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Önmagadért – velünk!

Szabad a vélemény? A közösségi médiában megjelenő privát posztok munkajogi minősítése, 
lehetséges következményei. – Dr. Vereb Anita Ne szólj szám...? cikkéből szemezgettünk. 

Köszönjük Kati! – Czifrik Katalin máshol folytatja a munkát,  
az új kommunikációs munkatársunk Sólyom Balázs

Betartani - szóról szóra! Csináld biztonságosan, vagy sehogy! Mert mindenkit  
hazavárnak. – Kovács László elnök munkavédelmi felhívása. 

500 gyermeket támogatott az Olajipari Szakszervezet. A beiskolázási támogatás mellett egyéb 
támogatási lehetőségek az OSZ-nél.

Kuponokkal 50% kedvezménnyel! - Az Olajipari Szakszervezet kedvezményei tagjai számára
Right to disconnect - Jog a kikapcsol(ód)áshoz - A munkaidőt követő rendelkezésre állás, 
munkavégzés jogi lehetőségei, Európai Szakszervezeti Szövetség Végrehajtó Bizottsága 

határozata a R2D alkalmazásáról.

A TARTALOMBÓL
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Az elmúlt évben többször is 
találkoztunk olyan cikkekkel, 
melyek arról adtak hírt, hogy 
egy munkavállalót azért bo-
csátott el a munkáltató, mert 
a közösségi oldalán a munkál-
tatót rossz színben feltüntető, 
őt negatívan minősítő posztot 
jelentetett meg. Joggal me-
rül fel bennünk a kérdés, hogy 

meddig tart a véleménynyil-
vánítás szabadsága, és melyik 
lehet az a pont, amikor már a 
munkáltatónk jogos gazdasá-
gi érdekeit, munkaadónk vagy 
munkatársaink jó hírnevét ve-
szélyeztethetjük. Egy 2012-ben 
megjelent tanulmány szerint 6 
Facebook-felhasználói típust 
különböztethetünk meg: 
• rajongókat, akiket érdeklő-

dési körül vezérel (legyen az 
pl. művészeti, közéleti, poli-
tikai stb.) 

• márkaépítőket, akik a hálo-
zatosodásban látják a lehe-
tőséget, ezért rendszerint 
üzleti célokra, saját üzletük 
promotálására használják azt

• közösségi keresőket, akik 
mintegy „téváadásként” te-
kintenek a közösségi oldalra, 
az ott megjelenő tartalmak 
fogyasztói, semmint előállí-
tói, 

• befolyásolókat, akik aktívan 
kommentelnek és tartalma-
kat tesznek közzé, 

• játékosokat, akik a közösségi 

oldal saját programjait, játé-
kait használják, kuponokat 
gyűjtenek segítségével, 

• semlegeseket, akik a köz-
vetlen környezetükkel való 
kapcsolattartásra, családi 
érintkezésre használják a Fa-
cebookot. 
Belátható a fenti felsorolás-

ból is, hogy bármelyik csoport-
ba is tartozunk, tevékenysé-
günk nem fog rejtve maradni a 
nyilvánosság előtt, hiszen véle-
ményünket akár az információ 
megosztásával, akár arra való 
reakcióval is kifejezhetjük. 

De mi történik akkor, ha a 
reakciónk, információmegosz-
tásunk olyan, amely sértheti a 

munkáltató jó hírnevét, alkal-
mas lehet negatív színben fel-
tüntetni munkaadónkat, mun-
katársainkat, vagy éppen az 
egész szakmát? Az elmúlt évek 
ilyen jogsértések miatt indult 
ügyeit vizsgálva megállapítha-
tó, hogy a munkáltatók általá-
ban jól ítélik meg a jogsértése-
ket és a bíróságok álláspontja is 
egységes. 

A véleménynyilvánítás jo-
gával kapcsolatosan a Munka 
Törvénykönyvéből tudunk kiin-
dulni: 

8. § (3) A munkavállaló véle-
ménynyilvánításhoz való jogát 
a munkáltató jó hírnevét, jogos 
gazdasági és szervezeti érde-
keit súlyosan sértő vagy veszé-
lyeztető módon nem gyakorol-
hatja.

Fontos vizsgálni a Mt. 9. § (2) 
bekezdésében rögzített korláto-
zást is: 

A munkavállaló személyiségi 
joga akkor korlátozható, ha a 
korlátozás a munkaviszony ren-
deltetésével közvetlenül össze-
függő okból feltétlenül szüksé-
ges és a cél elérésével arányos. 
A személyiségi jog korlátozá-
sának módjáról, feltételeiről és 
várható tartamáról, továbbá 
szükségességét és arányossá-
gát alátámasztó körülmények-
ről a munkavállalót előzetesen 
írásban tájékoztatni kell.

Természetesen a kérdés vizs-
gálata során az adott jogviszo-
nyok specialitásait, a különös 
hivatásrendi normákat is figye-
lembe kell venni.

Az Alkotmánybíróság is meg-
erősíti, hogy a véleménynyil-

Szabad a vélemény?
Ne szólj szám…? címmel Dr. Vereb Anita, a SMARTLEGAL Schmidt & Partners 
Dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda ügyvédje foglalta össze a közösségi médiában 
megjelenő közlések munkajogi hatásait, lehetséges következményeit. A megjelent 
írásból szemezgettünk, a cikk teljes terjedelmében a munkajogilap.hu internetes 
portálon olvasható. 
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vánítás szabadsága az egyéni 
önkifejezés, a személy szabad 
kibontakozásának, szellemi au-
tonómiájának a záloga más-
részről egy közösség nélkülöz-
hetetlen forrása is. 

Azonban ez a szabadság 
munkajogi értelemben korlátok 
közé szorítható, a fenti passzu-
sok nem védik azokat a közlé-
seket, amelyek egyértelműen 
a munkaadó jó hírnevét, üzleti 
érvényesülését, kereskedelmi 
megítélését sértő módon mu-
tatják be. Szintén túlmutathat 
a véleménynyilvánítás szabad-
ságán a munkáltatónk érték-
rendjét, meggyőződését nyíltan 
bíráló vagy aláásó vélemény is. 

Persze, az egyik legnehezebb 
feladat megítélni azt, hogy 
közlésünk vajon a szabad véle-
ménynyilvánítás határain belül 
marad-e, vagy alkalmas lehet 
munkáltatói szankció jogos al-
kalmazására. A hazai joggya-
korlat szerint a bíróság az aláb-
biakat vizsgálja a közzétett – és 
a munkáltató által szankcionált 
- véleménynyilvánítással kap-
csolatosan: 
• a közlés közéleti és szakmai 

kötődését, 
• a közlés ténybeliségét, illetve 

értékítélet jellegét, 
• azt, hogy a közlés okozott-e 

hátrányt, vagy kedvezőtlenül 
hatott-e a munkáltató meg-
ítélésére, 

• a véleményszabadságával 
élő jóhiszeműségét,

• ezekhez képest pedig a véle-
ménynyilvánítás miatt alkal-
mazott munkáltatói intézke-
dés súlyát.
Fontos megjegyezni, hogy az 

irányadó bírói gyakorlat alapján 
a jó hírnevet sértő magatar-
tásnak nem tényállási eleme, 
hogy azt NAGY NYILVÁNOSSÁG 
ELŐTT tegyék, tehát egy zárt 
csoportban közzétett megosz-
tás, vagyis pl. a munkatársakkal 
való megosztás is megvalósít-
hatja a jó hírnév megsértését. 

Több munkakörben, több 

munkáltatónál is találkozha-
tunk azzal, ahol szabályozzák a 
közösségi médiában tett meg-
nyilvánulásokat, normákat fo-
galmaznak meg azzal kapcso-
latosan, hogyan is viselkedjünk 
a Facebookon – a magánéle-
tünkben. Sok esetben ez túl-
szabályozásnak, indokolatlan 
korlátozásnak is tűnhet, azon-
ban a jogeseteket áttekintve el-
mondható, hogy a szankcióval 
végződő jogsértések esetében 
nem csak belső szabályzatok-
ban rögzített normákat sértett 
a közzétett információ, hanem 
önmagában is túllépte a vé-
leménynyilvánítás határait, a 
belső utasításokban tett szabá-
lyozás csak segítette a helyzet 
pontosabb tisztázását. 

Közéleti vagy szakmai kötő-
dés vonatkozásában a bírósá-
gok vizsgálják, hogy az adott 
munkakör vonatkozásában a 
közbizalom milyen mértékű, a 
közbizalomra nagy mértékben 
érzékeny munkakörök (pl. ta-
nár, bíró, ügyész stb.) esetében 
a közéleti témákban kifejtett 
vélemények vonatkozásában is 
fokozott óvatossággal szüksé-
ges eljárni. 

Jogos felvetés az is, hogy 
hogyan sérthetem meg a mun-
káltatómat, ha meg sem ne-
vezem? A hazai joggyakorlat 
szerint nem szükséges a mun-
káltató megnevezése abban az 
esetben, ha a közlésből egyér-
telműen kiderül, hogy ki ellen 
irányul az. A Facebookon be 
tudjuk állítani munkahelyünket, 
így már ez a tény is elegendő 
lehet ahhoz, hogy egy poszt al-
kalmas legyen a munkaadó jó 
hírnévének megsértésére. Szin-
tén elegendőnek tartja a bírói 
gyakorlat azt is, ha közvetlen 
ismerőseink tisztában vannak 
munkahelyünkkel, így az olyan 
utalások, amelyből számuk-
ra egyértelműen felfedhető a 
munkáltatónk, már szintén jog-
szabályt sérthetnek. 

A véleménynyilvánítás sza-

badságánál vizsgálni szükséges 
annak jóhiszeműségét is. Az 
Alkotmánybíróság határozata 
szerint azonban nem minősül-
het jóhiszeműnek az a közlés, 
amely trágár formában, indo-
kolatlanul bántó módon fejezi 
ki véleményünket. 

Ha közlésünk nem munkál-
tatónk ellen irányul, akkor is 
fontos vizsgálni annak munkál-
tatói érintettségét is. Amennyi-
ben pl. egyik munkatársunkról, 
szervezeti egységünkről készü-
lünk kritikát megfogalmazni, 
legyünk tisztában azzal, hogy a 
munkáltató megítélését nagy-
ban befolyásolja az általa fog-
lalkoztatott alkalmazottak, te-
hát közlésünk akár alkalmas is 
lehet a munkáltató jó hírnevé-
nek a csorbítására is! 

Összefoglalva megállapíthat-
juk, hogy a Facebookon – vagy 
bármilyen más közösségi fó-
rumon – közzétett információ 
tartalmáról vagy hangneméről 
általánosságban elmondha-
tó, hogy a munkáltatói és bírói 
gyakorlat nem tolerálja a sértő, 
durva, trágár, illetve szélsősé-
ges megnyilvánulásokat, sem 
akkor, ha ezek célpontja a mun-
káltató, sem akkor, ha azok a 
munkatársak ellen irányulnak, 
sem pedig akkor, ha azok bi-
zonyos népcsoportokat érinte-
nek. Ezzel szemben a közlés-
módjukban elfogadható, nem 
indokolatlanul bántó vagy sértő 
bejegyzéseket a bírói gyakorlat 
általában a véleménynyilvánítás 
szabadsága alá vonja.

Bár alapjogunk a vélemény-
nyilvánítás, a „mormogás joga” 
már az ókori Rómában is enge-
délyezett volt, nagyon fontos, 
hogy tisztában legyünk ennek 
korlátaival, határaival. Fontos, 
hogy véleményünket ne tart-
suk magunkban, azonban sze-
mélyes érdeksérelmeink tisztá-
zásának nem biztos, hogy jól 
megválasztott fóruma egy düh-
ből megírt Facebook poszt! 

n
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Olvasva Czifrik Kati búcsúzó 
levelét szomorúság tölt el. Itt, 
ezen a felületen is szeretném 
– valamennyiünk nevében – 
Kati remek munkáját megkö
szönni!

Kati megbízatása az a nem 
kis feladat volt, hogy az Olaj
ipari Szakszervezet kommu
nikációját minden tekintet
ben fogja össze. A megjelenő 
tartalmaink, cikkeink az új
ságunkra fókuszálva rólunk, 
az Olajipari Szakszervezet
ről, nekünk, a tagságunknak, 
ugyanakkor valamennyi MOL 
csoportos munkavállalónak 
is szóljanak. Valamennyi in
formációs csatornánkon 
megjelent tartalmakat tegye 
egységessé (Ténykép újság, 
honlap, Facebook nyílt és 
zárt csoportja). Kihasználva 
az írott és elektronikus köz

lési formák valamennyi elő
nyét. Az újságunk havi rend
szerességgel jelenjen meg, 
hisz téma az mindig akad. 
Ezeknek az elvárásoknak 
megfelelően rengeteg riport, 
szakértői cikk olvasható felü
leteinken, újságunkban. 

Kati megbízatását ma
gas színvonalon teljesítette. 
Elektronikus felületeinken 
a mérőszámok, nyomtatott 
sajtó esetén a sok pozitív 
visszajelzés is ezt tükrözte. 
Pozitív visszajelzésként ér
tékelem azt is, hogy a MOL 
vezetői is folyamatosan fi
gyelemmel kísérték, kísérik 
tartalmainkat. Köszönöm ri
portalanyaink őszinte, nyílt 
megnyilvánulásait, amelyet 
Kati maximális objektivitás
ra törekedve adott közre. 
Kati a mai korszerű, hiteles 

tájékoztatás, újságírás kép
viselője!

Köszönöm, köszönjük Kati!
*

Annak idején, amikor kom
munikációs munkatársat ke
restünk, ketten is pályáztak, 
mindketten komoly pályázati 
anyaggal, szakmai előélettel: 
Czifrik Kati és Sólyom Balázs. 
Elnökségünk mindkét pályá
zati anyagot jónak találta, 
de Kati mellett tettük le vok
sunkat, viszont Balázs szak
mai bemutatkozását sem fe
lejtettük el, hiszen e komoly 
feladatra Őt is alkalmasnak 
találtuk. Kérem, fogadjátok 
szeretettel Sólyom Balázst, 
az OSz új kommunikációs 
munkatársát! 

Kovács László 
elnök

Olajipari Szakszervezet      

Köszönöm, köszönjük Kati!
Kedves Kollégák!

Másfél év után búcsúzom az 
Olajipari Szakszervezettől. Ne-
héz szívvel hoztam meg ezt a 
döntést, de az életem úgy ala-
kult, hogy meg kellett hoznom. 

Máshol folytatom a munkát, 
de mindig szívesen fogok visz-
szaemlékezni erre az időszak-

ra, amit köztetek tölthettem, 
megismerve benneteket. 

Örömmel foglalkoztam az 
OSZ-honlap fejlesztésével, a 
Facebook-profillal és a Ténykép 
újság írásával, szerkesztésével, 
de a legnagyobb örömet és a 
legtöbb tanulságot a szemé-
lyes beszélgetések és az üzemi 
riportok jelentették számomra. 
Sajnos, a pandémia miatt ép-
pen ezekre volt kevesebb lehe-
tőség. 

Nagyon sok tiszteletre mél-
tó szakmai pályát, kiváló szak-
embert és nagyszerű embert 
ismertem meg ezek során a 
beszélgetések során, akiktől 
sokat tanultam. Példákat lát-
tam helytállásra, kitartásra, 
és sok értékes tapasztalatot 
osztottatok meg velem az élet 
számos területén. 

Nem megyek messzire, bi-
zonyosan összefutunk még, 
főként a százhalombattaiakkal, 

de köszönöm a lehetőséget, 
hogy az Olajipari Szakszerve-
zet kommunikációs munka-
társa lehettem, köszönöm a 
bizalmatokat és arra kérlek 
benneteket, hogy őrizzetek 
meg jó emlékezetetekben! 

Külön hálámat és köszöne-
temet fejezem ki azoknak, akik 
a legtöbb segítséget, támo-
gatást adták számomra, hogy 
az általam vállalt feladatokat 
eredményesen, sikeresen vé-
gezhessem az OSZ-ben. A leg-
nagyobb köszönettel Kovács 
László elnöknek, Jenei György-
né Kati alelnöknek és Tóth 
Andrásnak, a felügyelő bizott-
ság elnökének tartozom. 

Az Olajipari Szakszervezet 
minden vezetőjének és tagjá-
nak további sikeres együttmű-
ködést, a közös célok melletti 
kitartást és jó egészséget kívá-
nok!  Czifrik Katalin

kommunikációs munkatárs  
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Az Olajipari Szakszervezet kom-
munikációs munkatársaként 
2021. július 1-től csatlakoztam 
a csapathoz. Komoly feladat há-
rult rám, hiszen elődöm, Czifrik 
Kati munkáját vehettem át, aki 
lelkiismeretesen, a közösség ér-
dekeit szem előtt tartva végezte 
feladatát. Bár számomra sem új 
az újságírás, hiszen évtizedek 
óta készítek és készítettem kü-
lönböző kiadványokat, mégis új 
a feladat, hiszen egy új csapat-
ban működhetek közre. 

Gazdasági végzettségem 
mellett adótanácsadói, mérleg-
képes könyvelői képesítéssel is 
rendelkezem, így bízom benne, 
hogy a kommunikáció mellett 
ezen a területen is segítségére 
lehet az Olajipari Szakszerve-
zetnek. Közművelődési szak-
emberként pedig mindig is a 
közösségépítés, egy-egy cso-
port fejlesztése, fejlődése volt 
a kulcstényező számomra. Hi-
szem azt, hogy a közösség ere-
je, az összefogás és a közös 
gondolkodás jobbá tudja tenni 

mindennapjainkat, segíthet az 
egyéni érdekérvényesítésben is. 

Fontosnak tartom, hogy 
hogy a jövőben is szakértelem-
mel, együttműködéssel, dol-

gozói összefogással és részre-
hajlás nélkül képviselhessem 
az OSz-t kommunikációjában, 
erősítve alapértékeit, a tájéko-
zottságot, a hitelességet és a 
szolidaritást. 

Azonban egy fecske nem 
csinál nyarat – ezért fonto-

sak a visszajelzések, a Face-
book-megosztások, ajánlások, 
ötletek, hiszen üzeneteink min-
denkinek szólnak, jómagam 
csupán „eszköze” leszek a köz-
lésnek.

Kati munkáját folytatva a 
Ténykép szerkesztése mellett 
gondozom az olajipariszakszer-
vezet.hu honlapot, moderálom 
és igyekszem tartalommal fel-
tölteni a Facebook csoportot, 
személyes találkozásokkal, 
interjúkkal igyekszem bővíte-
ni kapcsolataimat, tudásomat 
– és ezek közzétételével pe-
dig rávilágítani a problémákra, 
megoldandó kérdésekre. Kö-
szönöm a vezetőség részéről 
a bizalmat, a befogadást és a 
támogatást, igyekszem felven-
ni a ritmust, és folytatni azt 
értékteremtő munkát, ami az 
elmúlt időszakot is jellemezte. 
Ha bárkinek kérdése van, állok 
rendelkezésre akár személyes 
találkozás keretében is! 

Sólyom Balázs 
+36 20 6 111 000

Kedves Kollégák! 

Kuponokkal 50% kedvezménnyel! 
Az Olajipari Szakszervezet tagjai számára a FLyer Advertising 
kedvezményrendszerhez kapcsolódva olyan kuponokat kínál, 
amelyekkel számos szolgáltatás akár 50% kedvezménnyel 
vehető igénybe. A gasztronómia, utazás, kikapcsolódás és 
kultúra területéről a teljesség igénye nélkül az alábbi szolgál-
tatóknál érhetők el kedvezmények a kuponok segítségével:  
• Zalaegerszegi Termálfürdő
• Harkály Gyógy- és Strandfürdő
• Aquasziget Esztergom
• Aquaticum
• Thermal Spa Siklós
• Palace Hotel Hévíz
• Sá-Ra Termál
• Élménybirtok – Bikal
• Puchner Kastélyszálló
A kuponokat az Olajipari Szakszervezettől lehet – korlátozott 
számban és térítésmentesen – igényelni, a kedvezmények ki-
zárólag a kupon átadásával érhetők el! 
Az elérhető szolgáltatókat a https://www.flyeradvertising.
hu/ címen követhetik nyomon tagjaink. 
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A munkavégzésed folyamán 
soha ne feledd az egyik  
legfontosabb szabályt:  
Csináld biztonságosan,  

vagy sehogy! 
Mert mindenkit hazavárnak.

A szabályzatok azért van-
nak, hogy kivétel nélkül, min-
dig, mindegyiket tartsd be!

Ami a munkaidődbe belefér, 
azt végezd el lelkiismeretesen, 

de, amit csinálsz, az legyen 
mindig szabályos és előírás-
szerű!

Mire gondolunk? Akár a 
hatályos törvényekről van 
szó, akár a belső munkahelyi 
szabályzatokról, technológiai 
utasításokról, azokat mindig, 

minden körülmények között 
tartsd tiszteletben és szóról 
szóra teljesítsd!

Mi lehet a következménye 
annak, ha nem tartod be szó-
ról szóra a különféle szabály-
zatokat, előírásokat? Mun-
kahelyi baleset, sérülés vagy 
technológiai meghibásodás. 
Ha ilyesmi történik amiatt, 
mert hajlandó voltál ellátni 
a rád szabott feladatokat a 

szabályok megkerülésével, fi-
gyelmen kívül hagyásával, az 
egyedül a Te felelősséged lesz. 
Mi következik ebből? Ha sérü-
lés vagy technológiai meghi-
básodás lesz a vége annak, 
hogy nem tartottad be a sza-
bályokat, az munkajogi vagy 

munkáltatói felelősségre vo-
nással járhat.

Munkát végezni ugyanis 
pontosan csak a törvények és 
egyéb jogszabályok, rendele-
tek, valamint belső szabály-
zatok keretei között szabad. 
Ezek a szabályok mind azért 
készültek, hogy a Te törvény 
által előírt, biztonságos mun-
kavégzéshez fűződő jogaid ne 
sérüljenek.

Még egyszer: Csináld bizton-
ságosan, vagy sehogy! 

Mert mindenkit hazavárnak!

A Munka Törvénykönyve 
szerint megtagadhatod az 
utasítás teljesítését, ha az a 
saját életedet vagy egészsé-
gedet veszélyezteti, de köte-
les vagy megtagadni azt, ha 
másnak az életét vagy testi 
épségét veszélyezteti.

Mert mindenkit hazavárnak. 
Téged is, kollégádat is.

Ne feledd: a törvényeket és 
belső szabályzatokat még pró-
baképpen sem szabad figyel-
men kívül hagyni! Azt, ugye, 
tudod, hogy próbaképpen sem 
mehetsz ki a munkaterületre 
sisak és egyéni munkavédelmi 
felszerelés nélkül? Hát ugyan-
így, semmi egyéb munkavég-
zéssel ne próbálkozz, csakis 
biztonságosan, előírás szerint 
és szabályosan!

Szóval ne feledd: betartani! 
Szóról szóra.

Kovács László 
elnök

Olajipari Szakszervezet

Betartani – szóról szóra!
Kedves Kolléga! Az Olajipari Szakszervezet nagyon fontosnak tartja, hogy a fő 
életvédelmi, törvényi és belső munkavédelmi szabályokat minden körülmények között, 
mindig pontosan és szóról szóra betartsad!
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Szakszervezetünk 1994-es 
meg  alakulása óta elkötelezett 
a tagjai szociális és gazdasá-
gi érdekeinek megóvásában, 
a dolgozók érdekvédelmében, 
érdekérvényesítésében.

Ahogy alapdokumentu-
munk is tartalmazza, elsőd-
leges feladatunk az érdek-
védelmi munka mellett a 
munkavállalók élet- és mun-
kakörülményeinek javítása, a 
szociális biztonság fejlesztése 
is. Az Olajipari Szakszervezet 
tagjai számára különböző se-
gélyeket, támogatásokat is 
biztosít. Az elmúlt fél évben 
is számos esetben nyújthat-
tunk anyagi segítséget gyer-
mek születésekor, adhattunk 
támogató kezet közvetlen 
családtagunk elvesztésekor. 
A rendkívüli élethelyzetekre 
és a pandémia időszakában is 
gyors megoldást kínált segé-
lyezési bizottságunk szociális 
segélyekkel és a COVID-19 mi-
att anyagi veszteséget szen-
vedett tagjaink (pl. táppénzes 
állomány, karantén stb.) szoli-
daritási segéllyel. 

Igaz, az elmúlt időszakban 
nem sok lehetőség volt prog-
ramok szervezésére, azonban 
szakszervezetünk a tagjai szá-
mára csapatépítések, nyug-
díjas búcsúztatók és egyéb 
rendezvények esetében is tud 
támogatást nyújtani a benyúj-
tott kérelmek alapján. 

Az egyik legnagyobb támo-
gatási kampányunk a beisko-

lázási segélyezés. Az elmúlt 
években a tagjaink általános- 
és középfokú tanulmányokat 
folytató gyermekei részére 
füzetcsomagot biztosítottunk, 
amelyeket az oktatási tárca 
előírásai és útmutatásai alap-
ján állítottunk össze. Tagjaink 
visszajelzése alapján azonban 
sok iskola más füzeteket, esz-
közöket kért, ezért a Küldött-

gyűlés döntése alapján az idei 
évtől a felsőfokú tanulmányo-
kat folytatók számára eddig is 
biztosított utalványt adunk az 
iskolás gyermeket nevelő tag-
jainknak. 

Az idei évben valamennyi 
tagunk iskoláskorú gyermeke 
számára, azaz 500 tanulónak 
tudtunk az ország 30.000 üz-
letében levásárolható 10.000 
Ft értékű utalványt biztosí-
tani, melyet a szakszervezeti 
bizalmik részére átadtunk. Az 
utalvány univerzális, hiszen a 

szülők dönthetik el, hogy ép-
pen füzetet vagy hátizsákot, 
esetleg tornafelszerelést vá-
sárolnak belőle.

A beiskolázási segélyezés-
sel a gyermeknevelés „extra 
költségeit” próbáljuk ellensú-
lyozni, hiszen tudjuk, hogy ko-
moly anyagi áldozattal is jár a 
gyermekvállalás. Természete-
sen bármelyik szakszervezeti 

tagunk részére nyitva állnak 
a méltánylást érdemlő, több-
letkiadással járó megváltozott 
élethelyzetekre kialakított se-
gélyeink, a kérelemhez szük-
séges formanyomtatványok 
a szakszervezeti bizalmiknál 
vagy az olajipariszakszerve-
zet.hu honlapon elérhetők. 

A nyár hátralévő részéhez 
sok napsütést, jó pihenést, a 
szeptemberi iskolakezdéshez 
pedig új élményeket, sikereket 
kívánunk valamennyi gyer-
meknek! n

Ötszáz gyermeket 
támogatott  
az Olajipari szakszervezet
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A világ digitalizálódik, az 
okostelefonok már olyannyira 
életünk részévé váltak, hogy 
nélkülük lassan elképzelhetet-
len az élet. A munkavégzési 
folyamatok átrendezése sok 
munkakörben már lehetővé te-
szi az időben és térben nem kö-
tött feladatellátás lehetőségét. 
A COVID-19 világjárvány erős 
katalizátorként hatott az ott-
honi munkavégzés fejlesztésre, 
a home office az elmúlt másfél 
évben mindennapi fogalommá 
– és sok munkakörben fix mun-
karenddé is vált. 

Azonban a digitális világ éle-
tünkbe fonódása és a digitális 
munkarend óhatatlan velejáró-
ja a munkaidő és a munkavég-
zés határainak elmosódása. 

A Right to disconnect, azaz 
a lekapcsolás joga nem újkeletű 
kérdés, már sok ország élt is a 
törvénybe iktatásával, szabá-
lyozásával. Franciaországban 
2016-ban indult el jogalkotási 
szinten ennek a kérdéskörnek a 
kidolgozása. 

Számos tanulmány vizsgál-
ta és vizsgálja a munkaválla-
lók és a munkáltatók digitális 
kapcsolatát. Sokan érvelnek 
amellett, hogy a munkaválla-
lói teljesítményt növelheti az, 
ha munkaidőn kívül nem tesz 
eleget a munkáltató ( jogta-
lan) utasításainak, hanem azt a 
feltöltődésre, kikapcsolódásra 
fordítja. A teljesítménynöve-
lés pedig éppúgy munkáltatói, 

mint munkavállalói érdek is. 
De mit is jelent a Right to 

disconnect? A lekapcsolás 
joga tulajdonképpen annyit 
tesz, hogy a munkavállaló és 
a munkáltató közötti digitális 
kapcsolatot meg kell szakítani 
a munkaidő végeztével (vagy 
egy meghatározott idősáv-
ban), azaz a feleknek egymás 
felé „elérhetetlennek” kell len-
nie. A kezdeményezést elindí-
tó franciák esetében azonban 

már a definíció is problémába 
ütközött: kérdéssé vált, hogy 
ezt a kapcsolatmegszakítást a 
munkáltatónak vagy a munka-
vállalónak szükséges-e kezde-
ményezni, azaz melyik fél köte-
lezettsége az előírás betartása. 
A németországi gyakorlat a 
francia szabályoknál rugalma-
sabban áll a kérdéshez: a vállal-
kozásra bízza a módszer kidol-
gozását, bevonva a döntésbe 

a dolgozókat is. Az Egyesült 
Államokban a klasszikus mun-
ka-magánélet kapcsolatán túl-
menően munkaegészségügyi 
oldalról is közelítik a kérdést, 
hiszen szó szerint értelmezik a 
„halálra dolgozza” magát kife-
jezést (Japánban ugyanakkor 
külön szó is létezik a túlmunka 
következtében elhunyt munka-
vállalókra…). 

Bár egységes szabályozás 
még nem létezik, azonban az 

Európai Szakszervezeti Szö-
vetség Végrehajtó Bizottsága 
határozatban szólította fel az 
Európai Bizottságot jogalko-
tási kezdeményezésre a Right 
to disconnect alkalmazása vo-
natkozásában. A bizottság az 
alábbi kulcselemek törvénybe 
emelését kérte: 
• Azon minimális követelmé-

nyek és hatékony intézkedé-
sek meghatározását, amelyek 

R2D – Jog a  
kikapcsol(ód)áshoz
A kikapcsolás jogát már régóta vizsgálják különböző országok, hol szigorúbban, hol 
rugalmasabban állnak ahhoz a kérdéshez, hogy munkaidőt követően milyen formában 
szakíthassa meg a kapcsolatot a munkavállaló és a munkáltató. A koronavírus-járvány 
otthoni munkavégzésre gyakorolt hatásai újra időszerűvé tették a kérdést. Rácz Ildikó: 
Right to disconnect – jog a kikapcsol(ód)áshoz 2018-ban közölt tanulmánya alapján 
foglaltuk össze, hogy mit is jelent a kikapcsolás joga. 
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keretében a munkavállalók és 
szakszervezeteik a kapcsolat 
bontásához való joggal élhet-
nek;

• Garanciát, hogy az irányelv 
alkalmazható legyen vala-
mennyi munkavállalóra, te-
kintet nélkül a foglalkoztatási 
helyzetükre, tevékenységük-
re, az állami és a magán-
szektorra egyaránt, különös 
figyelmet fordítva a legkiszol-
gáltatottabb munkavállalókra 
és a gondozási felelősséggel 
rendelkezőkre;

• Hatékony szabályozást, 
amely megakadályozza a 
munkáltatókat abban, hogy 
megköveteljék a munkaválla-
lók közvetlen vagy közvetett 
elérhetőségét az egyéni vagy 
kollektív megállapodás sze-
rinti munkaidőn kívül;

• Annak az időnek a meghatá-
rozását, amely alatt a mun-
kavállaló rendelkezésre áll 
vagy elérhető a munkáltató 
számára, továbbá annak biz-
tosítását, hogy a kapcsolat 
bontásának joga ne csak a 
munkaidőhöz, hanem a mun-
katerheléshez is kapcsolód-
jon;

• Annak biztosítását, hogy a 
munkavállalók (ideértve a ha-
tárokon átnyúló munkát vég-
ző munkavállalókat is) teljes 
körű tájékoztatást kapjanak 
munkakörülményeikről és kü-
lönösen minden olyan elem-
ről, amely a kapcsolat bontá-
sához való jog alkalmazása és 
érvényesítése szempontjából 
releváns;

• A szociális partnerek, vala-
mint az adatvédelmi felügye-
leti hatóságok szerepének 
biztosítsát, hogy a munkavál-
lalók magánélethez és adat-
védelemhez való jogának 
védelmében a munkáltatók 
felügyeleti eszközöket csak 
szükség esetén és arányosan 
használjanak;

• Annak biztosítását, hogy 
minden (digitális) szakmai ta-

nulási és képzési tevékenysé-
get munkának kell tekinteni, 
és azokat a megbeszélt mun-
kaidőben kell lebonyolítani;

• Annak garantálását, hogy a 
munkavállalóknak, szakszer-
vezeti képviselőknek a kap-
csolat bontási joguk alkalma-
zásához és érvényesítéséhez 
szükséges intézkedéseket 
/ eszközöket használva, ne 
kelljen szembesülniük negatív 
következményekkel, például 
elbocsátás vagy más megtor-
ló intézkedések kockázatával;

• Annak garantálását, hogy a 
munkavállalók és szakszerve-
zeteik / munkavállalóik képvi-
selői megfelelő és gyors hoz-
záférést kapjanak a bírósági 
és közigazgatási eljárások ke-
retében létrejött, az ezen 
irányelvben előírt valamennyi 
jog gyakorlása vagy érvénye-
sítése által okozott hátrányos 
bánásmód kapcsán keletkező 
dokumentumhoz;

• Annak garantálását, hogy a 
tagállamok biztosítják a meg-
felelő végrehajtást egyrészt a 
szociális partnerek, másrészt 
a nemzeti munkaügyi vagy 
más ellenőrző hatóságok ré-
vén;

• A szabályozás visszavo-
nás-mentességet és kedve-
zőbb rendelkezéseket tar-
talmazó záradékot nyújtson, 
amely egyértelművé teszi azt 
is, hogy az irányelv semmit 
sem értelmezhet úgy, hogy 
korlátozza vagy hátrányosan 
befolyásolja a nemzetközi és 
európai emberi jogi normá-
kat.
A technológiai fejlődés és a 

COVID-19 világjárvány eredmé-
nyeképpen sok esetben – igaz 
csak informálisan – kialakulha-
tott az a helyzet, ahol a munka-
vállaló pont a technikai eszkö-
zök révén lett munkaidőn kívüli 
munkavégzésre kötelezve, sok-
szor akár úgy is, hogy ez a tény 
a munkavállalóban sem fogal-
mazódott meg. 

Igazi, hazai szabályozása a 
kapcsolatbontás jogának egye-
lőre nincs, erre vonatkozóan a 
Munka törvénykönyve távmun-
kavégzésre vonatkozó passzu-
sait tudjuk alkalmazni.  

Természetesen a munkálta-
tó elvárhatja a munkavállalótól 
a rendelkezésre állást, hiszen 
jogos gazdasági vagy techno-
lógiai érdeke ezt indokolhatja, 
azonban ezt megfelelően díjaz-
nia szükséges. Nem lehet mun-
káltatói gyakorlat az, hogy egy 
munkavállaló akár 24/7-ben 
úgy álljon rendelkezésre, hogy 
ezért kompenzációt nem kap, 
és az sem lehet indok, hogy a 
munkavállaló alapbére tartal-
mazza a kompenzációt, hiszen a 
bért a munkában töltött időre fi-
zeti a munkáltató. Az Mt. szerint 
a munkavállaló kérése esetén 
a készenlét elrendelését írásba 
kell foglalni és a jogszabályban 
rögzített időpontig (alapesetben 
ez egy hét) a munkavállalóval 
közölni is szükséges. 

Persze az érme kétoldalú, a 
home officeban dolgozó mun-
kavállalónak is szükséges azt az 
elvet követnie, hogy munkaidőn 
kívül ne akarjon munkát végez-
ni, ne használja a munkáltató 
technikai eszközeit. Figyelembe 
véve az egyes országokban már 
bevezetett szabályozásokat, 
talán bátran állíthatjuk, hogy a 
szigorú keretek között történő 
bevezetés (pl. munkáltatói szer-
verek elérhetetlenné tétele) akár 
munkavállalói érdekeket is sért-
het és talán a jogszabály kidol-
gozása során érdemes lenne a 
döntést a munkavállalóra bízni, 
azaz meghagyni a jogát a kap-
csolódásra („right to connect”). 
A kérdés ebben az esetben csu-
pán annyi, hogy ha a kapcsolat-
bontás joga csupán lehetőség 
lenne, nem kötelezés bármelyik 
fél részére, akkor vajon élhet-
ne-e a munkavállaló hátrányos 
megkülönböztetés nélkül ezzel a 
jogával…

n
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A nevetés biztosan nem árt
Egyik főnök a másiknak:
- Hogy csinálod hogy az em-

bereid mindig pontosak?
- Egyszerű: 30 munkás és 20 

parkolóhely.
*

A könyvelő mondja a főnök-
nek:

- Főnök, megcsináltam a ne-
gyedéves kimutatást! Tízszer is 
utánaszámoltam.

- Nagyszerű.
- Tessék, itt van mind a tíz 

eredmény!
*

- Ha a főnök vissza nem von-
ja, amit ma délelőtt mondott, 
én elmegyek a vállalattól!

- Miért, mit mondott?
- Azt, hogy menjek el a vál-

lalattól...
*

Egy fickó üvöltve rohangál 
az építkezésen.

- Mi történt? - kérdeze tőle 
a mester.

- Egy tégla ráesett a lábamra.
- Ezért kell így üvöltened? A 

Józsira tegnap rádőlt az egész 
fal, és még csak meg se muk-
kant.

*
Főnök a beosztottjához:
- Kovács, ezen a héten már 

ötödször késett a munkából! 
Tudja mit jelent ez?

- Azt, hogy akkor már biztos 
péntek van…?

*
A szobafestő először viszi 

 magával a tanoncát gyakorlat ra.
- Először fesd le az abla-

kokat - hangzik az utasítás. 
Másfél óra múlva jön a tanonc:

- Kész! A kereteket is befes-
sem?

*

A frissen felvett alkalma-
zott először megy dolgozni a 
munkahelyére. A főnöke meleg 
kézfogással üdvözli, majd azt 
mondja neki:

- Nos, az első feladata az 
lesz, hogy megfogja a seprűt 
és kitakarítja az irodát!

A dolgozó felháborodva:
- De uram, én egyetemen 

tanultam hosszú évekig!
- Jól van, értem. Akkor meg-

mutatom, hogyan kell ezt csi-
nálni...

Könyvmoly férjének panasz-
kodik a felesége:

- Állandóan a könyveket bú-
jod, hozzám meg egy szót sem 
beszélsz! Talán képzeld azt ró-
lam, hogy én is egy könyv va-
gyok!

Felnéz a férj:
- Az nagyszerű lenne! Akkor 

mindennap visszavihetnélek a 
könyvtárba, és hozhatnék he-
lyetted egy érdekesebbet!

*

- Igaz az, hogy ha egy lám-
pát viszel magaddal, akkor 
nem bántanak az oroszlánok?

- Igen, feltéve, ha elég gyor-
san viszed a lámpát.

*
A székely legény hazaviszi 

leendő feleségét, hogy bemu-
tassa szüleinek, mire az apja a 
fülébe súgja:

- Ne vedd el fiam, tőlem van.
- Legközelebb beállít a fiú 

egy másik lánnyal, az apja 
megint a fülébe súgja:

- Ne vedd el fiam, tőlem van.
Egy idő után a fiú beállít 

egy újabb lánnyal, mire az apja 
megint félrevonja:

- Ezt se vedd el fiam, ez is 
tőlem van.

Az anyja nem bírja tovább 
szó nélkül, magához inti a fiát:

- Fiam, vedd el bármelyiket, 
te sem apádtól vagy...

*
Egy nő bemegy a kisállatke-

reskedésbe:
- Tudnak nekem adni 30000 

darab csótányt?
Az eladó megrökönyödik:
- Sajnos csótányokkal nem 

foglalkozunk. De egyébként 
is mit akar csinálni ennyi csó-
tánnyal?

- Tudja, felmondták a lakás-
bérletemet, és a tulajdonos azt 
mondta, hogy hozzam eredeti 
állapotára a lakást.

*
- Nem vagyok teljesen biztos 

– mondja az orvos a betegnek 
–, csak feltételezem a panasza-
inak okát. Valószínűleg az alko-
hol a hibás.

- Semmi baj dokikám, velem 
is előfordul. Majd visszajövök, 
ha józan lesz. n
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