
www.olajipariszakszervezet.hu • olajipariszakszervezet@mol.hu 2021. szeptemberXXVI. évfolyam 9. szám

Önmagadért – velünk!

„Ha áram van, minden van!” – és mi lesz, ha nem lesz áram? – Sztrájkbizottság 
létrehozásán gondolkodnak a VD-DUVISZ-nál

Nem éri meg hajtani egy ENSZ-tanulmány szerint – Évi két millió ember hal bele a 
munkájába

Biztosnak látszik a 200 ezres minimálbér – Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek 
elnöke nyilatkozik a jövő évi minimálbér-emelésről

OSZ közlemények a kötelező oltásról és a magyar nyelv használatáról
Céges „alumni” – mire jó egy volt munkatárs? – Papp Tamás István HR szakember írása 

a volt munkatársak feketelistázásának hátrányairól

A TARTALOMBÓL
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Amikor a Villamosenergia
ipari Dolgozók Dunántúli Ala
pítású Szakszervezete két tagja 
megkereste szakszervezetün
ket, mint a Liga Szakszervezeti 
Szövetség tagját, azt hittem, 
hogy egyszerű kérdésekre sze
retnének választ kapni. Aztán a 
személyes találkozáskor kide
rült számomra: égetően fon-
tos kérdéseik vannak. 

A beszélgetésünk alatt több
ször is megerősítést nyert a 
kollektív szerződés jelenlété
nek fontossága, az abban rög
zített és szerzett jogok meg
tarthatósága, még akkor is, ha 
ezek a szerzett jogok éppen 
nem pénzbeliek, de valamilyen 
formában pénzre válthatók, le
gyen szó munkaközi szünetek 
munkaidőként való elismeré
séről vagy magasabb műszak
pótlékokról, Cafeteriajuttatá
sokról. A történet nem most 
kezdődött, de épp elég ideje 
zajlik, hogy lassan a munkavál
lalók számára is megnyugvást 
hozó pont kerüljön a végére. 
De kezdjük az elején! 

- Mi volt az oka, hogy a 
problémátokkal az Olajipari 
Szakszervezethez fordulta-
tok? 

 A Villamosenergiaipari 
Dolgozók Dunántúli Alapítású 
Szakszervezete (VDDUVISZ) 
külsős, bár a MOL csoport ér
dekében tevékenykedő villa
mosipari dolgozókat tömörít. 
A megkereséssel nem titkolt 
célunk volt, hogy egyeztetést 
kezdeményezzünk olyan szak

szervezettel, amely a MOLcso
porton belül reprezentánsan 
tevékenykedik és végez érdek
védelmi munkát. Az érintett 
munkavállalóink tevékenysé
ge a finomítóban csúcsosodik 
ki, így ezért kezdeményeztük 
a kapcsolatfelvételt a szintén 
Ligatag Olajipari Szakszerve
zettel. 

- Mi történt, amely miatt 
szükséges volt a belső segít-
séget kérnetek? 

 A történet még 2006. má
jus 1jén kezdődött, akkor a 
MOL kiszervezte a villamossági 
iparágat saját tevékenységé
ből. Az – akkori nevén – OVIT 
Rt. (ma MVMOVIT Zrt.) nyert, 
így egy háromoldalú megál
lapodás jött létre a MOL, az 
OVIT Rt. és a munkavállalók 
között. Ebben a szerződésben 

az OVIT Rt. kötelezettséget 
vállalt arra, hogy a munkavál
lalókat változatlan feltételekkel 
foglalkoztatja tovább. A MOL 
az „elbocsátáskor” kifizette az 
Mt.től eltérő ágazati végkielé
gítéskülönbözetet. 

Most, 2021. január 1től az 
MVMOVIT Zrt. helyébe a Fo
restVill Kft. lépett, a munka
vállalókat átszállással vette át 
az új munkáltató. Ekkor azon
ban már az MVMOVIT Zrt. az 
Mt.től kedvezőbb végkielé
gítéskülönbözetet a munka
vállalók részére nem fizette 
meg. Az új munkáltató a jog
szabályi kötelezettségének 
ugyan eleget tett – a szüksé
ges tájékoztatásokat megadta 
–, munkakörváltozás az érin
tett dolgozóknál nem történt, 
azonban az eredetileg létrejött 
háromoldalú megállapodás 

„Ha áram van, minden van!” – 
és mi lesz, ha nem lesz áram?
Sztrájkbizottság létrehozásán gondolkodnak a VD-DUVISZ-nál, mert még 9 hónap 
elteltével sincs letárgyalt és aláírt új kollektív szerződés, bizonytalanság jellemzi a MOL-
csoportnak dolgozó villamosipari dolgozók helyzetét. Mielőbbi megoldásra van szükség.
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ezzel a momentummal tulaj
donképpen megszüntetésre 
kerülhet. 

- Mi a helyzet a kollektív 
szerződéssel? Az MVM-OVIT 
Zrt.-nél kollektív szerződés 
hatálya alatt dolgozhattak a 
munkavállalók, a Forest-Vill 
Kft. is érvényesíti ezt? 

 Az átszállás során az át
vevő munkáltatót 1 évig kötik 
az átadó munkáltatónál vállalt 
kötelezettségek, azonban ez 
az egy év az év végével lejár. 
Ennek okán a munkavállalókat 
jelenleg – egészen 2021. de
cember 31ig – három kollektív 
szerződés is védi: az ágaza
ti, az MVM csoport szintű és 
az MVMOVIT Zrt.vel kötött, 
ezeknek együttesen szükséges 
a ForestVill Kft.nek ebben az 
átmeneti 1 évben megfelelni – 
persze teljeskörűen erre nincs 
lehetősége, pl. a kollektív szer
ződésben rögzített C tarifa
rendszert nem tudja biztosítani 
– ezt a dolgozók tudomásul is 
vették. Azt már kevésbé, hogy 
a munkáltató az egészség
pénztári befizetéseknek nem 
tud eleget tenni... 

A ForestVill Kft.vel több
ször kezdeményeztünk egyez
tetést, az első négy hónapban 
a „fontosabb dolgok is vannak 
most” válaszon kívül más nem 
érkezett a munkáltató irányá
ból. Bérmegállapodás, kol
lektív szerződés hiányában a 
munkavállalók el fognak esni a 
szociális juttatásoktól – hiszen, 
ha nincs kollektív szerződés, 
ezekről saját hatáskörben dönt 
a munkáltató, és a jelenlegi 
kommunikáció alapján cseppet 
sem biztosak a munkavállalók 
abban, hogy bármelyik jutta
tásukat is fenntartaná az új 
munkaadó. Kérdésesek a szo
ciális juttatások, úgymint a 13. 
havi fizetés, a 14. havi  juttatás 
(„térkő bónusz” – a MOL TNR 
rendszeréhez hasonló javadal
mazás), nincsenek megnyug

tató információk az önsegé
lyező nyugdíjpénztárakról és 
a nyugdíjelőtakarékosságról. 
És ami a legszomorúbb, nincs 
tárgyalási hajlandóság sem a 
2022es évre. 

- Az átadást követően a 
bérek, szerzett juttatások 
kifizetése rendben zajlott, 
rendben zajlik? 

 A 2021es évben bátran 
mondhatjuk, hogy nem volt 
olyan hónap, amikor rendben 
voltak a bérszámfejtések. Saj
nos – többek szerint is –, ter
mészetesen mindig a munka
vállaló kárára történt hibázás. 
Ígéretet kaptunk, azonban 
még mindig nem látjuk, hogy 
ez teljesülne. Elvileg a teljes 
évet újra fogják számolni, és 
reméljük, hogy hamarosan 
valóban mindenki annyit fog 
kapni, amiért megdolgozott, 
és nem kell bérszámfejtőkké 
válni munkatársainknak, hogy 
ellenőrizni tudják, valóban any
nyie a jövedelmük, mint ami a 
munkaszerződésük szerint jár
na. Elkeserítő a helyzet, hogy 8 
hónap alatt nem képesek meg
valósítani a korrekt bérszám
fejtést. A műszakban dolgozók 
a műszakpótlékok kb. 7075%
át kapják csak meg, lassan tel
jesen nyomonkövethetetlen, 
hogy kinek mennyi jár vagy ki 
mennyit és mire kapott.  

A Cafeteria juttatásokkal 
kapcsolatosan is komoly prob
lémák tapasztalhatók, az éves 
keretet a munkáltató 2 részlet
ben fizette ki, azonban (talán?) 
a fentebb már említett bér
számfejtési problémák miatt 
nem 12 havi, hanem 14 havi 
Cafeteriát utalt a munkáltató. 
Ennek a túlfizetésnek a rende
zését (az első megkeresésekből 
arra lehet következtetni), hogy 
a munkáltató a munkavállalók 
engedélye nélkül, önkényesen 
az önsegélyező pénztár terhére 
kívánja érvényesíteni. Ezekhez 
az összegekhez a munkáltató 

a munkavállaló hozzájárulása 
vagy jogerős határozat, vég
zés birtokában nyúlhat hozzá, 
azonban a munkavállalók nyi
latkoztatása nem történt meg, 
jogi eljárás nem zajlott le. A 
jogi kereteket szükséges lenne 
betartania, az önkényes érvé
nyesítés helyett. 

Mivel a 2021es évre vo
natkozó bér és szociális jut
tatásokra vonatkozó tárgyalás 
sem zajlott, tulajdonképpen a 
munkavállalók azt sem tudják, 
hogy mennyi a „jogos” az utalt 
összegből, hiszen erről nincs is 
megállapodás! 

A távolléti díjak számításánál 
is fontos, hogy melyik időszak
ra vonatkoztak az adott kifize
tések. A (szándékosan?) késve, 
következő hónapokban utalt 
elszámolások miatt a távolléti 
díjakba nem számítanak bele 
olyan összegeket, amelyek az 
érintett időszakban merültek 
fel – csak a munkáltató szá
mítógépes rendszerhibájára, 
külső behatolásra, támadás
ra hivatkozva nem az érintett 
időszakban kerültek kifizetés
re. Ezek a „csúsztatások” tu
lajdonképpen a munkavállalók 
konkrét megkárosításai, mind
mind megalapozzák a konflik
tushelyzet létrejöttét. 

- Mi a helyzet a bérfejlesz-
téssel? Van rá ígéret? 

 Úgy tűnt, szeptember kö
zepén megtört a jég, a mun
káltató tájékoztatta a mun
kavállalókat, hogy 4,44%os 
bérfejlesztést tart megfelelő
nek – differenciáltan, a 2021
es évre vonatkozóan, és kérte 
a VDDUVISZt, hogy ezt 2021. 
szeptember 28ig igazolja visz
sza, hiszen ekkor már a szep
tember havi számfejtésbe be
lekerülhet ez az összeg. Erről 
egyeztetés nem volt, a tájé
koztatás ennyi, és nem több, 
nincs információ a differenciá
lás módjáról, nincs információ 
a bázisról, mire számítható a 
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4,44%, sőt igazából azt sem 
tudják a dolgozóink, hogy a 
visszamenőlegesség mikori 
kezdődátumot takar (persze, 
a szóbeli információk szerint a 
visszamenőlegesség vélhetően 
január 1től értelmezhető). 

Kérdés részünkről továbbá 
az is, hogy ez a bérfejlesztés 
érintie az év közben, már a 
ForestVill Kft.hez érkezett 
munkavállalóinkat. Álláspon
tunk szerint ez sem erősíti a bi
zalmat, a munkáltatónak bér
tárgyalást kellene folytatni a 
félreérthető, nem egyértelmű 
közlés helyett. 

- Milyen megoldást látnak 
elfogadhatónak a munkavál-
lalók? 

 Mindenekelőtt fontos le
szögezni: míg az MVMOVIT 
Zrt. esetében – mivel straté
giai iparágat képviselt – volt 
minimális szolgáltatási köte
lezettség, addig a ForestVill 
Kft. esetében nincs ilyen, kizá
rólag a munkavállalókon mú
lik, hogy mit biztosítanak egy 
esetleges sztrájk vagy leállás 

idején. Természetesen a dol
gozók többsége volt MOLdol
gozó, így szívügyének is tekinti 
az üzemek működését. Azon
ban a sztrájkbizottság esetle
ges megalakításának folyama
tában egyre égetőbbé válik, 
hogy egyeztetéseket kezdjünk 
a megoldandó kérdésekről és 
mindenki számára elfogadha
tó, gyors megoldást találjunk 
rá. El kell kerülni a dolgozóink 
tömeges felmondását, hiszen 
ebben az esetben a ForestVill 
Kft. sem lesz képes teljesíteni a 
MOLcsoport felé vállalt köte
lezettségeit, márpedig jogos a 
munkavállalói elégedetlenség, 
ha éves szinten akár 1,52 mil
lió forintos jövedelemcsökke
nést szenvednek el a dolgozók, 
még az ígért 4,44%os bér
fejlesztés ellenére is! Számos 
multi vállalatnál alapelv, hogy 
a munkavállalói béreket pozi
tív irányba kell fejleszteni, de 
legalábbis szükséges szinten 
tartani, és mivel úgy gondol
juk, hogy a MOLban dolgozó 
villanyszerelők is „kvázi MOL 
dolgozók”, bízunk benne, hogy 

az új munkáltató képes lesz 
biztosítani ezt. 

*
Vajon mit tehet a fenti hely

zetbe csöppent dolgozó? – fo
galmazódott meg bennem is a 
cikk írásakor. Az Olajipari Szak
szervezet a tanácsokon túl 
szócsöve tud lenni a kialakult 
helyzetnek, annak a segély-
kiáltásnak, amit a MOLcso
portnak dolgozó üzemviteli 
munkavállalók most már egyre 
hangosabban tesznek. Remé
lik, hogy a MOL felé is eljut a 
segítségkérésük, hiszen egy 
megvalósuló sztrájk esetében 
a MOLüzemeket érintheti a 
munkabeszüntetés, arról nem 
is beszélve, hogy a 2020as 
átadásátvételi tárgyalások so
rán is képviseltetve volt a MOL, 
tehát ismertek számára a fel
tételek.

Jól tudjuk, hogy amíg 
áram van, minden van, és re-
méljük, hogy nem lesz okuk 
az érintett dolgozónak arra, 
hogy megtudjuk, milyen 
áram nélkül!

Sólyom Balázs
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Ennek okán a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) és 
az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) megállapodott abban, 
hogy kialakítanak egy olyan 
módszertant, amely összeha
sonlíthatóan fogja tudni bemu
tatni a dolgozói egészséget és 
a munkából eredő halálozást 
vagy egészségkárosodást. A 
megállapodás alapján az első 
jelentés elkészült, amely rész
letesen leírja az egyes foglalko
zási kockázati tényezők emberi 
egészségre gyakorolt hatását, 
és konkrét intézkedési terveket 
kínál a munkahelyi és munka

vállalói egészség és biztonság 
javítása érdekében. A jelentés 
alapján lehetővé válhat intéz
kedési politikák kidolgozása, a 
problémák azonosítása, rang
sorolása, a megoldáshoz veze
tő út költségeinek, végrehajtá
si szakaszainak a tervezése. 

A jelentés egy tágabb prob
léma pillanatképe, hiszen 
2016ban közel kétmillióan 
vesztették életüket munkájuk 
miatt és rengetegen kénytele
nek később maradandó egész
ségkárosodással élni. Ahogy a 
jelentést szignáló két igazgató, 
Dr. Tedros Adhanom (WHO) és 

Guy Ryder (ILO) fogalmazott: 
„Mindannyiunk számára az 
most a legfontosabb kihívás, 
hogy cselekedjünk aszerint, 
amit ez a jelentés megmuta
tott számunkra.”

A munkával kapcsolatos ve
szélyek számos ember életét 
érintik károsan, olyannyira, 
hogy az ILO és a WHO közö
sen elvégzett kutatásban igye
kezett feltárni ennek pontos 
mértékét. A halálozások legy
gyakoribb oka a túlságosan 
hosszú munkaidő volt, mely 
az összes munkával kapcsola
tos halál 39,6 százalékát tette 

Egy ENSZ-tanulmány szerint nem éri meg hajtani

Évi két millió ember hal bele 
a munkájába
A fenntartható fejlődés egyik fontos tényezője a dolgozói egészség biztosítása.  
A 2030-ig megfogalmazott fenntartható fejlődési célok (ún. SDG-k) szerint az egyik 
legfontosabb tényező az egészséges élet és a jólét előmozdítása mellett a mindenki 
számára tisztességes munka biztosítása társadalmi vagy gazdasági helyzetüktől 
függetlenül. 
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ki, amit a részecskék, gázok, 
füstök belélegzése követett 
24 százalékkal, míg harmadik 
legfontosabb tényezőnek az 
esetek 19,3 százalékáért fele
lős munkahelyi balesetek bi
zonyultak.

A maradandó egészségkáro
sodás területén viszont már a 
legfőbb gondnak bizonyultak 
a munkahelyi balesetek, ám 
ezek terén is második helyen 
szerepel a túlságosan sok 
munkaidő, amit a foglalko-
zással járó ergonómiai té-
nyezők követnek.

A munkával kapcsolatos 
ártalmak és halálozások leg
inkább DélkeletÁzsiát és a 
csendesóceáni térség nyugati 
részét érintik. Bár a foglalkozá
si halálok globálisan abszolút 
értelemben csökkennek, ez a 
népesség növekedése miatt 
arányosan alacsonyabb halálo
zást jelent. 

A kutatás 2016 mellett 
2000t és 2010et vizsgálta és 
Magyarország esetében arra 
jutott, hogy 2000ben 1951
en, 2010ben 1840en, míg 
2016ban 1897en haltak meg 
a munkájuknak köszönhetően, 
némileg ellentmondva a nem
zetközi trendnek.

Hazai 
munkabalesetek 
2021. első félévében

A most megjelent ENSZje
lentés mellett az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 
Munkavédelmi Irányítási Főosz
tálya is készített egy tanul
mányt, mely a 2021. augusztus 
8ig beérkezett és nyilván
tartásba vett munkabaleseti 
jegyzőkönyvek összesített, fel
dolgozott adatait tartalmaz
za, melyben a munkabalese
tek kismértékű csökkenéséről 
számolt be, ám a hatóság így 

is jelentős bírságokat alkalma
zott 2021. első félévében: 76 
munkavédelmi bírságot össze
sen 39,8 millió forint értékben, 
18 közigazgatási bírságot 320 
ezer forint értékben és 5 el
járási bírságot 790 ezer forint 
értékben szabott ki a vállalko
zásokra. 

A vizsgált időszakban 9443 
munkabaleset történt, amely 
2,7 százalékos csökkenést je
lent az előző év azonos idő
szakához képest. A kormány
tisztviselők az ellenőrzések 
során 75 198 fő munkavállaló 
munkavégzési körülményeit 
vizsgálták. Szabálytalanságo
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kat az ellenőrzött munkavál
lalók 52%ánál (39 116 fő
nél) tapasztaltak, ez 14%kal 
kevesebb az előző év azonos 
időszakában tapasztaltaknál 
(66%).

A tanulmány szerint a halá
los kimenetelű munkabalese
tek száma is csökkenő tenden
ciát mutat (igaz, míg tavaly a 
vizsgált időszakban 29, addig 
idén 30 halálos munkabaleset 
történt). Érdekes képet fest a 
munkáltatói ismérvek vizsgá
lata: az összes halálos baleset 
több mint 50%a (16 fő) 19 
főt foglalkoztató vállalkozásnál 
következett be, míg az 500 fő
nél többet foglalkoztató mun
káltatóknál csupán 1 halálla 
végződő munkabalesetet re
gisztráltak. 

Korcsoporti bontásban vizs
gálva a leginkább érintett 
korosztály a 4554 év közötti 
munkavállalók (a halálos kime
netelű munkabelesetek több 
mint 35%a ezt a korosztályt 
érintette). A leginkább érintett 
ágazatok az összes munkahe
lyi baleset vonatkozásában a 
feldolgozó és gépipar (39%), 

a szállítmányozás, raktározás 
(13,7%) és a kereskedelem 
(10,8%), míg halálos kimene
telű munkabalesetek elsősor
ban az építőipari tevékeny
séget végző vállalkozásoknál 
következtek be (12 fő, 40%), 

nem sokkal megelőzve a szál
lítmányozást, raktározást (8 fő, 
27%).

Ne feledjük, a munkabal
esetek során meghalt szemé
lyek nem csupán statisztikai 
adatok. Családapák, gyerme

ket nevelő anyák, testvérek, 
jó barátok, ismerősök… Ezért 
a munkavégzésed folyamán 
soha ne feledd az egyik leg
fontosabb szabályt: Csináld 
biztonságosan, vagy sehogy! 
Mert mindenkit hazavárnak. A 

törvényeket és belső szabály
zatokat még próbaképpen sem 
szabad figyelmen kívül hagyni! 

Szóval ne feledd: a munka
védelmi szabályokat be kell 
tartani! Szóról szóra!

n

„Édes, ékes apanyelvünk”
Az 1987es III. Humorfesztiválon Sinkovits Imre által előadott 
versparódiában is már elhangzott: 

„A magyar nyelv – azt hiszem, meggyőztelek Barátom –
külön-leges-legszebb nyelv kerek e nagy világon!”

Az Olajipari Szakszervezet elkötelezett híve a magyar nyelv hasz
nálatának, közléseiben törekedik az idegen szavak kerülésére, 
kizárólag akkor használja az adott kifejezés idegen változatát, 
ha az a köznyelv részévé vált és magyar megfelelője nincs, vagy 
csak körülírással fordítható le az adott szó. 
Bár a MOLcsoport munkanyelve az angol, az OSZ a munkálta
tótól is elvárja, hogy a munkavállalók, szakszervezet irányába 
történő párbeszédekben a magyar nyelvet használja, a tájékoz
tatásokat anyanyelvünkön is tegye meg. Hiszen ahogy a Nemzet 
Művésze, Juhász Ferenc költőnk is mondta: A „magyar nyelv: 
létem, jövőm és reményem.”

Olvashattunk híreket arról, 
hogy a munkaadóktól kérik az 
oltás kötelezővé tételét, ezzel 
ösztönözve az oltás felvevését. 
Az Olajipari Szakszervezet sem 
az oltásra, sem az oltás ellen 
nem buzdítja tagjait. Nagyon 
fontos, de személyes ügynek 
tekintjük. 

Tagjainkat arra kérjük, hogy ala
pos tájékozódás után hozzanak 
felelős döntést az oltakozással 
kapcsolatban – melyet tiszte
letben tartunk és ezt az állás
pontot képviseljük a munkaadó 
irányába is. 

OSZ közlemények
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A tájékoztatás szerint „kőbe 
vésett”, hogy a minimálbér 
bruttó 200 ezer forintra egy 
lépcsőben emelkedik, melyet 
a szociális partnerek is elfo
gadtak. A munkavállalói oldal 
képviseletében  Mészáros Me-
linda, a Liga Szakszerveze-
tek elnöke azonban kiemelte: 
a garantált bérminimumról 
még nem volt érdemi egyezte
tés. A garantált bérminimum
ról szóló döntéshez feltétlenül 
szükséges látni, hogy a vál
lalkozásoknak a kormány mi
lyen támogatásokat ad majd, 
amennyiben ezek jelentősek 
lesznek, akkor a garantált bér
minimumot a minimálbérrel 
párhuzamosan egy lépcsőben 
lehet megemelni. 

Az elnök kiemelte, a gaz
dasági folyamatok elemzése 
alapján egyértelműen látszik, 
hogy a gazdaság képes ezeket 
az emelt béreket előteremteni. 
Ugyanakkor úgy vélte, hogy 
bizonyos szektorokban ehhez 

egyfajta állami beavatkozás is 
szükséges lehet. A vállalkozói 
szféra azonban a minimálbér
nél elért 20%os mértéknél 
óvatosabb emelést szeretne.

Fontos adat, hogy a mini
málbéren foglalkoztatottak 
száma az elmúlt években közel 
300 ezer, a garantált bérmi
nimumot keresők száma pe
dig 800 ezer között alakult. A 
Liga Szakszervezetek vezetője 
szerint a minimálbérnek össz
társadalmi szinten a minimál
bérhez kötött egyéb juttatások 
szempontjából kiemelt szerepe 
van.

Mészáros Melinda a Piac& 
Profitnak adott interjújában 
kifejtette, mindig is voltak és 
lesznek olyan mikro és kis
vállalkozások, ahol a termelé
kenység és a hatékonyság a 
közép és nagyvállalati szek
torhoz viszonyítva nagyon ala
csony szinten van. Miért okoz 

ez gondot? Példaként hozta, 
hogy egy ilyen kisvállalkozás 
termelékenységi hatékonysági 
szintje átlagosan nem éri el a 
nagyvállalati szektor legrosz
szabban teljesítő társaságának 
a 40 százalékát sem. Ez azt 
jelenti, hogyha nem tudják nö
velni a termelékenységet és a 
hatékonyságot, akkor nagyon 
nehezen tudják kigazdálkodni 
az egyre emelkedő béreket. 
Ehhez korábban segítséget 
nyújtott a bérmegállapodá
sokhoz kapcsolódó szociális 
hozzájárulási adó csökkentési 
program is.

„Ebben is lehet a jövőben 
gondolkodni. Van is ilyen szán
dék, de a jövő évi költségveté
si törvény is tartalmazza a 1,5 
százalékos szakképzési hoz
zájárulás eltörlését és egy 0,5 
százalékos szochócsökken
tést. A munkáltatók ugyanak
kor további csökkentésben is 

Mészáros Melinda  
(fotó: liganet.hu)

Biztosnak látszik  
a 200 ezres minimálbér
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlése alapján a Versenyszféra és a 
Kormány Állandó Konzultációs Fórumán elindultak a minimálbérrel és a garantált 
bérminumummal kapcsolatos egyeztetések.
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gondolkodnak. Munkavállalói 
oldalról mi azonban korábban 
is azt a javaslatot fogalmaztuk 
meg, hogy nem csak a mun
káltatók által fizetendő adó és 
járulékok mérséklését kellene 
megfontolni, hiszen ez egy 
folyamatosan csökkenő peri
ódust mutat, hanem a nettó 
jövedelmeket kellene emelni 
például a 1,5 százalékos mun
kaerőpiaci járulék eltörlésével” 
– mondta.

A Liga elnöke hozzátette: 
magas a foglalkoztatási szint 
– azaz 4,7 millió főnél többen 
dolgoznak ma Magyarországon 
–, vagyis ebben az időszakban 
semmi nem indokolja azt, hogy 
a munkaerőpiaci járulékot von
ják a munkavállalóktól, ami az 
álláskeresési támogatások és 
az átképzések területén kerül 
felhasználásra. Viszont ezzel 
az intézkedéssel is kezelni le
hetne a bértorlódásokat, amit 
egy garantált bérminimum és 
egy minimálbéremelés elői
déz.

„Egyébként statisztikailag is 
jelentős lesz a nettó béremel
kedés a következő évben. En
nek alapvető oka a 25 éven 
aluliak SZJAmentessége és 
a gyermeket nevelők részére 
történő SZJA visszatérítés a 
jövő év elején. Ezek a lépések 
a munkavállalók jelentős ré
szét nem érintik. Ráadásul a 
25 éven aluliak SZJAmentes
sége bérfeszültséget is generál 
majd az idősebb, gyakorlattal 
rendelkező munkavállalókkal 
szemben. Könnyen lehet, hogy 
a fiatalabb munkavállaló maga
sabb nettó jövedelmet fog ha
zavinni, mint az egyébként sok 
év gyakorlattal rendelkező kol
légája. Ezeket az anomáliákat 
is kezelni kellene. Erre egyéb
ként az Országos Közszolgálati 
Érdekegyeztető Tanács keretei 
között az önkormányzati mun
káltatók is kifejezetten felhív
ták a figyelmet” – mondta Mé
száros Melinda.

A szakképzett munkaválla
lók bérminimuma a feldolgo
zóiparban, kereskedelemben 
volt korábban jellemző, de 
mostanra a munkaerőhiány 
miatt a munkáltatók igyekez
nek ezt meghaladó mértékű 
induló béreket biztosítani. Köz
ben a minimálbér tekintetében 
jelentősen érintett szektornak 
számít most is a turizmus és 
a vendéglátás. Úgy tűnik, nem 
lesz ez másként a következő 
időszakban sem.

Hozzá kell tenni – fogalma
zott a Liga elnöke –, itt hosszú 
évek óta egy komoly kettősség 
áll fent, hiszen a fekete foglal
koztatás is ebben a szektorban 
a legmagasabb.

„Azt is meg kell említeni, 
amikor jelentős mértékben 
emelkedtek a bérek, ezzel pár
huzamosan jelentősen nőtt a 
részmunkaidős foglalkoztatot
taknak a száma is. Hogy ebből 
valójában mennyi volt a valós 
részmunkaidős foglalkoztatott, 
mennyi volt a kényszer mun
kaszerződésmódosítás, csak 
az ellenőrzési hatékonyság nö
velésével lehetne kiszűrni.”

A Ligánál némi aggoda
lommal figyelik az autóipari 

beszállítói cégeknél kialakult 
helyzetet is.

„Azt látjuk, hogy sok he
lyen már akadozik a termelés. 
Nyilván ez a beszállítói kört je
lentősen érinti. Itt is van egy 
nagyon komoly bizonytalan
ság, hogy mikor állhat helyre a 
gyártás folyamata. Ez a béreket 
is befolyásolni fogja azoknál a 
cégeknél, ahol létszámleépí
tésre kényszerülnek, hiszen 
felkészült, szakképzett munka
erőt nem találnak majd az új
rainduláskor a piacon. Hosszú 
távon az a vállalkozás marad
hat talpon, amelyik megőrzi a 
munkavállalókat.”

Mészáros Melinda úgy látja, 
a jelentősen megemelt garan

tált bérminimum nagy lépték
kel növeli majd az ebben a bér
kategóriában foglalkoztatottak 
számát is. A minimálbérnek 
pedig nemcsak a foglalkozta
tottak, hanem az egyéb mini
málbérhez kötött egyes jutta
tások tekintetében is nagyon 
jelentős szerepe van. Minda
zokat is érinti, akik ezen jut
tatásokat (például nagyszülői 
gyed, gyed maximum) kapják.

n
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Nemzetközi szinten már szá
mos vállalat felismerte, hogy 
milyen humán erő(forrás) tar
talék rejlik a vállalati alumni 
(„öregdiákok”) közösségekben. 
Így a vállalatot valamilyen ok
nál fogva elhagyó voltmunka
társak, hűtlen bedolgozók sér
tődött feketelistázása a cégre 
nézve igen hátrányos lehet, 

különösen munkaerőhiányos 
időkben. 

Az alumni mára már nem 
csak egy adott egyetem, cam
pus vagy oktatási intézmény 
végzett hallgatóit jelenti, ha
nem egy nemzetközileg ismert 
és széleskörűen használt HR 
kifejezéssé is vált mindazokra 
vonatkozóan, akik egy adott 
cég, vállalat, munkaközösség 
korábbi munkavállalói voltak. 

Ma, amikor a munkaerőhi
ány hatványozottan van jelen 

a munkaerőpiacon, különösen 
nagy hangsúlya van a munka
erőszerzésnek. A világjárvány 
nagyfokú korlátozásait felold
va az élet újraindulásával az 
emberi erőforrás hiánya hatvá
nyozottan jelenik meg számos 
ágazatban, arról nem is beszél
ve, hogy egyegy munkaválla
ló (pláne, ha az a dolgozó a 

munkaerőpiaci generációváltó 
Y vagy Z generáció tagja) már 
messze nem évtizedekre szóló 
elköteleződéssel kalkulál egy 
munkáltató felé. Sőt mit több 
a klasszikus munkaviszony he
lyett is inkább atipikus munka
végzési formákban (időszakos 
vagy határozott idejű megbízá
si szerződésben, katás foglal
koztatásban, szabadúszóként 
vagy rugalmas időbeosztással) 
gondolkodik. 

Ezekben a helyzetekben óri

ási baklövés a vállalatot va
lamilyen oknál fogva elhagyó 
voltmunkatársak, hűtlen be
dolgozók sértődött feketelis
tázása. Pedig sajnos ez, a mai 
magyar valóságban legalábbis, 
„tradicionális” gyakorlat még 
mind a mai napig. 

Nemzetközi szinten, a mul
tikulti világban azonban már 

számos vállalat, szervezet, in
tézmény felismerte az alumni 
közösségekben rejlő humán 
erő(forrás)t, és hogy a távozók 
durcás semmibevétele helyett 
bizony ápolni érdemes, és nem 
kevés pénzt költeni a cégisme
reten, a közös szakmai élmé
nyeken, bizalmi viszonyokon 
alapuló volt munkatársi kap
csolati háló kiépítésre, életben 
tartására, mi több célirányos 
működtetésére, hiszen
• a jó szájízzel távozó kollé

Céges „alumni” – mire jó 
egy volt munkatárs?
Papp Tamás István HR szakember írása a HR portálon jelent meg, melyben a volt 
munkatársak feketelistázásának hátrányairól számolt be, most ebből a cikkből 
szemezgetünk. 
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gák felbecsülhetetlen céges 
márkaépítési értéket képvi
selhetnek a munkaerőpia
con, ha nem negatívan, sőt 
inkább pozitívan nyilatkoz
nak meg volt foglalkoztató
jukról;

• az alumnik, illetve a kiépült 
kapcsolatrendszerük, az 
ajánlásaik révén megol
dást jelenthetnek a munka
erőpótlásban, hiszen ezek 
a volt dolgozók maguk is 
potenciális jelöltként jöhet
nek számításba egyegy a 
későbbiekben megnyíló po
zíció esetén. Egy teljesen új 
belépő munkatársnál – plá
ne zöldfülű pályakezdőnél – 
ugyanis, jóval olcsóbb egy
egy korábban ott dolgozó és 
visszatérő (visszacsábított) 
dolgozó újbóli alkalmazása. 
Egyes számítások szerint 
a visszatérő dolgozók akár 
40%kal hatékonyabbak, 
mint a vállalatot egyáltalán 
nem ismerő vadiúj felvéte

lesek, olyannyira, hogy az 
amerikai Fortune 500as cé
gek az aktív alumni hálóza
taikból történő toborzással 
akár 12 millió dollárt is meg
takaríthatnak évente.

• ráadásul a „világlátott” (más 
vállalatoknál tapasztalato
kat szerzett), de visszatérő 
munkatársak friss és igen 
hasznos összehasonlítá
si alappal rendelkeznek (pl. 
bérek vonatkozásában…), 
munkavégzési, munkálta
tási tapasztalásokat és is
mereteket, valamint akár új 
irányokat, jógyakorlatokat is 
behozhatnak a vállalat vér
keringésébe;

• sőt mi több a tényleges 
„öregdiákok” (a már nyug
díjba vonult kollégák) is ha
tékonyan segíthetik például 
a folyamatokat, az új belé
pők vagy a más munkakörbe 
helyezett munkatársak in
tegrálódását – mentorként.

De a HR vonatkozásokon 
túlmutatóan, ahogy a korona
vírus okozta gazdasági sokk 
is felhívta erre a figyelmet (a 
versenytársak vagy csak az 
azonos régióban tevékenykedő 
vállalatok stratégiai együttmű
ködése, összefogása, véd és 
dac szövetsége során megva
lósuló munkaerőcsere, dolgo
zóátirányítás, alkalmazottak 
kölcsönadása révén) válság
kezelési, sőt „sima” üzletviteli, 
üzletfejlesztési vagy befekteté
si szempontból is igen komoly 
potenciál rejlik az alumni háló
zatokban: a Harvard Business 
School 15 év amerikai befekte
téseit vizsgáló kutatása szerint 
példának okáért, a befektetők 
előszeretettel fektettek olyan 
cégekbe, amelyhez valamilyen 
alumni kötődésük volt. 

És ezek a befektetések – 
közvetett módon pedig maguk 
a munkaközösségek – 8%kal 
jobban is teljesítettek!

n

Egy kis fejtörő – Sudoku
Az alábbiakban egy könnyebb (3x2-es) és egy nehezebb táblát adunk közre, melyben 
1-től 6-ig, illetve 1-től 9-ig szükséges a számokat beírni úgy, hogy a vastaggal jelölt 
keretekben, a sorokban és az oszlopokban is mindegyik szám csak egyszer szerepeljen. 
A táblák megoldását a következő számban közöljük!

Egy kis fejtörő - Sudoku

Az alábbiakban egy könnyebb (3x2-es) és egy nehezebb táblát adunk közre, melyben 1-től 6-ig, illetve

1-től 9-ig szükséges a számokat beírni úgy, hogy a vastaggal jelölt keretekben, a sorokban és az 

oszlopokban is mindegyik szám csak egyszer szerepeljen. A táblák megoldását a következő számban 

közöljük!

Egy kis fejtörő - Sudoku

Az alábbiakban egy könnyebb (3x2-es) és egy nehezebb táblát adunk közre, melyben 1-től 6-ig, illetve

1-től 9-ig szükséges a számokat beírni úgy, hogy a vastaggal jelölt keretekben, a sorokban és az 

oszlopokban is mindegyik szám csak egyszer szerepeljen. A táblák megoldását a következő számban 

közöljük!
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A nevetés biztosan nem árt
A futballbíró lefúj egy vitat

ható szabálytalanságot, mire 
az egyik játékos dühösen oda
kiált:

 Bíró úr, maga teljesen vak?
 Mit mondott?  kérdez visz

sza a bíró mérgesen.
Erre a játékos:
 Jézusom, ráadásul még sü

ket is!
***

 Halló, Szabó tanár úr? A 
gyerek ma nem tud iskolába 
menni, mert nagyon megfázott.

 Rendben van. Hogy hívják 
a gyereket?

 Fülöp Tiborka.
 És kivel beszélek?
 A papámmal.

***
A patikus elutazik pár napra, 

ezért hívatja a segédjét:
 Idefigyeljen fiam, akinek 

deréktól lefele panasza van, 
annak adjon ricinust, akinek 
felfele, annak aszpirint!

A szabadságról hazaérkezve 
kérdezi a főnök:

 Minden rendben volt?
 Igen, csupán egyetlen 

esetben voltam kénytelen, el
térő módon cselekedni a pa
rancstól.

 Mégpedig?
 Bejött egy gyönyörű fiatal 

nő, vállára omló szőke hajjal. 
Szétrántotta a kabátját, nem 
volt alatta semmi, hozzám si
mult és a fülembe lihegte: 

 Uram, segítsen rajtam, 6 
hónapja nem láttam férfit.

 Na, neki szemcseppet ad
tam.

***
 Bocsánat főnök a késésért, 

a feleségemet kellett bevinni a 
szülészetre!

 De az előző héten is ezt 
mondta! Mondja, mi a maga 
felesége, nyúl?

 Nem uram, szülésznő.
***

Válóperes tárgyaláson a fe
leség ügyvédje felteszi a kér
dést a férjnek:

 Uram, elmondaná nekünk 
mi az oka, hogy ön el akar válni 
a feleségétől?

 Kérem, én kamionsofőr va
gyok. Egész héten az országot 
járom. Egyik szombaton, mikor 
hazamentem, ágyba bújtunk a 
feleségemmel. Kis idő múlva, 
hallom, hogy átkopog a falon 
az öregasszony a szomszédból:

„Nem hagynák abba ezt a 
lármát legalább hétvégén?!”

***
Egy ügyvéd meghal, és Szent 

Péter elé kerül. Kérdezi tőle:
 Uram, miért kellett nekem 

ilyen fiatalon meghalnom?
 Fiatalon?  csodálkozik 

Szent Péter  Hiszen az ügyfe
leidnek felszámolt munkaórák 
szerint már legalább 130 éves 
vagy...

***
Tárgyaláson a bíró így kezdi 

a mondóját:
 Sajnos egy kissé kelle

metlen hírrel kell kezdenem: 
az igazság az, hogy Kovács 
ügyvéd úr megpróbált engem 
megvesztegetni 40.000 forint
tal!

Néma csend a teremben. A 
bíró folytatja:

 Azonban az még szomo
rúbb, hogy Molnár ügyvéd 
úr, a másik fél védője szintén 
megpróbált megvesztegetni 
50.000 forinttal. Így aztán arra 
a döntésre jutottam, hogy Mol

nár ügyvéd úrnak visszaadok 
10.000 forintot, és pártatlanul 
fogom tárgyalni az ügyet...

***
Karácsonykor a nagymama 

vízipisztolyt ajándékoz az uno
kájának...

A lánya dühösen fordul a 
nagyihoz:

 Anya, hogy vehettél neki 
ilyen ajándékot?! Már nem em
lékszel, mennyire dühös vol
tál, amikor a vízipisztolyunkkal 
mindent összefröcsköltünk?

A nagyi elmosolyodik:
 Dehogynem, nagyon is!

***
A főnök diktál az új titkárnő

jének:
 Írja, hogy összehívunk 

egy megbeszélést a témában 
keddre.

 Főnök, a keddet egy vagy 
két dvel írjuk?

 Tudja mit? Legyen a meg
beszélés szerdán...

n

Ténykép – Az Olajipari Szakszervezet havilapja
Felelős szerkesztő: Sólyom Balázs  •  Kiadó: Kovács László  •  2443 Százhalombatta, Pf. 1.

www.olajipariszakszervezet.hu  •  olajipariszakszervezet@mol.hu  •  +36204257869


