a fül!
- Ritka önzetlen és együttmű-

ködő embernek tűnsz. Szerin-
ted minek köszönhető ez? Te is 
nagycsaládban nőttél fel?

- Hárman voltunk testvérek, 
de inkább annak lehetett sze-
repe ebben, hogy viszonylag 
korán, középiskolásként kol-
légiumba kerültem. Márpedig 
ott be kell illeszkedni, de nem is 
esett nehezemre. A család és a 
munka mellett nem igazán ma-
rad szabadidőm, de a kollegiális 
rendezvényekre mindig elme-
gyek. Azt szoktam mondani, 
hogy bírálni, kritizálni könnyű, 
de részt venni sokkal fonto-
sabb.

„Megismertem a MOL más területeit és az ország más részein dolgozó kollégákat, akikkel személyesen is találkozhattam, 
beszélgethettem.”
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Hőségriadó munkaidőben

Jogok és kötelezettségek
A hőséggel kapcsolatban az országos tisztifőorvos jogszabályi felhatalmazás útján az alábbi 
riasztási fokozatokat adja ki:
I. fok: Figyelmeztető jelzés abban az esetben, ha 1 napig a napi középhőmérséklet eléri vagy 
meghaladja a +25°C-ot.
II. fok: Riasztás, ha az előrejelzés szerint a középhőmérséklet várhatóan legalább 3 egymást 
követő napon eléri (vagy meghaladja) a +25°C-ot.
III. fok: Riadó jelzés. Amennyiben várhatóan legalább 3 egymást követő napra eléri (vagy 
meghaladja) a napi középhőmérséklet a +27°C-ot.

Mit kell a munkáltatónak 
biztosítania?

A Pénzügyminisztérium Munka-
védelmi Főosztályának felhívá-
sa alapján, hőség riadó elrende-
lése esetén fokozott figyelmet 
kell fordítani a hőmunka okozta 
egészségkárosodások megelő-
zésére, különösen a szabadté-

ren, tűző napon végzett fizikai 
munkák esetén (pl. útépítés, 
aszfaltozás, mezőgazdasági te-
vékenységek).
 
Szabadtéri munkavégzés

 
Szabadtéri munkavégzés ese-
tén még fontosabb az elírások 
betartása, hiszen ilyenkor a me-

leg mellett az erős napsugárzás-
nak is ki vannak téve a dolgozók, 
fokozott a napszúrás, napégés 
veszélye. A 3/2002. (II.8.) SzCsM-
EüM együttes rendelet  alapján 
a munkáltatónak, szabadtéri 
munkahelyen történő mun-
kavégzés során kötelessége 
biztosítani többek között azt, 
hogy védve legyenek a munka-
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vállalók az időjárás különböző 
káros tényezőitől, mint pél-
dául az erős UV sugárzástól. 
Ennek következtében akár az 
is előfordulhat, hogy kánikula 
esetén senkit nem köteleznek 
a déli órákban közvetlen nap-
fénynek kitett munkavégzésre, 
azonban erről nincs konkrét 
jogszabály, tehát a munkáltató 
jóindulatától függ.

Figyelni kell a munkavállalók 
cseréjére is, azaz a munkát úgy 
kell megszervezni, hogy felvált-
va, rövid ideig tartózkodjanak 
a tűző napon, illetve a hőség 
és a napsugárzás szempont-
jából kritikusnak tekinthető 
napszakban (11-15 óra között) 
lehetőség szerint hűvösebb, 
árnyékos munkahelyen foly-
jon a munka. Ahol lehetséges, 
a szabadtéri munkaterületet 
árnyékolni kell (pl. sátorlap, 
ponyva alkalmazásával).
 
Zárt térben történő munka-
végzés
 
A fenti rendelet helyiségek és te-
rek hőmérsékletére vonatkozó 
pontja szerint a munkahelyünk 
egyes helyiségeiben egész idő 
alatt olyan hőmérsékletnek kell 
lennie, amelytől – munkától és 
fizikai megterheléstől függően 
– senki nem lesz rosszul, tehát 
a szervezet számára megfelelő.

Megfelelő hőmérséklet

Zárt munkahelyeken az alkal-
mazott légtechnikai beren-
dezések, klímaberendezé sek 
hatékonyságáról a meg-
szokottnál gyakrabban kell 
meggyőződni, ellenőrizni kell 
– szakember bevonásával – 
a rendeltetésnek megfelelő 
működőképességüket, gon-
doskodni kell a rendszeres 
műszaki karbantartásukról, 
tisztításukról, fertőtleníté-
sükről. A mesterséges szel-
lőztető- és légkondicionáló 
berendezések nem megfe-
lelő beállítása, működtetése 
és karbantartásának, tisztítá-
sának hiánya egészségkáro-
sodások (pl. meghűlés, légúti 
fertőzések stb.) kiváltó oka 
lehet.

  Függetlenül attól, hogy 
a munkavégzés szabadban 
vagy zárt térben történik: vé-
dőital.

Amennyiben a (K) EH, azaz 
a korrigált effektív hőmérsék-
let meghaladja a 24°C értéket, 
a munkáltatónak kötelessége 
alapesetben igény szerint, de 
legalább fél óránként védői-
talt biztosítania, amely lehet: 
14-16°C-os ivóvíz, 14-16°C-os 
ízesített, alkoholmentes ital, 
amely vagy édesítőszerrel 
ízesített, vagy 4 súlyszázalé-

kát nem haladhatja meg a cu-
kortartalma.

Ösztönözni kell a dolgozó-
kat arra, hogy sok vizet fo-
gyasszanak – kb. 15-20 per-
cenként egy pohárnyi hideg 
ivóvizet akkor is, ha nem érzik 
szomjasnak magukat. A verej-
tékezéssel elvesztett ásványi 
anyagokat a munkaközi szü-
netekben és a pihenőidő alatt 
kisebb étkezésekkel javasolt 
pótolni.
 
Pihenőidő
 
Munkaszervezéssel kell biz-
tosítani, hogy a munkavég-
zés során rendszeresen 
kerüljön pihenőidő beikta-
tásra. A pihenőidőt lehetőleg 
a környezethez képest hű-
vösebb, árnyékos helyen, 
megfelelő ülőalkalmatos-
sággal ellátott körülmények 
között töltsék el a dolgozók. 
A munkaidőkeretben (pl. 12 
órás beosztásban) dolgozó 
munkavállalók a hőségriasz-
tás időszakában különösen 
nagy megterhelésnek lehet-
nek kitéve, amennyiben egy-
mást követő napokon kell 
dolgozniuk és az éjszakai 
meleg miatt nincs lehetőség 
a szervezetük regenerálódá-
sára. Bár konkrét jogszabályi 
előírás nincs a munkaidőke-

A munka jellege
Meleg évszakban 

biztosítandó 
léghőmérséklet °C

Meleg évszakban 
biztosítandó effektív, 

illetve korrigált 
effektív hőmérséklet

Meleg évszakban 
biztosítandó 
maximálisan 

megengedhető effektív, 
illetve korrigált effektív 

hőmérséklet °C

Szellemi munka 21-24 20 31

Könnyű fizikai munka 19-21 19 31

Közepesen nehéz fizikai 
munka 17-19 15 29

Nehéz fizikai munka 15-17 13 27
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retben dolgozó munkaválla-
lók esetében – hőségriasztás 
idején – a munkaszervezési 
intézkedésekre, de a munka-
védelmi hatóság tapasztalatai 
és a korábbi években előfor-
dult munkavállalói panaszok 
miatt a foglalkozás-egészség-
ügyi szolgálat bevonásával ja-

vasolt a hőségriasztás idejére 
a munka-pihenési rend átüte-
mezése, gyakoribb és hosz-
szabb pihenőidők beiktatása.

24 °C felett óránként lega-
lább 5, legfeljebb 10 perces 
pihenőidőt kell biztosítani a 
munkavállalók számára. Fon-
tos megjegyezni, hogy erre 
a pihenőidőre nem érvénye-
sek a Munka törvénykönyvé-
ben lévő szabályok, mert a 
kettő nem azonos. Azonban 
az is egy lényeges informá-

ció, hogy ha a munkavállaló, 
a munkaidő nagy részében, 
például 75-80 percen át nem 
végeztünk munkát, méghoz-
zá azért, mert a hőségriadó 
miatt a megengedett mun-
kaszünetet tartottuk, azt a 
munkáltató kizárólag rend-
kívüli munkaidőben  – tehát 

pótlékfizetési kötelezettség-
gel – pótoltathatja.

Segíteni kell a munkavál-
lalókat abban, hogy képesek 
legyenek alkalmazkodni a 
hőséghez: az intenzív hőség 
első napjaiban lehetőség 
szerint rövidebb munkaperi-
ódusokat és hosszabb mun-
kaközi szüneteket tegyenek 
számukra lehetővé. Ezt a fo-
lyamatot javasolt ismételten 
elölről kezdeni, ha a dolgozó 
szabadságról tér vissza vagy 

a munkából egyéb okból ma-
radt hosszabb-rövidebb ideig 
távol.
 
Egyéb rendelkezések
 
A munkavédelmi oktatás so-
rán a veszélyforrásokról és 
a szükséges megelőző intéz-
kedésekről való tájékoztatás 
mellett fel kell készíteni a dol-
gozókat arra is, hogy felismer-
jék és kezelni tudják a hőség 
okozta túlzott igénybevétel és 
a hőguta tüneteit. Fel kell hív-
ni a munkavállalók figyelmét, 
hogy figyeljenek egymásra, 
bármilyen egészségi állapo-
tukkal összefüggő panasz, 
rosszullét, valamint sérülés 
esetén a munkát azonnal 
hagyják abba, és igényeljék a 
munkahelyi elsősegélynyúj-
tást vagy az orvosi ellátást.

A munka jellegére (pl. köny-
nyű-, közepesen nehéz vagy 
nehéz fizikai munka) és a 
dolgozók általános egészsé-
gi állapotára, tapasztalatá-
ra is tekintettel kell lenni az 
egyéni védőeszközök jutta-
tásakor, amelyhez a foglal-
kozás-egészségügyi szolgá-
lat orvosának véleményét is 
ki kell kérni. Figyelembe kell 
venni a munka-, védőruházat 
és egyéb védőeszközök vise-
léséből adódó többletmeg-
terhelést is.

Mindig legyen mobiltelefon 
a munkaterületen, ha segítsé-
get kell hívni. A munkavállalók 
közül javasolt kijelölni olyan 
személyt, aki felügyeli a meg-
előző intézkedések betartá-
sát (pl. megfelelő folyadék-
pótlás, hűvösebb, árnyékos 
területen történő rendszeres 
pihenés), valamint az esetle-
ges panaszok jelentkezését, 
az elsősegélynyújtás vagy az 
orvosi ellátás szükségességét. 

(Forrás: eumet.hu)
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Kedvezményes üdülés 
LIGA-kártyával
Idén is kedvezményes üdülé-
si lehetőségeket kínál tagjai-
nak a LIGA Szakszervezetek, 
amelynek az Olajipari Szak-
szervezet is tagja. 

Az ajánlatokat megtaláljá-
tok liganet.hu/Szolgáltatá-
sok/Üdülés oldalon. 

A kedvezményeket LIGA 
tagkártyával lehet igénybe 
venni. 

Akinek lejárt a tagkártyája, 
kérjen a szakszervezeti iro-
dán hosszabbító matricát, 
vagy jelezze emailben (ola-
jipariszakszervezet@mol.
hu), és postázzuk neki.

Kedvezményes áron vehetnek 
igénybe nyári gyerektáboroz-
tatást a MOL dolgozói Kecske-
méten, a fővárosi Lupa-tónál, 
valamint több más helyszínen 
az országban, például Érden.  
A táborokban szeretettel vár-
nak minden magyarul jól be-
szélő gyereket.  

A teljes részvételi díjat a szü-
lőknek kell állnia, de a MOL-cso-
portos dolgozók a piaci árhoz 
képest kedvezőbb áron kapják 
meg a szolgáltatást. A MOL 
nem áll szerződéses kapcso-
latban a táboroztató cégekkel, 
csak a kedvezményes kínálatot 
teszi elérhetővé a munkaválla-
lói számára. A táborral a szü-
lőknek kell felvenni a kapcso-
latot és a megadott feltételek 
szerint a jelentkezni. A táborok 
elkérhetik a céges belépő kár-
tyát a kedvezményre jogosult-
ság ellenőrzése végett. 

Nyári gyerektáborok

További részletek az EPanorámán, 
illetve Hadházy Tímeánál a  THadhazy@mol.hu  címen.
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A nevetés biztosan nem árt 
Végállomás

A szesztilalom idején Szibériá-
ban két deportált fickó hókuny-
hót épít. Egyszer csak az egyik 
felkiált:

- Szása, gyere gyorsan! Talál-
tam egy üveg vodkát! Igyuk meg!

- Ne ordíts, te hülye, mert el-
visznek! - förmed rá a másik. 
- Innen? Hová?

 
Késő bánat

Egy idős hölgy ül a kandallója 
előtt a kandúrjával és törölget 
egy öreg lámpát, amit a padlá-
son talált. Egyszer csak egy szel-
lem tűnik elő, és felajánlja, hogy 
teljesíti három kívánságát:
- Szeretnék gazdag lenni, sze-
retnék fiatal lenni és szeret-
ném, ha a kandúrom átváltoz-
na királyfivá!
Abban a pillanatban egy kas-
télyban találja magát, fiatalon 
és kívánatosan, előtte egy ki-
rályfi, mosolyogva és a karját 
széttárva. A hölgy a karjaiba 
simul. Ekkor a királyfi a fülébe 
súgja:
- Ugye, most nagyon bánod, 
hogy két éve kiheréltettél.

Kímélet

A bíró szigorúan kérdi: 
- Hány pofont adott a pana-
szosnak?

- Egyet.
- Ő azt állítja, hogy ötöt! 

- Csak egy volt bíró úr, de te-
kintettel silány testalkatára öt 
részletben adtam be neki!

Öreg cimborák

- Te Béla! Igaz, hogy az idén 
lesz az asszonnyal a harminca-
dik házassági évfordulótok?

-Pontosan.
- Megleped valamivel?
- Persze! A tizenötödik évfor-

dulónkon elvittem az Alpokba 
egy kis erdei házba. Gyönyörű 
napokat töltöttünk együtt. Azt 
hiszem, most már elmegyek 
érte és hazahozom.

Válás

Válóperes tárgyaláson a fele-
ség ügyvédje felteszi a kérdést 
a férjnek:

- Uram, elmondaná nekünk, 
miért akar elválni a feleségétől?

- Kérem, kamionsofőr va-
gyok.

Egész héten az országot já-
rom. Egyik szombaton, amikor 
hazamentem, ágyba bújtunk a 
feleségemmel. Kis idő múlva, 
hallom, hogy átkopog a falon az 
idős szomszéd asszony: „Nem 
hagynák abba ezt a lármát leg-
alább hétvégén?!"

Kockák

Két informatikus beszélget:
- Haver, neked mi volt eddig 

a legkomolyabb kapcsolatod?
- Egy négymegás ADSL!
 

Mennyország

Egy ügyvéd meghal és Szent 
Péter elé kerül, akit megkér-
dez:

- Uram, miért kellett ne-
kem ilyen fiatalon meghal-
nom?

- Fiatalon? - csodálkozik 
Szent Péter. Hiszen az ügy-
feleidnek felszámolt mun-
kaórák szerint már legalább 
130 éves vagy...

 
Vezetői értekezlet

A kakas összehívja a tyúko-
kat.

Kicsomagol egy díszdobozt 
és kivesz belőle egy struccto-
jást.

- Igazán nem akarlak kri-
tizálni benneteket, de nem 
árt, ha látjátok, mire képes a 
külföldi konkurencia!

 
Menetszél

A beduin elindul a városba a 
tevéjén. Az országúton köze-
ledik felé egy kerékpáros.

- Hát magának nincs me-
lege? - kérdezi a beduin. 
- Nincs, mert hűt az ellenszél.

A beduin erre hajtani kezdi 
a tevéjét, amely egy idő múl-
va összeesik és kimúlik. A be-
duin áll mellette és vakarja a 
fejét.

- Na, ez megfagyott.

Nem kell

- Visszavennének egy revol-
vert?

- Miért, nem működik?
- Nem tudom, de most 

telefonáltak, hogy az anyó-
somat elütötte egy autó. 
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