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Önmagadért – velünk!

A TARTALOMBÓL

Felértékelődő szociális ellátások és munkavállalói jogok - A COVID-19 világjárvány szociális 
és munkavállalói jogi hatásai Hagonyi Adrienn cikke alapján

„Tavaly ilyenkor már szólhattak volna, hogy gyerekek, ez egy másfél éves sztori” -  
Mit gondol egy jövőkutató a elkövetkező időszakról? Rab Árpád interjújából szemezgetünk 
Így őröl fel egy változásra képtelen munkahely - Mi történik ha nem tudunk azonosulni a 

munkahelyünkkel? Vagy ha túlságosan is azonosulunk vele? 
Könnyítés a munkaerőimportban – Könnyebb a külföldi munkavállalóknak? 

Külföldi munkavállalók érdekvédelmi szemmel
Felháborító-e a munkalassítás? - Miért a jogaikért 

küzdő dolgozók ellen emelünk hangot?
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A koronavírus okozta világjár-
vány hatására a munkaerőpiac 
jelentősen átrendeződött. Ren-
geteg ember kényszerült mun-
kahelyet, sőt szakmát váltani, 
az irodai munka pedig az em-
berek otthonába helyeződött 
át. Az egészségügyi és szociális 
ellátási rendszerek világszerte 
megméretettek a váratlan nyo-
más alatt.

A közvélemény kutatásban 
résztvevő tíz ország (Nagy-Bri-
tannia, Franciaország, Olaszor-
szág, Ausztrália, Brazília, India, 
Indonézia, Japán, Mexikó és 
az USA) állampolgárai köré-
ben 2021 júniusában készült a 
felmérés. A megkérdezetteket 
arra kérték, hogy gondoljanak 
vissza a 2020 márciusa előtti 
időszakra válaszaik megadásá-
nál. Vajon hogyan változott a 
közvélemény a pandémia hatá-
sára ezekben az országokban a 
munkavállalói jogok fontossá-
gának megítélése szempontjá-
ból? Az emberek válaszai alap-
ján az első négy munkavállaló 
jog, melynél a legtöbb ember 
úgy vélekedik, hogy ezek a vi-
lágjárvány hatására még fon-
tosabbá váltak számukra, mint 
azelőtt, sorrendben a követke-
zők:

1. Megfizethető hozzáférés
az egészségügyi szolgáltatá-
sokhoz (a válaszadók 58% ítéli 
meg fontosabbnak most, mint a 
pandémia előtti időszakban)

2. Munkanélküli segélyhez
való hozzáférés (53%)

3. A tisztességes minimálbér-
hez való jog (51%)

4. Fizetett betegszabadság
(51%) 

Továbbá a megkérdezettek 
43%-a véli úgy, hogy a maga-
sabb béreket és jobb munka-
feltételeket elősegítő kollektív 
tárgyalásokhoz való jog fonto-
sabb lett számukra a világjár-

vány alatt. A válaszadók közel 
harmada vélte úgy, hogy most 
meghatározóbb a szakszerve-
zetekhez való csatlakozás jelen-
tősége, illetve ötödük ítélte meg 
úgy, hogy a sztrájkhoz való jog 
fontosabb lett számára, mint 
ahogyan azt a pandémia kezde-
te előtt gondolta. Ezen felsorolt 
munkavállalói jogok a válaszok 
tükrében rámutatottak arra - 
hogy bár ezek preferenciája a 
pandémia hatására nőtt -, je-
lentőségük azelőtt is aránylag 
magas volt a megkérdezettek 
körében.

A szakszervezethez való csat-
lakozás jelentőségének növeke-
dése az indiai (42%) és az indo-
néz (45%) válaszadók körében 
kapta a legnagyobb növekedést 
mutató értékelést, miközben 
a franciák (18%), a japánok 
(21%) és a britek (21%) köré-
ben kevesebben gondolták úgy, 
hogy a világjárvány növelte a 
szakszervezethez való csatlako-

zási vágyukat. Ez az eredmény 
azonban annak is betudható, 
hogy ezekben az országokban 
már a pandémia előtt is jóval 
fontosabbnak ítélték meg a 
szakszervezeti tagságot.

Az eredmények rámutatnak 
arra, hogy a kutatási minta or-
szágai közül India, Indonézia 
és Brazília lakosai érezték úgy 
leginkább, hogy a Covid-19 ha-
tására sokkal nagyobb jelentő-
séget tulajdonítanak a munka-
vállalói jogoknak, mint azelőtt. 
A legkevésbé pedig Franciaor-
szág, Japán és Nagy-Britannia 
lakói gondolták úgy, hogy ezen 
jogok gyakorlása iránti vágyuk 
nagyobb mértékben megnőtt 
volna a világjárvány hatására 
(itt is azért, mert a munkaválla-
lói jogok fontossága már a pan-
démia előtt is kimagasló volt).

Összegezve megállapítha-tó, 
hogy a kutatásban vizsgált 
munkavállalói jogokat a meg-
kérdezettek 44%-a ítélte meg 
most fontosabbnak, mint a 
pandémia előtt, amely rámutat 
a szociális rendszerek sérülé-
kenységére és a munkavállaló 
jogok javításának igényére vi-
lágszerte. n

Felértékelődő szociális ellátások 
és munkavállalói jogok
Hagyonyi Adrienn összeállításában a COVID-19 világjárvány szociális és munkavállalói 
jogi hatásairól olvashatunk. A közel 200 millió tagot számláló Nemzetközi Szakszervezeti 
Szövetség tíz országban, több, mint 12 ezer főt kérdezett meg arról, hogyan változott 
meg az értékítélete a járvány kezdete (2020 márciusa) óta olyan kérdéseket illetően, 
melyek munkavállalói jogaikkal kapcsolatosak, megélhetésüket befolyásolják.
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Mivel milliónyi honfitársunk-
hoz hasonlóan nekünk sincs 
fogalmunk arról, mi lesz két hét 
múlva (arról meg pláne nincs, 
hogy öt-tíz év múlva mire szá-
míthatunk), az jutott eszünkbe, 
milyen jó lenne, ha valaki végre 
megmondaná. Mármint valaki, 
aki nem politikus, hiszen ők, 
ha kormánypártiak, azt mon-
danák, minden a legnagyobb 
rendben, ha ellenzékiek, akkor 
meg azt, hogy minden rette-
netes. Az egyik hazai portál 
megkeresett hát egy igazi jövő-
kutatót,  Rab Árpádot, a Cor-
vinus docensét és a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem egyik 
vezető kutatóját, hogy fejtse 
meg, hogy jutottunk idáig és 
mi jöhet még. Ebből az írásból 
szemezgetünk. 

Akkor te most tényleg tu-
dod, hogy mi fog történni?

Na, ezért mondom inkább 
mindenkinek azt, hogy trend-
kutatással foglalkozom. Egyéb-
ként igen, öt-tíz évre előre 
láthatóak a fő folyamatok, 
amelyekhez igazodik majd az 
emberiség.

Hogy dolgozik egy jövőku-
tató?

Szeretem megérteni a múl-
tat, azt, hogy annak idején 
hogyan működtek az emberek 
– ez egyébként nem létszük-
séglet. Az igazán izgalmas: 
megérteni, mi folyik most, a 
jelenben, úgy, hogy hatalmas 
a zaj. Ki kell szűrni, mik a fon-
tos változások, hogy mi tör-
ténik  igazán. Sokan ott hibáz-
nak, hogy húznak egy egyenes 
vonalat, ha megjelenik egy új 
technológia. Azzal a felkiáltás-
sal, hogy „ez de izgi!”, felszo-
rozzák az adatokat:  „ha most 

öt embernek van, jövő héten 
száznak lesz, jövőre pedig ilyen 
és ilyen lesz a világ”. 

Én inkább azt nézem, ho-
gyan működnek az emberek, 
és hogy egy-egy új technoló-
gia milyen problémát old meg 
és milyen érdekekkel ütközik. 
Minél nagyobb képet nézel, 
annál könnyebb felrajzolni az 
idővonalat. Azon például már 
nem vágja magát hanyatt 
senki, hogy az automatizáció 
egyre fontosabb. Minél kisebb 
területet, szektort vizsgálok, 
annál több adatra van szük-
ség. Ezeket gyűjtöm, aztán 
számolok.

Minden technológiának 
megvan a terjedési küszöbe: 
megjelenik, mindenki forradal-
mat emleget, aztán mégsem 
terjed el, mindenki kiábrán-
dul, végül pedig a találmány a 
helyére kerül. Én most a 3D-s 

„Tavaly ilyenkor már szólhattak 
volna, hogy gyerekek, ez egy 
másfél éves sztori”
Mi lesz a tuti meló öt év múlva? Miért nem ül mindenki biciklire? Hol rontottuk el a 
járványkezelést? Miért a legvagányabb vírus a korona?
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nyomtatástól várom, hogy be-
induljon: rengeteg érv van mel-
lette, a fejlődő országokban 
például megoldaná az alkat-
részgyártást. A trendkutatás 
igazi kihívása, hogy megmond-
juk, egy-egy adott eszköz hol 
tart éppen a terjedési görbén. 
Ennek alapja lehet a számolás, 
a kutatói intuíció és a behunyt 
szemmel hasra csapás. Ráadá-
sul minden népszerű technoló-
gia előbb-utóbb visszarúg. 

Miközben mindenki szelfizik, 
kész kis képeslapforradalom 
robbant ki: poénos és jobban 
kifejezi a szeretetet, ha igazi 
képet adok. Ugyanez a helyzet 
a bakelitforradalommal, Japán-
ban pedig kazettaforradalom 
van éppen.

Attól, hogy te egy termék-
re ránézve látod a jelentősé-
gét, nem biztos, hogy sikeres 
is lesz, nem? Nagyon sok ígé-
retes eszköz ment a kukába 
az utóbbi évtizedekben.

Pontosan. Társadalomkutató 
vagyok, így első körben azt né-
zem, megold-e egy-egy eszköz 
társadalmi problémát. Az ön-
vezető autó szuper találmány 
és sikeres is, de nem old meg 
semmit: ugyanúgy bedugulnak 
a nagyvárosok és megmarad-
nak az autóvásárlás pénzügyi 
csapdái. Az autómegosztás 
már társadalmi problémára re-
agál, mégis alig használják: ve-
zetni jó.

Amikor Steve Jobs felmu-
tatta az iPhone-t 2007-ben, 
tudtátok, hogy itt a jövő?

Nem, azt gondoltuk, hogy 
megérkezett a már meglévő 
PDA-k fejlettebb, látványosabb 
változata, ami egyébként baro-
mi drága. Azt, amikor az iPadet 
mutatta fel és azt mondta, az 
a jövő, hogy a fotelemben ülve 
egy lapszerű számítógépet né-
zek, sokkal forradalmibb pilla-
natnak éreztem.

Milyen pillanatból van 
több a pályádon?  „Ezt nem 
gondoltam volna”, vagy „ezt 
mondom évek óta”?

Olyan nem nagyon volt, 
amire nem gondoltam volna. 
Az pedig, hogy  „ezt mondom 
évek óta”  nem egy-egy pilla-
nat, hanem folyamatosan így 
érzek. Az emberiség mindig 
rácsodálkozik a jelenségekre, 
amelyekről pontosan lehetett 

tudni, hogy bekövetkeznek. 
Rengetegen állnak döb-

benten, hogy elveszítették a 
munkájukat, miközben évekkel 
azelőtt nyilvánvaló volt, hogy 
az automatizáció és a robotok 
fejlődésével így lesz. Persze, 
senki sem veszi elő és olvassa 
újra, amit tíz éve leírtunk. Ezért 
ekkora kihívás most a digitális 
oktatás, ezért csak most kez-
dik összeszedni, hogyan kelle-
ne ennek működnie. Ez kicsit 
fárasztó is: a tömeges megle-
pődés és az, hogy mindig visz-
szakerülünk a startvonalra egy 
csomó párbeszéd esetében.

Például?
A digitális oktatáson kí-

vül ott a közösségi média, az 
egészségügy forradalmai, és 
az, hogy mindenkinek rossz 
lesz, akinek automatizálható 
a munkája – például a köny-

velőknek és a jogászoknak. A 
közösségi média megjelenése-
kor páran azt mondtuk, világ-
formáló, a legtöbben meg azt, 
ez is csak egy játék, vagy még 
annál is kevesebb. Ezzel nem 
azt akarom mondani, hogy ne-
kem lett igazam és mindenki 
más ostoba, hanem azt, hogy 
nagyon nehéz megragadni, 
miből lesz a forradalom – ezért 
kell a társadalmi igényeket és 

a technológia kínálta megoldá-
sokat vizsgálni.

Évek óta mondom például 
azt is, hogy a programozók-
nak is rossz lesz, ezen ők csak 
nevetnek,  „dehogy lesz rossz, 
mi vagyunk a világ királyai”. 
Most már látszik, hogy tény-
leg  rossz lesz: a filmeken látott 
szuperkreatív programozók, 
akik, miközben kódolnak, az 
egyik kezükkel meghódítják a 
nőt, a másikkal meg lelőnek 
egy gonoszt, már alig léteznek, 
a programozói munka ma már 
főleg kreatív szövegírás spe-
ciális nyelven. Csakhogy egy-
részt ezt már pont az általuk 
fejlesztett programok művelik 
jobban, másrészt mára szinte 
mindenre megszületett egy-
egy forráskód; most már fon-
tosabbak az adatok, mint a 
kód. Hamarosan kialakul egy 
szakadék az alacsonyan fize-

Rab Árpád Fotó: Neményi Márton
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tett szövegírók és a kreatív kó-
dolók közt.

Biztos vagyok benne, hogy 
három év múlva szerveznek 
egy konferenciát, amely arról 
szól majd, hogy a programo-
zóknak milyen rossz, és ahol 
én nyáladzó, vén tudósként 
óbégatok majd, hogy „én ezt 
tíz éve megmondtam”, ők meg 
csak legyintenek, hogy „jól 
van, nyugodjál le”.

Ha öt év múlva a világ leg-
jobb munkáját szeretném vé-
gezni, mire gyúrjak most?

Öt év? Én biztosan az egész-
ségügy, a biológia és a számí-
tástechnika összekapcsolásán 
gondolkodnék. A másik: a már 
meglévő adatok újrakombiná-
lása és szellemes eladása. A 
marketingpiactól kezdve bár-
milyen területen alkalmazható, 
képtelenség gépekre bízni és 
jelenleg is ömlik bele a pénz.

Láttad jönni a koronaví-
rust?

A jövőkutatás kizárja a há-
borút és a természeti kataszt-
rófákat. Én viszont pont nem 
szeretném kizárni. Muszáj 
vizsgálnunk a társadalmak el-
lenálló- és túlélési képességét. 
Megint én leszek a szotyogó 
vén tudós: ezer éve mondjuk, 
hogy jönnek a járványok – az 
„ezer éve” jelen kontextus-
ban úgy értendő, hogy öt éve. 
A logika egyszerű: adott egy 
növekvő, zárt rendszer – az 
emberiség –, mindenki össze-
kapcsolódik mindenkivel, meg-
osztunk egymással jót, rosszat. 
A koronavírus társadalmilag 
nagy szívás: halálos kockázato-
kat rejt, halált okoz, viszont két 
hétig nem látod. Társadalmi bi-
zalomvesztés szempontjából 
a legvagányabb vírus, amit az 
anyatermészet csak kitalálha-
tott. A következő járványoknak 
nem lesz majd ekkora hatása.

Képzelem, milyen izgal-

mas lehetett neked az elmúlt 
egy év.

Kutatóként csillogott a sze-
mem, igen. Távmunka- és táv-
oktatás-témában olyan kísér-
leti labort hozott létre a vírus, 
amelyről álmodni sem mer-
tünk. Egyébként sokkal job-
ban reagáltak az emberek és a 
piac, mint gondoltuk. Az esz-
közök és technológiák tíz éve 
készen állnak, csak hát ezek a 
szoftverek porral fedve hever-
tek mindenféle tárhelyeken. 
Most pedig hirtelen használni 
kezdték őket. 

Távmunka terén korábban 
Magyarország volt a legrosz-
szabb az EU-ban; most három 
százalékról hirtelen 21 száza-
lékra ugrott az aránya, a táv-
oktatásról nem is beszélve. Az 
ilyesmi mindig nagyon izgi.

A tavalyi tavasz kegyelmi 
időszak volt:  „persze, hogy 
bénácska a tanár úr, péntek-
ről hétfőre kellett átállnia”. Az 
ősz már érdekesebb volt: akkor 
már fél éve tartott a vírushely-
zet, azt gondolná az ember, 
addigra rég megoldották a biz-
tonsági problémákat, felszerel-
ték az iskolákat, összeállították 
a tananyagokat, nem? Kide-
rült, hogy nem. Nagyon sokan 
még akkor is azt mondták, ez 
egy ideiglenes nyomás, amitől 
jó lesz végre megszabadulni.

Mit tennél másképp, ha te 
lennél a magyar állam?

A politikusoknak hatalmas a 
felelőssége, a számonkérhető-
sége és a nyugtató szerepe – ez 
mindenhol így van. Hogy med-
dig tart a vírus, azt minden lé-
tező szakember elmondta már 
tavaly márciusban, pontosan 
lehetett tudni, egyszerű ma-
tekkal kiszámolva. Sőt: akkor 
még nem is tudtuk és nem is 
bíztunk benne, hogy egy éven 
belül megérkezik a vakcina; az 
optimisták egy év fejlesztéssel 
és fél év piacra kerüléssel szá-
moltak. Egy politikus viszont 

csak azt képes mondani, hogy 
„két hét”, esetleg „három hét”; 
ez ugyanis belátható idő.

Ha a sivatagban vándorolna, 
akkor sem azt mondaná a töb-
bieknek, hogy még négy napig 
kell kibírni víz nélkül, hanem 
azt, hogy csak a következő 
dombig jussunk el.

Ez nem korrekt: meg kell 
mondani a hosszú távú rosz-
szat. A gazdaságban hatalmas 
károkat okozott, hogy nagyon 
sok cég elhitte a két-három he-
tet, nem mondták fel a boltjuk 
bérletét. Két hónap múlva sem 
mondták fel. Hat hónap múlva 
felmondták, azért, mert tönk-
rementek. Ha előre szóltak vol-
na nekik, hogy másfél év múl-
va fordul majd jobbra minden, 
felmondták volna és lett volna 
lehetőségük túlélni. A tanárok-
nak is megérte volna megcsi-
nálni az online Petőfi-diave-
títést, ha tudták volna, hogy 
erre kell berendezkedniük; így, 
hogy azt gondolták, csak ezt a 
pár órát kell megúszniuk, per-
sze, hogy elindítottak inkább 
valami YouTube-videót.

De hát a szakemberek, a 
kutatók nem csak a politiku-
soknak, hanem mindenkinek 
elmondták, mire számítha-
tunk; miért inkább a politi-
kusoknak hittünk?

Két trendet látok. A tudomá-
nyos kommunikáció egyrészt 
sok-sok mindent elengedett az 
utóbbi években, amit a digitális 
kultúra felerősített. Egy-egy jól 
hangzó mondat jöhet hálózat-
kutatótól és laposföldhívőtől 
is, mindkettő ugyanúgy terjed 
majd. Másrészt a kormányok 
– nagyon helyesen – próbál-
ták magukhoz közel húzni a 
hiteles tájékoztatás forrásait, 
azaz a tudósokat, akiket aztán 
politikai célokra is használtak, 
de ezt most hagyjuk. Maguk 
a kormányok azonban nem 
kommunikálták azt, amit a ku-
tatók mondtak nekik, végig rö-
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vid ciklusokról beszéltek: „csak 
még ezt a tavaszt bírjuk ki”, 
mondták, a második hullámot 
pedig így aztán mindenki úgy 
képzelte, hogy megint találnak 
naponta öt új esetet és kész. 
Ha emlékszel, még december-
ben is azzal jöttek, hogy  „ha 
megjön a vakcina, az egésznek 
vége”. 

Lehet erre azt mondani, 
persze, hogy az átlagember is 
kiszámolhatta volna, hogy az, 
hogy azt oltóanyagot először 
le kell gyártani, ide kell szállí-
tani, szét kell osztani és be kell 
szúrni, hónapokig tart majd. 
Csakhogy a politika már rég 
ránevelte az egész közösséget 
arra, hogy egyszerű üzenetek-
ben gondolkodjon – aztán pe-
dig visszaélt ezzel. Persze, tö-
kéletesen értem, miért teszik, 
amit tesznek, és még az sem 
biztos, hogy nem okozott vol-
na öngyilkossági hullámot, ha 
egy éve bejelentették volna, 
hogy másfél évig ez lesz.

A tudománynak könnyű 
vegy tisztának maradni, a po-
litikusoknak pedig vigyáznia 
kellene az emberekre – de erről 
akkor is árnyaltabban kellett 
volna beszélni. Magyarorszá-
gon ráadásul ezt az egészet 
beleillesztették az újraindulás, 
a nyitás hurráoptimista üzene-
tébe, ez pedig a választásokig 
tart majd.

Közben érthető, hogy 
mindenkinek elege van és 
minden tudományosan hite-
les, de negatív jóslatra azt 
mondják,  „hagyjuk már a 
károgást, mi csak élni sze-
retnénk”, nem?

Igen, és a tudomány erre 
csak azt tudja mondani, 
hogy „ez van”. A tudósok nem 
szeretnek ilyen vitákba beleáll-
ni: „kárognak”, persze, plusz 
bonyolultan és óvatosan fogal-
maznak, hiszen a tudomány lé-
nyege a kételkedés. Arra, hogy 
„így is és úgy is lehet”, persze, 

hogy azt mondják az emberek, 
hogy „oké, de mondj már vala-
mi konkrétat!”. 

Egy áltudomány-influen-
szer könnyedén kijelenti, hogy 
május 13-án vége a világnak, 
aztán ha nincs vége, elintézi 
annyival, hogy  „így jártam”; 
kutatóként ez nem fér bele. 
Katasztrófakommunikációra 
lett volna szükség; ezt egyéb-
ként tanítják, és a lényege, 
hogy meg kell mondani nyíltan, 
mekkora a baj. A politikusok 
persze kettős csapdában van-
nak: nem mondhatják, hogy 
„vesztettem”, azt viszont mon-
daniuk kell, hogy „megvéde-
lek”. Ezt a kettős csapdát csak 
folyamatos időhúzással tudják 
megúszni.

Közben ezerrel terjednek 
az álhírek és az összeeskü-
vés-elméletek a Facebookon.

Pedig az a helyzet, hogy Ma-
gyarországon egyre nagyobb 
az igény a hiteles tájékoztatás-
ra. Persze, én is buborékban 
élek, nekem is azt mutatja a 
Facebook, amit látni szeretnék, 
hiába igyekeztem tágítani a bu-
borékot, de megmértük orszá-
gosan, reprezentatív mintán, 
hogy kikben bíznak a magya-
rok. Kiderült: az újságírók még 
mindig nagyon fontos szereplői 
ennek, és maguk a médiumok 
is átalakultak. Ez az igazi válto-
zás, ami ér is valamit, nem az, 
hogy  össze-vissza szabályoz-
zuk a közösségi médiát  min-
denféle algoritmusokkal. 

A tudománykommunikáció 
bűne, hogy nem mi voltunk itt 
először, hogy eltűntek az ezzel 
foglalkozó blogok, hogy amikor 
berobbant a koronavírus, nem 
voltunk benne az első tíz talá-
latban. Ettől függetlenül igen-
is az egyén felelőssége, hogy 
manipulált csatornán hozzá 
eljutó híreket fogyaszt-e – ezt 
a felelősséget nem lehet meg-
kerülni. Ha engem tényleg ér-
dekel a saját egészségem, nem 

csak az egy-két általam köve-
tett Facebook-csoport poszt-
jait nézem meg, hanem van 
annyi eszem, hogy rákeresek, 
megnézek négy-öt forrást. 
Oltassam be magam? Mit kell 
tudni a járványról? Sőt, ha már 
itt tartunk: honnan vegyek fel 
hitelt? Ezek a kérdések meg-
érnek egy félórás keresést. Az 
algoritmus sosem lesz olyan jó, 
hogy ne kelljen utánanézünk 
semminek.

Na jó, beszéljünk a lényeg-
ről: mind meghalunk?

A járvánnyal bizonyos szem-
pontból a jövőbe tekintettünk 
bele. A maszk például előkerül 
még, ha nem is egy másik be-
tegség, a légszennyezettség 
miatt. Többet biciklizünk, és rá-
jöttünk, hogy teljesen felesle-
ges egy-egy üzleti tárgyalásért 
átmenni a városon, csak azért, 
hogy megtiszteljük a másikat 
azzal, hogy odavisszük a tes-
tünket, hiszen minden meg tu-
dunk beszélni online. Igenis jól 
jövünk majd ki az egészből.

Nagyszerűen reagál az em-
beriség a kihívásokra, még ak-
kor is, ha azért reagál, mert bi-
zonyos dolgok nem tetszenek 
neki – például az, hogy életve-
szélyben van.

Nagyon gyorsan váltunk, 
hiába tűnik úgy, hogy lassúak 
vagyunk és hiába vagyunk tü-
relmetlenek. Gondoljuk végig: 
mennyivel lettünk tudatosab-
bak klímakatasztrófa-ügyben 
az elmúlt öt-tíz évben – ami 
egyébként nagyon-nagyon ke-
vés idő? Erről beszélünk, emi-
att élünk másképp, és egyre 
több cég akar meggazdagodni 
abból, hogy éppen megmen-
ti a Földet. Ez pedig jó hír: a 
környezetvédelem ezek szerint 
nem versenyhátrány, hanem 
lehetőség. A most felnövő ge-
neráció feladata ez, ők pedig 
éppen belenőnek ebbe a sze-
repbe. És ez nagyon-nagyon jó.

n
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Sokféle oka lehet annak, ha va-
laki felmond. Előfordulhat, hogy 
az illető kap egy jobb ajánlatot, 
saját vállalkozásba kezd, visz-
szaül az iskolapadba, vagy világ 
körüli utazásra indul. Meges-
het, hogy megváltoznak a pri-
oritásai, a körülményei, netán 
az egészségi állapota. De az is 
lehet, hogy azért távozik, mert 

túlságosan törődik a munkahe-
lyével, és nem bírja nézni, ami 
ott zajlik. Ironikus, nem? Pedig 
sokkal többször megtörténik, 
mint gondolnád.

Néha pont azok lépnek ki egy 
munkahelyről, akik a leginkább 
szívükön viselik a szervezet, az 
intézmény sorsát. Ez a fő állítá-
sa Ronald Allan Pablo írásának. 
Az adatvédelemmel foglalkozó 
szerző maga sem hitte volna, 
hogy a cikke ennyire népszerű 
lesz az interneten. Azonban az 
általa megfogalmazott gondo-
latokhoz rengetegen tudtak 
kapcsolódni, mert emberek ez-
rei éltek meg az övéhez hason-
ló tapasztalatokat.

Mindenhol vannak 
problémák, de nem 
mindegy, hogyan 
kezelik őket

Nincs olyan, hogy tökéletes 
munkahely. Mindenhol vannak 
problémák. Általában múltjuk 
is van, és a vezetők maguk is 
tudatában vannak a nehéz-

ségek létezésének. A kérdés 
tehát nem az, hogy vannak-e 
problémák, még csak nem is 
az, hogy észreveszik-e őket, 
hanem az, hogy mit kezdenek 
velük. Őszintén, átláthatóan, 
egymással kooperálva mindent 
megtesznek a megoldásért? 
Vagy látszólag ugyan elisme-
rik a problémákat, de hagyják 
tovább üszkösödni őket, míg-
nem teljesen szétbomlasztják 
a közösséget és ellehetetlení-
tik a minőségi munkavégzést? 
Mennyire képes rugalmasan 
változni a szervezet, vagy min-
den egyes módosítás hosszú 
hónapokat, netán éveket vesz 
igénybe? Kihez lojális a veze-

tőség? A régóta ott dolgozó 
haverhoz, aki már egy ideje 
belekényelmesedett a munká-
jába, de sok vizet legalább nem 
zavar? Milyen fogadtatásra lel-
nek a szervezeti kultúra javítá-
sára irányuló törekvések?

A problémák kezelése 
két táborra osztja a 
dolgozókat

A munkahelyi elégedetlen-
séggel többnyire két dolgot le-
het kezdeni. Ha nem hiszed el, 
hogy bármi is megváltozhat, 
akkor előfordulhat, hogy in-
kább te magad húzódsz vissza. 
Páncélt növesztesz, közönyös-
sé válsz, a havi fizetéseden kí-
vül nemigen törődsz mással, 
pláne nem a szervezet egészét 
érintő problémákkal. A máso-
dik táborba azok tartoznak, 
akik nem képesek nem látni a 
nagy képet, akik értik a prob-
lémák strukturális okait, és 
javaslataik is vannak a lehet-
séges megoldásokra. De mi-
vel ezek végrehajtásához nem 
kapnak kellő támogatást a fő-
nökeiktől, sőt sok esetben még 
hátráltatják is őket, így egy idő 
után azt élik meg, hogy állan-
dóan falakba ütköznek, hogy 
csak a saját életüket nehezítik 
meg a jobbító törekvéseikkel, 
de a munkahelyükön mond-
hatni semmi sem változik. 

Örökké ugyanazokat a 
köröket futom, mégsem 
változik semmi

Ők azok az alkalmazottak, 
akik kínlódni kezdenek a kiha-
gyott fejlődési lehetőségek, 
a beteljesületlen potenciálok 
vagy az elpocsékolt erőfor-

Így őröl fel egy változásra 
képtelen munkahely
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rások miatt. Akik napi szintű 
frusztrációt élnek meg, míg 
végül arra a fájdalmas követ-
keztetésre jutnak, hogy – bár-
mennyire is szeretnének – a 
továbbiakban nem képesek 
azonosulni egy olyan szerve-
zettel, amely csak tüzet oltani 
képes, halogat vagy álmegol-
dásokkal hozakodik elő. Egyre 
többet csalódnak a munkahe-
lyükben, és egyre kevésbé tud-
nak közösséget vállalni olyan 
emberekkel, akik nem osztják 
a problémákkal kapcsolatban 
érzett aggodalmukat, felhábo-
rodásukat. Így egy ponton úgy 
döntenek, hogy nekik itt már 
nincs keresnivalójuk, s inkább 
benyújtják a felmondásukat. 

Így alakul ki a 
közömbösség és a 
szolgálatkészség 
kultúrája

Igazából létezik egy harma-
dik munkavállalói csoport is, 
akik ugyanúgy éreznek, mint 
a második tábor, de valamiért 
(például anyagi okok, változás-
tól való félelem) nem akarnak 
vagy tudnak felmondani. Mivel 
a problémákkal kapcsolatos 
tudatosság a folyamatos disz-
komfort állapota egy válto-
zásra képtelen szervezetben, 
így pár hónap leforgása alatt 
ezek az alkalmazottak is telje-
sen felőrlődnek, míg végül az 
1. vagy a 2. táborban találják 
magukat. 

Hová vezet mindez? 
Sajnos oda, hogy a szerve-

zetnél dolgozó régi motorosok, 
akik előléptetéseket kapnak és 
középvezetők lesznek, sokszor 
vagy azokból kerülnek ki, akik 
eleve vakok voltak a szerveze-
ti kultúrát érintő strukturális 
problémákra, vagy olyanokból, 
akik az évek során megtanul-
ták nem beleártani magukat a 
szervezet belső ügyeibe. 

Mindkét forgatókönyv oda 

vezet, hogy jó eséllyel egy 
nemtörődöm, érzéketlen me-
nedzsment alakulhat ki a cé-
gen belül. Ráadásul amikor az 
új kollégák jeleznek egy problé-
mát, a régiek sokszor azonnal 
hárítani kezdenek. Ezt azért is 
teszik (többnyire tudattala-
nul), hogy ne kelljen szembe-
nézniük azzal, hogy eddig mi-
ért nem kezelték a helyzetet, 
miért nem tettek semmit. Ezt 
elkerülendő, hajlamosak le-
hetnek inkább bagatellizálni a 
problémát, vagy azt mondják, 
hogy minden változás csak 

lassan érik be. Ezeknek a re-
akcióknak tulajdonképpen az 
a funkciójuk, hogy ne kelljen 
vállalni a felelősséget, illetve 
igazolni lehessen (gyakran ön-
maguk előtt is) az eddigi pasz-
szivitásukat. 

Miért hárítanak 
folyton a főnökeim? 
Mit lehet tenni 
vezetőként?

A legfontosabb az lenne, 
hogy meg tudd hallani az al-
kalmazottaid hangját. A sa-
ját területén ugyanis biztosan 
mindegyikük be tud számolni 
olyan nehézségről, amik fe-
lett te esetleg átsiklottál, vagy 
aminek a megoldását eddig 
halogattátok. Különösen azok-
ra figyelj oda, akik képesek 
átlátni egy adott probléma 

strukturális okait, és őszintén, 
átláthatóan, fejlesztő céllal fo-
galmazzák meg a kritikáikat. 
Egy ilyen munkatárs mer konf-
rontálódni, így néha úgy tűn-
het, hogy túl sok zűr van körü-
lötte. De ha komolyan veszed 
és megbecsülöd őt, akkor az 
egyik legértékesebb munka-
társad válhat belőle. 

Az is lényeges továbbá, 
hogy megtanuld olvasni a je-
leket. Ha a legtehetségesebb 
dolgozóid elkezdenek visz-
szahúzódni, csendben lenni, 
vagy éppen szép sorban fel-

mondani, akkor a közömbös-
ség kultúrája el is kezdett fe-
lülkerekedni a szervezetben. 
Egy ilyen helyen idővel csak 
régi bútordarabok maradnak 
meg, akik pénzt keresnek, de 
már mindenbe beletörődtek. 
Az újakat hamar megrágja és 
kiköpi a szervezet, az újító öt-
leteikkel együtt. 

Változni persze nem mindig 
könnyű, de fontos, hogy ne 
a szokásaidhoz legyél lojális, 
hanem az általad képviselt ér-
tékekhez. A minőségi munka 
biztosítása pedig hosszú tá-
von csak úgy lehetséges, ha 
magad mellett tudod tartani 
azokat az őszinte kritikusokat, 
akik ugyanúgy a szívükön vi-
selik a szervezet sorsát, mint 
te.

n
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A rendelet értelmében an-
nak hatálya alatt nem szüksé-
ges a külföldiek magyarországi 
foglalkoztatásának hatósági 
engedélyhez kötése azon nem 
szomszédos harmadik ország-
beli állampolgárok esetében 
sem, akiket a miniszeri közle-
ményben meghatározott fog-
lalkozásokban alkalmaznak, 
beleértve a munkaerő-kölcsön-
zés útján történő foglalkoztatá-
sukat is. 

Szintén nagyfokú könnyítést 
jelent a 430/2021. (VII. 16.) 
Korm. rendelet is, amely – töb-
bek között – rendelkezik arról, 
hogy a külföldi tulajdonú vál-
lalatok az eddigi 10% helyett a 
jövőben a létszámuk akár 20%-
át is biztosíthatják munkaerőpi-
aci indokoltság vizsgálata nél-
kül külföldi munkavállalókkal. 

Az Érdekvédelmi Tanácsadó 
Szolgálat cikkében felhívja a 
figyelmet arra, hogy a munka-
erőpiaci liberalizáció fokozása 
sértheti a magyar munkavállalói 
érdekeket is, hiszen a könnyítés 
teret adhat a hazai létszám ki-
váltására, a magyar munka-
vállalók alacsony bérszintjének 
konzerválására, a jogos bér-
követelések visszaszorítására 
vagy a kedvezőtlen munkakö-
rülmények tartósítására. 

Az etosznet.hu oldalán meg-
jelent javaslatok szerint a fenti, 
a magyar munkavállalókat hát-
rányosan érintő helyzetre utaló 
tényezők lehetnek: 

• a külföldi létszám bevonását 
tervező/megvalósító vállalat 
a megelőző 12 hónapban 
csoportos létszám leépítést 
valósított meg, vagy a ko-
rábbi fizikai és/vagy szellemi 
létszámának 10%-át elérő 
elbocsátást hajtott végre a 
hazai munkavállalók köré-
ben,

• a külföldi létszámot fog-
lalkoztatni kívánó vállalat 
(fizikai és/vagy szellemi) 
dolgozóinak átlagbére az 
ágazatban működő, 250 fő-
nél több létszámot foglal-
koztató vállalatok átlagbéré-
től 20%-os mértékben, vagy 
ennél is nagyobb mértékben 
marad el,

• a külföldi létszámmal betöl-
teni kívánt foglalkozások át-
lagbére 20%-os mértékben, 
vagy ennél  is nagyobb mér-
tékben marad el a hasonló 

foglalkozásokban fizetett, a 
KSH által publikált tarifa bé-
rek átlagától,

• a külföldi létszámot foglal-
koztatni kívánó vállalat (fizi-
kai és/vagy szellemi) dolgo-
zóinak átlagbér növekedése 
a megelőző 12 hónapban 
nem érte el az ágazatban 
működő, 250 főnél több lét-
számot foglalkoztató válla-
latok átlagbér növekedésé-
nek a 80%-át,

• az érintett vállalatok és/
vagy foglalkozások eseté-
ben a megbetegedések mi-
att kiesett munkaidő tartó-
san magas, vagy növekvő 
mértékű,

• az érintett vállalatok és/
vagy foglalkozások eseté-
ben a fluktuáció (a létszám 
cserélődés) tartósan magas, 
vagy növekvő mértékű,

• az érintett foglalkozások te-

Könnyítés a munkaerőimportban 
– külföldi munkavállalók 
érdekvédelmi szemmel
Magyarország Kormánya a 407/2021. (VII. 8.) Korm. rendeletével (a harmadik 
országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának megkönnyítéséről és 
kiterjesztéséről a veszélyhelyzet ideje alatt) megkönnyítette a munkaerőimport 
lehetőségét a foglalkoztatók számára. 
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kintetében a magyarországi 
álláskeresők száma megha-
ladja az üres álláshelyek szá-
mát.
A jogszabály hatályba lé-

pését megelőzően nem került 
sor érdekképviseletekkel való 
egyeztetésre, azonban a mun-
kahelyi üzemi tanácsokat meg-
illetik olyan törvényi jogosít-
ványok, amelyeket figyelmen 
kívül hagyva jogsértő lehet a 
külföldi munkavállalók foglal-
koztatásának megkezdése vagy 
kibővítése. 

A fentiek alapján az ÉTOSZ 
az üzemi tanácsok részére az 
alábbi ajánlásokat teszi: 
• az üzemi tanács igényeljen 

tájékoztatást a külföldi állam-
polgárok foglalkoztatásának 
tényéről, vagy tervezetéről, 
a foglalkoztatás indokáról, 
a tervezett létszámról, kép-
zettségi és munkaköri össze-
tételéről,

• az ÜT vitassa meg a kapott 
információkat a munkavál-

lalókkal és a szakszerveze-
ti tagsággal és juttassa el a 
cégvezetéshez észrevételeit, 
ennek részeként a külföldiek 
foglalkoztatásával kapcsola-
tos elvárásait,

• a külföldiek foglalkoztatása 
esetén kérjen rendszeresen, 
legalább 6 havonta tájékoz-
tatást a foglalkoztatott kül-
földi létszámról, az általuk 
betöltött munkakörökről, 
az alapbér kategóriák sze-
rinti besorolásukról, a mun-
kaidő beosztásról (különös 
tekintettel az egyenlőtlen 
munkaidő alkalmazására), a 
ledolgozott munkaidőről, a 
túlórákról, a kifizetett alap-
bérek, a keresetek és a jutta-
tások mértékéről,

• igényelje a külföldi munka-
vállalók számára kötelezően 
összeállított, a foglalkoztatás 
feltételeit bemutató tájékoz-
tató anyag magyar nyelvre 
lefordított példányának áta-
dását és véleményezze azt,

• javasolja a külföldi munka-
vállalókat képviselő testület 
(de legalább egy személy) 
megválasztását/delegálá-
sát és kezdeményezze az 
ÜT és/vagy a szakszervezet 
rendszeres, pl. havonta egy-
szeri találkozóját a külföldi 
munkavállalók képviselőjé(i)
vel a bérezés és a munkakö-
rülmények közös áttekintése 
céljából.
Az üzemi tanácsok fentiek 

szerinti jogkörét a Munka Tör-
vénykönyvének 264. § (1) be-
kezdése alapozza meg, mely 
szerint a „A munkáltató dönté-
se előtt legalább tizenöt nappal 
kikéri az üzemi tanács vélemé-
nyét a munkavállalók nagyobb 
csoportját érintő munkáltatói 
intézkedések és szabályzatok 
tervezetéről.”

A linkelt cikk: https://etosz-
net.hu/8-rolunk/82-a-munka-
ero-import-erdekvedelmi-vo-
natkozasai

n

A cikk írásának apropója 
személyes indíttatás is: nyara-
lásomról hazatérve én is szem-
besültem a várakoztatással, és 
– sajnos – tapasztaltam és a 
mai napig tapasztalom utas-
társaim légiirányítók felé kife-
jezett dühét is.

A sztrájk lehetősége a mun-
kavállalói eszköztárban az 
egyik utolsó, amellyel érvényt 
szerezhet követeléseinek – le-
gyen szó béremelésről, jobb 
munkakörülményekről vagy 
egyéb lehetőségekről. Nem 
alkalmazzuk minden nap, és 
valóban csak akkor nyúlunk 
hozzá, ha már komolyan ége-

tő a probléma. Hazánkban ta-
pasztalatom szerint a lakosság 
azonban kevésbé áll a sztráj-
kolók mellék, sokkal inkább a 
sztrájkot elszenvedő munka-
adó oldalán áll, míg nyugaton 
(pl. a franciáknál) alapvetően 
támogatóbb az emberek hoz-
záállása, értik és erősítik a 
sztrájkot és annak célját. 

A légiforgalmi irányítók által 
alkalmazott „munkalassítás” 
során szervezett hosszabb út-
vonalakat szabályosan, a biz-
tonsági előírásoknak megfele-
lően jelölik ki a gépeknek, de 
jellemzően csak akkor szokták 
bejárni ezeket a hosszabb uta-

kat, ha túlságosan megtelik a 
főváros felett a légtér, illetve 
arra készülve határozzák meg 
őket, ha megszakadna a rádi-
ókapcsolat, és a pilótának az 
irányítók segítsége nélkül kel-
lene földet érnie. Ahogy a hír-
portálok is fogalmaznak, tény, 
hogy jelentős forgalomnöve-
kedés tapasztalható a tavalyi 
adatokhoz képest Budapest 
légterében, a HungaroCont-
rol Zrt. közlése szerint a Liszt 
Ferenc repülőtér forgalma 97 
százalékkal bővült az előző év 
azonos időszakához képest. 
Bár az is tény, hogy az idei szá-
mok még így is jelentősen alul-

Felháborító-e a munkalassítás? 
Hosszabb menetidőt tapasztalnak az utasok július vége óta a Budapestre érkező 
és induló járatok esetében – olvasható több hírportálon is. A légiirányítókat 
érintő sztrájktilalom bevezetése miatt a sikertelen bértárgyalások okán alternatív 
megoldáshoz, de legális eszközökhöz nyúlhattak a légiirányítók. 
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múlják a COVID-előtti időket, 
hiszen 2019-ben még rekord-
számú gépmozgást regisztrál-
tak. A fentiek tükrében a kité-
rők betervezése nem feltétlen 
lenne indokolt, több internetes 
fórum inkább „masszív mun-
kalassításnak” és a légiirányí-
tók „bosszújának” titulálja az 
eljárást – nem kis vitát kiváltva 
az egyes oldalakon.

Miért nem vagyunk em-
patikusak a jogaikért küzdő 
dolgozók ellen? Persze olvas-
hatunk cikkeket a jól fizetett 
légiirányítókról (egy kezdő lé-
giforgalmi irányító alapbére 
830.000 Ft, ezt a műszakpót-
lékokkal, valamint az elmúlt 
évben folyósított 380.000 Ft-

os ún. jelenléti bónusszal szá-
molva közel bruttó másfél mil-
lió forintot tesz ki), azonban itt 
cseppet sem a rosszul fizetett 
alkalmazottakról van szó. Ha 
iparági információkat nézünk, 
30-40%-os bércsökkenés is 
tapasztalható (hiszen a jelen-
léti bónuszt iparági források 
szerint nem fizetik ez év janu-
árjától). Bár 15%-os béreme-
lést jelentettek be – mely a 
reálértéken tartáshoz elenged-
hetetlen - , belátható, hogy a 

kieső 30-40%-ot ez nem tudja 
kompenzálni. 

A munkalassítás miatti a 
hosszabb útvonal a COVID 
miatt amúgy is bajban lévő 
légitársaságoknak komoly 
extrakiadást jelenthet, a kacs-
karingók miatt megnövekedett 
menetidő pedig a menetrend 
felborulását is eredményez-
heti, mégis érdemes azon el-
gondolkodni, hogy valóban 
„bosszúról”, valóban „kelle-
metlenkedő munkavállalókról” 
beszélhetünk-e.

A megnövekedő menetidő, 
a késő-csúszó járat kellemet-
lenséget jelent az utasnak, 
azonban ez a kellemetlenség 
pillanatnyi, egy-két óra alatt 

kompenzálódik, míg annak a 
dolgozónak, aki a sztrájk jo-
gától megfosztottan alterna-
tív és legális megoldást keres 
nemtetszésének kifejezésére, 
lehet, hogy hosszú távú prob-
lémát okoz a drasztikus bér-
csökkenés – hiszen, valljuk be, 
arra számítunk a legkevésbé, 
hogy a meglévő munkahe-
lyünkön és a meglévő mun-
kakörünkben jövedelmünk 
jelentősen csökkenhet. Ha be-
legondolunk, már a hosszabb 

táppénzes állomány is komoly 
anyagi terhet róhat egy-egy 
családra… 

A légiirányító is folyamato-
san tanul, amikor a légtérre 
tette le voksát, tisztában volt 
annak követelményeivel és 
tisztában volt az elérhető jöve-
delmi szintekkel is – felvették, 
munkába állt, így jogosan ren-
dezte be életét ennek megfe-
lelően.

A munkalassítás eszköze a 
légi közlekedésben nem most 
jelent meg először: anno a 
Malév-pilóták a megfeneklett 
bértárgyalások élénkítésére al-
kalmaztak hasonló módszert: 
a kapitány saját hatáskörben 
dönthetett arról, hogy két órá-

val meghosszab-
bítja a legénység 
szolgálatát, ha 
úgy ítélte meg, 
hogy megfelelő 
állapotban vannak 
ehhez. Munkalas-
sítás idején rendre 
fáradtnak találta-
tott a legénység, 
így nem tért haza 
aznap a repü-
lőgép, és borult a 
menetrend. 

A fentiek tükré-
ben sztrájk idején 
álljunk meg kicsit, 
és próbáljunk meg 
a sztrájkot felve-
vők helyzetébe 
lépni. Könnyen 
beláthatjuk, hogy 

valóban egy utolsó eszközhöz 
nyúlnak azért, hogy lehetősé-
geik ne csorbuljanak, fizeten-
dő számláikat maradéktalanul 
teljesíteni tudják, jogos érde-
keik érvényesüljenek. Nekünk 
lehet, hogy fél órás többletet 
jelent az, amely a sztrájkba lé-
pőnek lehet, hogy egy életre 
szóló döntés. Ne feledjük, mi is 
kerülhetünk az ő helyzetükbe!

n
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A nevetés biztosan nem árt
A munkások felfigyelnek rá, 

hogy a főnök sűrűn elmegy a 
munkaidő vége előtt, és már 
nem jön vissza. Elhatározzák, 
hogy ők sem várják ki a munka-
idő végét, előbb hazamennek. 
Egyikük megy haza, és látja, 
hogy a főnök kocsija parkol a 
házuk előtt. Belép a lakásba, és 
egyértelmű zajok hallatszanak 
a hálószoba felől, alig tud ész-
revétlenül visszavonulni. Pár 
nap múlva ismét elmegy a fő-
nök, a munkások szedelőzköd-
nek, de emberünk láthatóan 
maradni akar dolgozni. 

- Mi az, te nem jössz haza? - 
kérdik a többiek. 

- Nem, én a múltkor is majd-
nem lebuktam…

***
- Szeretném, ha mindent 

tudna rólam - mondja az új tit-
kárnő a főnöknek. 

- Bevallom, nagyon babonás 
vagyok! – folytatja a titkárnő. 

- Cseppet se törődjön vele! 
Magának akkor nem fizetünk 
tizenharmadik havi bért!

***
A bolondokházában éjjel 

benyit az orvos a betegei szo-
bájába. Látja, hogy az egyik a 
cipőjével fűrészeli az asztalt, 
a másik meg fejjel lefelé lóg a 
lámpáról, miközben a feje már 
igencsak vörös. Megkérdi a fű-
részelőtől: 

- Maguk mit csinálnak? 
- Doktor úr, én épp az asztalt 

akarom ketté fűrészelni. 
- És a társa? 
- Ő tiszta bolond. Azt képzeli 

magáról, hogy villanykörte. 
- Akkor miért nem szedi le 

onnan? Már tiszta vörös a feje!
- Hogyne, hogy sötétben 

kelljen dolgoznom?

Vállalkozó üti a falat a bör-
tönben: 

- Az ügyvédemmel akarok 
beszélni! 

- Semmi gond, de a másik 
falon kopogjon, az ügyvéd úr 
abban a cellában ül!

***
A kőműves, az ács és a vil-

lanyszerelő azon vitatkoznak, 
hogy melyikük munkája volt 
előbb a földön. 

- Mi építettük fel a gízai pira-
misokat! - mondja a kőműves. 
Tehát először mi léteztünk. 

- Dehogyis! - tiltakozik fejét 
rázva az ács. Mi már jóval ko-
rábban elkészítettük Noé bár-
káját! 

Erre a villanyszerelő kuncog-
ni kezd. 

- Mi olyan vicces? - kérdi az 
ács. 

- A teremtés első napján 
Isten azt mondta: „Akkor ezt 
mondta Isten: Legyen világos-
ság! És lett világosság.” - ma-

gyarázza a villanyszerelő – Te-
hát addigra minden vezetéket 
le kellett fektetnünk!

***
- Doktor úr! Van biztos szer 

terhesség ellen? 
- Persze, hogy van! - válaszol 

az orvos. Egy pohár vizet kell 
inni. 

- Előtte, vagy utána? 
- Helyette.

***
Szalad az utas a komp felé, 

hogy elérje. Bedobja a csomag-
jait, majd egy hatalmas ugrás-
sal egyenesen a kapitány előtt 
landol. A kapitány megjegyzi: 

- Ez szép mutatvány volt, de 
nem ért volna rá akkor beszáll-
ni, ha már kikötöttünk?

***
- Én ha az anyósommal ve-

szekszem, mindig enyém az 
utolsó szó! 

- És mit mondasz neki? 
- Igen mama!
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