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In Memoriam 

Mécses a tartózkodóban 
 

Hűvös, „kabátösszehúzós” este köszönti az éjszakai műszakba indulókat. Ezen nem csodálkozik 
senki, hisz a természet rendje szerint, december elején már tél tábornoké a főszerep. A belső 
buszjáratra várnak fázósan a dolgozók. Ez jó alkalom arra, hogy azon elmélkedjenek, milyen lesz a 
rájuk váró éjszakai műszak. Nem mindenki várakozik. Néhányan nem várják meg a belső járatot, és a 
hideggel is dacolva, letekernek kerékpárral. Így előbb érnek az üzembe, korábban leváltva délutános 
kollegáikat. 

 
Végre elindul a busz is az üzemek felé. Ablakai belülről párásak, belehelik az emberek, fűtés hol van, hol 

nincs. Most éppen nincs. Többen a fáklyát figyelik, aminek lángja sok mindent elárul. Viccelődő hangok 
hangzanak, élcelődés folyik, de belül mindenki az otthoniakra gondol. A családra, a szeretettekre, a közeledő 
karácsonyra, ami a legbensőségesebb családi ünnep azoknak, akik együtt ünnepelhetik. Persze az is 
felvetődik az elmélkedésben, hogy más „rendes” ember ilyenkor aludni tér. Nem mintha mi nem lennének 
rendes emberek, de ilyen a munkaidő-beosztásunk. Nincs szünet. Éjjel, nappal, hétvégén, ünnepnap, télen és 
nyáron, hóban, fagyban, hőségben. 

Vállaltuk, de nem hagyható figyelmen kívül a biológia törvénye: az ember nappal teszi a dolgát, dolgozik, 
éjszaka pedig alszik – pihen. 

Átöltözés, váltás. Az üzemből a megszokott monoton hangok szűrődnek be. A leváltott kollegák 
elmondása alapján normál üzemmód van, vagyis „minden OK”. Ez a lényeg, ezért vagyunk itt, hogy így 
legyen, és így is maradjon. 

Mindenki bejárja munkaterületét, majd munkamegbeszélés, és az első éjszakai kávé. 
Őszülőbe boruló, félhosszú hajú kollegánk rendezgeti dolgait, beszélget. Szereti a rendet maga körül, 

régóta dolgozik itt, nagyon jó szakember. 
Fiatal kollega siet be a tartózkodóba. Bosszús, hogy lerobbant az autója, éppen, hogy beért váltásra. Pár 

hónapja dolgozik közöttünk. 
Kávézás közben beszélgetünk. 
Őszülő: 
- Talán ezen a karácsonyon jut egy kicsit több, és szebb ajándék a családnak, a gyerekeknek. 
Fiatal: 
- Már megvan az időpont, szilveszterkor lesz az eljegyzésem. 
Téma a karácsonyi készülődés, ki milyen ajándékkal lepi meg szeretteit, ki hol tölti az ünnepeket. 
Majd ki-ki a megy területére, ahol a megbeszéltek szerint végzi munkáját. 
Éjfél elmúlt. Az éjszakába szinte villámcsapásként hasít a rádió, és a hangosbeszélő hangja. Áramszünet. 

Mindenki rohan addigi munkáját félbehagyva a kritikus területekre, készülékekhez, gépekhez, 
berendezésekhez. Ilyenkor a nem aktívan sportoló kollégák is rekordokat döntenek. 

Aki ismeri a finomító működését, tudja, minden műszakos egyik „rémálma” az áramszünet. 
Alig lesz úrrá az üzemi személyzet a helyzeten, újabb jelzés minden kommunikációs csatornán. Kialudt a 

H1! (kemence). Minden más területen nélkülözhető ember oda siet. Be kell gyújtani, ezt instrukció nélkül is 
tudják. 

Már hajnal kettő is elmúlt. Az éjszaka relatív csöndjét iszonyatos robbanás hangja tépi darabokra. 
Szinte azonnal hallani a rádióvevő-készülékből a kétségbeesett hangot; hívjatok mentőt! Aki távolabb 

dolgozott az is rohan a kemence felé, bár nem látja még a helyszínt, csak érzi, nagyon nagy baj van. 
Sérültek, és - a megmagyarázhatatlan - halottak, lerobbant égőkosár, körös-körül törmelék a helyszínen. 
Mentők, tűzoltók, később rendőrség, és minden szintű munkahelyi vezetők érkeznek. 
Minden segélynyújtó végzi szomorú feladatát, csak ha nagyon fontos, akkor szólnak egymáshoz. 
2002. december 8-án vasárnap, a reggeli műszakváltást megrázó látvány fogadja. 
A mentők a két sérültet korházba szállították, két remek kollegánkon sajnos már nem tudtak segíteni. 
Budai Béla, és Keller Attila ezen az éjszakán a legtöbbet adta, amit egy ember adhat: az életét. 
Ezt az éjszakát sosem fogjuk elfelejteni, de ami fontosabb Őket sem felejtjük el soha. Emléküket nem 

csak a minden évfordulón a kemencére helyezett emléktáblát borító koszorúk, a tartózkodóban gyújtott 
mécses őrzi. Mindannyian őrizzük szívünkben, lelkünkben. 

„Droid” 
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A szakszervezetek sokkal erősebbek, mint az elmúlt 50 évben 
Megdöbbent és felháborodott az Európai Szakszervezeti Szövetség alelnöke 

 
Országos viszonylatban is a legaktívabb érdekképviseleti tevékenységet folytató szakszervezeti 

vezető. Határozott, érvekkel alátámasztott véleményére odafigyelnek a vele egyetértők és ellenlábasai 
egyaránt. Ahol megjelenik, a munkáltatók kissé összébb húzzák magukat, és szinte minden lehetséges 
módon – gyakran a törvénnyel ellentétes módon – nehezítik érdekvédő munkáját. Beszélgetőtársam 
Gaskó István, a LIGA Szakszervezetek elnöke. 

 
- A magyarországi 

szakszervezeti mozgalom 
kezdetén 1862-től, a 
megalakuló szakszervezetek az 
akkori tőkések ellen küzdöttek, 
olykor harcoltak jogaikért. Ez 
így volt a múlt században is. 
Kivételt képeztek ebben azok 
az országok – köztük hazánk is 
–, ahol az úgynevezett 
szocializmust építették. 
Ezekben az országokban a 
szakszervezeteket úgymond 
baloldaliak maradtak, a magát 
baloldalinak valló 
kormányzat/pártvezetés 
mellett. Ebből következett, 
hogy a szakszervezetek, 
mintegy belesimultak a 
hatalom ölébe és ilyenformán 
nem látták el érdekképviseleti 
feladataikat. 1990-ben, errefelé 
látszólag megváltozott a világ 
és a korábbiakhoz képest 
teljesen más felfogásban 
megalakult a LIGA 
Szakszervezet és egy-két alulról 
szervezkedő – köztük az 
Olajipari Munkások 
Szakszervezete – 
érdekképviselet is. Ennek a 
szempontnak köszönhetően, 
néhány cégnél valóban a 
munkavállalók érdekeit 
képviselik ezek a 
szakszervezetek. Bekövetkezik 
valaha az az állapot 
Magyarországon, amikor 
valamennyi szakszervezet így, 
vagy ehhez hasonlóan fogja fel 
ezt az elhivatottságot? 

- A többi szakszervezetnél 
talán jobban tudják erre a választ. 
Kicsit pontosítanék. 
Véleményem szerint, a 
szocialistának nevezett 

rendszerben nem volt baloldali 
párt, ahogy nem volt baloldali a 
szakszervezet sem. Annak a 
rendszernek nem valamiféle 
„oldalság” hanem a diktatúra volt 
a fenntartó ereje. Tönkretették a 
szakszervezeteket és a diktatúra 
csak azt a szerepet engedte 
eljátszani a szakszervezeteknek 
nevezett felülről irányított 
báboknak, amelyben csak a párt 
érdekei szerint működhettek. 
Ezeknek semmi közük nem volt a 
munkavállalói érdekvédelemhez.  

 

 
Leginkább némi segélyt 

osztogattak, meg néha egy-egy 
zsák krumplit, esetleg 
szaloncukrot. Így aztán elég nagy 
volt szakszervezetekből a hiány a 
rendszerváltás kezdetén. 1988-
ban jött létre a Tudományos 
Dolgozók Demokratikus 
Szakszervezete, valamint a 
Pedagógusok Demokratikus 
Szakszervezete, amelyek csírái 
voltak az 1988. decemberében 
értelmiségi szervezetek által létre 
hozott első önkéntes 
konföderációnak, a Független 
Szakszervezetek Demokratikus 
Ligájának, melyhez hamarosan 
közel száz munkásszervezet 
csatlakozott. Az volt a szerepünk, 
hogy az akkori SZOT monolitot 
feltörjük, és így lehetővé tegyük 

a munkavállalók számára egy 
hiteles, alulról szervezkedő 
szakszervezeti szövetség, egy 
valóságos érdekképviselet 
létrejöttét. A LIGA már akkor is 
nagyon komoly szerepet vállalt, 
hiszen az ellenzéki kerek 
asztalnál is ott volt, mint 
rendszerváltó szervezet, egyedüli 
szakszervezetként ebben a 
nagyon fontos történelmi 
testületben. Nagyon érdekes 
folyamat zajlott le az elmúlt 16 
évben. Ma néhányan azt 
szónokolják, hogy gyengék a 
szakszervezetek, én pedig azt 
mondom, hogy sokkal erősebbek, 
mint az elmúlt 50 évben 
bármikor. Tudniillik 1991-ben, a 
rendszerváltás után átalakult 
MSZOSZ gyakorlatilag erőtlen 
volt, ráadásul nem is úgy 
működött, mint egy 
szakszervezet. Nagy Sándor 
gyorsan átugrott a kormányzó 
szocialistákhoz, ami azt mutatta, 
hogy előzőleg sem gondolta 
komolyan az érdekvédelmet. 

- A munkavállalók 
életszínvonala meredeken 
süllyed, miközben a korábbihoz 
képest, jelentősen kisebb 
létszámmal, sokkal több 
munkát végeznek. Ez azonban 
egyáltalán nem érzékelhető 
bérpapírjaikon. Ezzel 
egyidejűleg, az írott és 
elektronikus sajtóban egyre 
többször hallani a LIGA 
Szakszervezetek 
demonstrációra, illetve az 
érdekvédelemre-szolidaritásra 
felszólító hangját. 

- A munkavállalók érdekeinek 
megfogalmazása, védelme egy 
olyan átalakulás közepette, mint 
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a magyar politikai-gazdasági 
rendszerváltás, nagyon nehéz 
volt. Kitaposatlan út volt, 
gyakorlat sem volt. Azoknak 

kellett megtanulniuk az 
érdekvédelmet, akik azelőtt nem 
ezzel foglalkoztak, mert akik 
korábban „helyzetben” voltak, 

képtelennek bizonyultak a 
valóságos érdekvédelmi munkára 
történő átállásra. 
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(folyt. az előző oldalról) 
A LIGA mindig 

szakszervezetként igyekezett 
működni és most is ezt tesszük. 
Persze voltak nehézségei a 
rendszerváltáskor vállalt politikai 
szerepe miatt, és ’95-ig nehezen 
tudta a politikai mázt levetni 
magáról, de ez végül sikerült és 
belekonszolidálódott a 
szakszervezeti filozófiába. 
Korábban, hosszú ideig a 
szakszervezetek közötti 
összefogást hangsúlyoztuk. Mára 
kiderült, hogy a konföderációk 
közötti összefogás szinte kizárt, 
hiszen soha nem voltunk 
egymástól ilyen távol, mint 
napjainkban. A LIGA és vezetése 
úgy látja, hogy nincs esélye és 
ebben a pillanatban felesleges idő 
és energiapocsékolás azon 
dolgozni, hogy a konföderációk 
összefogjanak. Ezért más irányt 
vettünk és elkezdtünk a 
munkahelyi, illetve az ágazati 
szakszervezetekkel kapcsolatokat 
építeni és ennek egyik nagyon 
jellegzetes eredménye a 
Fegyveres és Rendvédelmi 
Dolgozók Érdekvédelmi 
Szövetsége (FERDÉSZ) 
csatlakozása a Ligához. Az 
érdekvédelem egyik alappillére 
az egymással történő szolidaritás. 
Ezért voltunk ott a Péti 
Nitrogénműveknél, a Suzukinál, 
a Rábánál, a Molnál, a 
tűzoltóknál. Ezek a fellépések 
egyre több erőt kölcsönöztek és 
mutattak. Úgy gondolom, hogy a 
LIGA jelentősen megerősödött és 
ezt mintegy kivetítjük 
mindazokra a munkavállalókra, 
akik hozzánk csatlakoztak, vagy 
a jövőben csatlakozni fognak. 
Magyarországon jelenleg súlyos 
törvénysértések történnek a 
munkavállalók ellen, a 
feketegazdaság terhe a 
munkavállalók nyakára 
nehezedik. Mindehhez szorosan 

csatlakozik a konvergencia 
program. Tehát valóban súlyos 
helyzetben vannak a magyar 
munkavállalók. A LIGA ezt 
érzékeli és fellép ellene minden 
lehetséges fórumon, és én úgy 
látom, hogy a munkavállalók is 
kezdik átérezni, felismerni, hogy 
az ő érdekükben lépünk fel. A 
LIGA célja, hogy független 
szakszervezeti szövetségként 
elérje, hogy Magyarországon a 
szakszervezetek megítélése 
javuljon, a szervezettség 
érzékelhető módon növekedjen, a 
munkavállalók befolyása a 
gazdasági–társadalmi 
folyamatokra erősödjön. 

- A munkáltatók többsége 
azon dolgozik, hogy 
ellehetetlenítse, életképtelenné 
tegye a hatósugarukban 
tevékenykedő érdekvédő 
szakszervezeteket. Ezt ön is 
megtapasztalhatta, mikor a 
meghirdetett sztrájk idején, 
szakértőként meghívta 
szakszervezetünk. Önt akkor 
fegyveres őr kísérte és őrizte a 
Dunai Finomító folyosóján 
azzal az utasítással, hogy 
Gaskó István LIGA elnök, az 
Olajipari Szakszervezet 
irodájából csak a 
mellékhelyiségbe mehet. 
Sajnálatos módon, ez a 
„színvonal” ma is létezik. 
Minap, meghívásunkra, 
meglátogatta 
szakszervezetünket Cleanthes 
E. Cleanthous úr Ciprusról. Ő 
az Európai Szakszervezeti 
Szövetség egyik alelnöke. 
Hajzer Barnabás, az Olajipari 
Szakszervezet elnöke, 
vendégünk érkezését 
megelőzően udvarias levélben 
arra kérte az igazgatót, hogy 
néhány percre fogadja 
vendégünket, továbbá tegye 
lehetővé, hogy bemutassunk 

neki néhány üzemet és az ott 
dolgozó kollégákat. A válasz 
megdöbbentő volt: nincs jó 
viszonyban a szakszervezet és a 
munkáltató, ezért nem fogadja 
az alelnök urat, másrészt pedig, 
a szakszervezeti irodán kívül 
csak a mellékhelyiségbe mehet 
az Európai Szakszervezeti 
Szövetség alelnöke. Mitől ilyen 
arrogánsak a munkáltatók, 
mitől félnek? Honnan veszik a 
bátorságot ahhoz, hogy egy 
olyan külföldi vendég előtt, aki 
az Európai Parlament 
alelnökeivel is tárgyal, így 
lejárassák a MOL-t? Nem 
mellékesen, az alelnök úr is 
döbbent felháborodással vette 
tudomásul ezt az Európában 
nem megszokott „gesztust”. 

- Az ilyen eset a munkáltató 
kulturális színvonalát minősíti, 
hiszen ha valaki vendégségbe 
hívnak, azt nem fegyveres őrrel 
várják, kísértetik. A LIGA 
Szakszervezet székházába, ha 
eljön a Dunai Finomító elnök 
vezérigazgatója, vendégként 
kezelnénk, nem korlátoznánk 
mozgásában, sőt az autómmal is 
kiállnék, hogy ő beparkolhasson 
a helyére. De nem vagyunk 
egyformák mi, emberek. Sajnos 
ezek az esetek nem csak a Dunai 
Finomító sajátosságai, mert 
például a Suzuki esztergomi 
üzemébe sem engedtek be, mikor 
az ottani szakszervezet meg akart 
alakulni. A Suzuki a törvényileg 
jogos kérésünket azért utasította 
el, mert szerinte a „szakszervezet 
kizárólag érdekvédelmi 
tevékenysége céljából, s e célra is 
csak munkaidőn kívül - és 
korlátok között - jogosult 
használni a munkáltató 
helyiségeit”. Továbbá a LIGA 
szakértőinek a vállalat területére 
való belépésére a vállalat „nem 
látott törvényi alapot.” A Megyei 
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Bíróság viszont látott. Miután 
megállapította, hogy a 
szakszervezet jogosan működik 
(ezt a tényt is vitatta a cég), helyt 
adott a szakszervezet 
kifogásának, megállapította a 
kifogásolt munkáltatói intézkedés 
jogellenességét és kötelezte a 

Suzukit a szakszervezet 
helyiséghasználati joga, valamint 
az érdekében eljáró 
személyeknek a gyár területére 
történő belépés biztosítására. 
Nem értem a magyar munkaadók 
némelyikének viselkedését - nem 
mindegyik ilyen, ezt azért hozzá 

kell tenni. Sajnos azonban 
vannak kirívó esetek, ahol 
érzéketlenül viselkednek a 
dolgozókkal, és az őket 
képviselőkkel is. De jön még 
kutyára dér… 

Brunecker Jenő 
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Az összefogás előnyei 
 

Milyen érdekes, hogy amikor a pénzünk csereértékéről alkudozunk, és nem érezzük eléggé 
felkészültnek magunkat, akkor többnyire igénybe vesszük egy szakértő segítségét. Ugyanakkor, 
korántsem ilyen természetességgel tesszük meg ugyanezt, amikor a munkaerőnkről alkudozunk. Vagy 
talán meg sem tehetjük? Végül is, ha belegondolunk, nem is olyan egyszerű. 

 
A rekordok könyvébe illene, 

ha egy felvételi beszélgetésre 
mondjuk egy vájár vagy pék 
magával vinné a munkajogászát 
és a közgazdászát. Mielőtt 
megkötné a munkaszerződést, 
alaposan szemügyre vetetné azt a 
jogászával, akinek bizonyára jó 
pár módosító indítványa lenne 
hozzá. A közgazdásza pedig 
ugyancsak alaposan 
megvizsgálná a vállalat 
gazdasági helyzetét, hogy 
megállapítsa, ügyfelének 
érdemes-e odakötnie magát. A 
mai általános gyakorlat szerint 
sokkal nagyobb az esélye annak, 
hogy a felvételért felelős 
ügyintézők valamilyen más ok 
miatt alkalmatlannak ítélnék a 
jelöltünket, mint hogy 
nekiálljanak alkudozni a 
munkaszerződés formai és 
tartalmi jegyei fölött. 

Akkor le kell mondanod erről 
a lehetőségről? 

Nem. No persze, nem a fent 
említett szakértői felvonulás a jó 
megoldás. Napjainkban ennél egy 
sokkal kisebb egyéni kockázattal 
járó, de annál nagyobb 
eredménnyel kecsegtető 
lehetőséget jelent az összefogás. 
Azért napjainkban, mert az 
egyesülési jog korántsem volt 
mindig természetes lehetőség a 
munkavállalók számára. Hiszen 
még ma is léteznek olyan 
országok, ahol üldözik azokat, 
akik bármilyen munkahelyi 

egyesülés létrehozásán 
munkálkodnak (Közvetlen 
közelünkben is tapasztalható 
ilyen. A szerk.). 

Érdekedben áll 
Először is kollektív jogokat 

biztosít számodra. Ez az idegen 
kifejezés azt rejti magában, hogy 
a jog bizonyos kérdésekben 
magasabb szinten ismer el egy-
egy közösséget, mint az egyént. 
Ezt a mai jogrend nálunk is 
biztosítja, de ez nem volt mindig 
így. A munkavállalók másfél 
évszázados küszködése, harca a 
hatalommal és a tőkével vezetett 
el odáig, hogy sikerült 
elfogadtatni, és törvénybe iktatni 
a közösségek jogait. 

Melyek a legfontosabb 
kollektív jogok? Gondolj csak 
arra, hogy a Te jövődet a cég 
elképzelései alapjaiban 
meghatározzák. De, vajon 
kapnál-e előre választ a 
főnöködtől arra a kérdésre, hogy 
mi történik a munkahelyeddel 
egy átszervezés esetén? 
Egyáltalán lesz-e átszervezés? 
Pedig az ilyen és ehhez hasonló 
vezetői döntésektől sok-sok 
ember sorsa függ. Téged, 
önmagadban, ez a minimális 
tájékozódási jog sem illet meg. 
Ha belegondolsz, a legelemibb 
igény, hogy a téged érő hatásokra 
fel tudj készülni. Egyébként 
ebben is hasonlítasz egy 
tulajdonosra. Mit megadnának a 
cégtulajdonosok azért, ha 

megismerhetnék előre a piac 
szereplőinek szándékait és 
lépéseit. Ők egy külön 
szervezetet szoktak ennek 
kutatására létrehozni. Neked 
ehhez csak egy szakszervezet 
tagjává kell válnod – már ahol 
megmaradt. Ahol pedig nincs, 
létre kellene hozni. 

Az egyéni jogalkalmazással 
szemben a kollektív jogok 
leglényegesebb előnye, hogy 
előzetesen használhatók, nem 
csak az elszenvedett sérelem 
után. 

Azaz a munkáltatói 
intézkedésről még annak 
végrehajtása előtt véleményt 
alkothat a szakszervezet 
(véleményezési jog), sőt, így van 
lehetősége az ellenlépések 
megtételére. Mert a munkahelyi 
közösségeket megilleti a 
véleményezési jog, a kifogásolási 
jog, az együttdöntési jog, a 
kollektív-szerződéskötési jog. A 
sztrájkjog ugyan alapvetően a 
munkavállalókat illeti meg, de 
sikeres munkabeszüntetésnek – a 
tapasztalatok szerint – csak ott 
van esélye, ahol jól szervezett 
szakszervezet működik. 

Mindebből csak akkor 
részesülhetsz igazán, ha Te is 
tagja vagy. Jobban mondva, egy 
jól működő szakszervezet a 
felsorolt jogokat a tagok 
érdekében és egyetértésével 
alkalmazza. Ahhoz azonban, 
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hogy így legyen, aktív tagokra 
van szükség, így Rád is. 

A kollektív jog olyan előny a 
munkavállalók számára, 
amiért önmagában érdemes 
szakszervezeti tagnak lenni. 

Egyedüli lehetőség 
Az összefogás jelentősen 

csökkenti az egyén kockázatát. 
Ezzel szemben például az egyéni 
jogorvoslat az érintett teljes 
kockázatvállalása mellett valósul 

csak meg. A jog biztosítja a 
munkavállalói szervezetet 
képviselő tisztségviselők 
védelmét. Tehát a társai érdekeit 
képviselők is kisebb kockázatot 
vállalnak, mintha önállóan, 
egyéni elvárásaikat közvetítenék. 

A kollektív jog csak akkor ér 
valamit, ha élni tud vele az adott 
közösség. Ezért van szükség 
szakértelemre. Méghozzá olyan 
speciális szakértelemre, amely a 

munkáltatókkal folytatott 
alkudozásban nélkülözhetetlen. 

A szakszervezetben 
megnyilvánuló összefogás az 
egyedüli lehetőség számodra, 
hogy társaiddal együtt, 
képviselőid segítségével 
egyenrangú partnere legyél a 
cégnek és az államnak. 

Karácsony Szilárd 
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Munkavállalói levél 
 

Az alábbiakban szeretnék néhány mondatban 
reagálni, Szőcs László HR Igazgató úr, 2006. 
decemberében kiadott közleményére: 

„Az átadott szakszervezeti ajánlás a korábbi 
javaslathoz képest érdemi elmozdulásokat nem 
mutatott, …” 

Valóban nem történt előrelépés a 
bértárgyalásokon, hacsak az nem, hogy a 
szakszervezetek már a tárgyalás előtt átadták 
javaslatukat a munkáltatónak, és nem szóban 
közölték! 

Véleményem szerint legalább akkora „érdemi 
elmozdulást mutat”, mint a munkáltató dec. 5-i 
javaslata, amelyben az inflációkövető béremelést 
6%-ról 6.5%-ra növelte. 

Ez igazán „érdemi elmozdulás”! Semmi 
kockázat nincs benne, ugyanis a jövő évi infláció a 
legújabb előrejelzések szerint 7% fölött várható, de 
ha mégsem, az esetleges „túlfizetést„ 2008-ban 
úgyis visszaveszi a cég. 

A munkáltató csomagban tárgyal! De a 
csomagból már kikerült a Sztrájkszabályzat 
kidolgozása. 

Nem véletlenül! Ha megköttetik a 3 éves KSz, 
akkor 3 évig nem lehet sztrájkolni, legalábbis a 
KSz-ben szabályozott kérdésekben nem. 

Tehát a munkáltató nyer három nyugodt évet! 
Mit nyernek a munkavállalók? Jó esetben  3 év 
helybejárást! A műszakosok kapnának 3évre 5%-ot 
- Divízió szinten szabályozva, ami még nincs 
kidolgozva. Nesze semmi, fogd meg jól! Ráadásul, 
aki nem műszakos, ettől is elesik. – oszd meg és 
uralkodj! 

2008-tól a 20 évnél régebbi dolgozók 5 évente 
kapnának kisebb-nagyobb összeget Törzsgárda 
címén. 

És a többiek?  Szintén nincs kidolgozott 
szabályzat. 

2009-től Tudás alapú juttatás – semmit nem 
tudni róla – „később kerül kidolgozásra„. Itt is 
uralkodik a tök homály! 

A VBK nagyon kényes téma! A munkáltató 
ezzel próbálja zsarolni a szakszervezeteket és a 
dolgozókat. Csakhogy, ha megtörténne a várva várt 
megállapodás, akkor sem tudnánk jegyezni VBK-t, 
mert az OÉT-ben még nem állapodtak meg a 2007-
es minimálbérről. Emiatt nem tudjuk mennyit 
tehetünk nyugdíjra, EÜ-pénztárba , önsegélyzőre, 
stb. Ezt nem reklámozza a cég! Így a 
szakszervezetekre mutogatni, hogy úgy mondjam, 
kissé hamis! 

500.000.- Ft VBK ! – a tavalyinál 3.73%-kal 
több. Igazán „érdemi elmozdulás”! A VBK a 
korábbi években is infláció alatt növekedett, ami 
nettó keresetcsökkenést jelent, mivel a 
jövedelmünkbe ez is beleszámít. 

„… hosszú távon garantált juttatásokkal, 
biztonságos és kiszámítható fejlődést biztosítson a 
munka vállalók számára.”  

Hát igen, a visszafejlődés is fejlődés! Csakhogy 
ehhez egyetlen szakszervezet sem adhatja a nevét. 

UI: A munkáltató cirka egy hónap gondolkodási 
időt kért. 

Remélem érdemi eredménye lesz! (Lapzártáig 
nem lett: a szerk.) 

                                                                      SCH 
 

Véleményem szer int  
 

A szakszervezeteknek, 2007. január 09-én 
írásban átnyújtott munkáltatói válasz fölényes és 
gúnyos bekezdéssel indul: 

„A munkáltató két ponton pozitív 
elmozdulásként értékeli a szakszervezeti 
ajánlást: 
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 A kért alapbér-emelési mértékben 1,5%-
os visszalépés történt, 

 Mérsékelték a törzsgárda jutalom 
bevezetésével kapcsolatos plusz 
igényeiket.” 

Kibújt a szög a zsákból: a munkáltatónak az 
jelent előrelépést, ami a munkavállalóknak kevesebb 
pénzt juttat. Ennyire őszintén még nem nyilatkoztak. 

Ettől kezdve álságos és képmutató minden olyan 
kijelentés, ami a munkáltató részéről az úgynevezett 
munkavállalói elégedettségre való törekvésre utal. 

A szélesebb nyilvánosságnak szánt 
közleményükben „természetesen” mindezekről 
mélyen hallgatnak, helyette a munkavállalókat 

ijesztgetik a VBK jegyzés csúszása kapcsán. Csak 
ennyire futja? 

Nem elegáns eljárás. Pallérozott körökben elő 
sem fordulhatna ilyen. 

Az ilyen munkáltatói megnyilatkozások, illetve 
felfogás után nagy hibának tartanám a három évre 
szóló KSZ aláírását, mert azzal megkötnék úgy a 
szakszervezetek, mint a munkavállalók kezét. 

Az csak hab a tortán, ahogy a Hay-rendszer 
kidolgozásán olyan hosszú idő óta vajúdnak az 
„illetékesek”, hogy az már-már a Guinnes Rekordok 
Könyvébe illik. 

 
Jenő 
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Akinek humora van mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

 

Ha főnököd megaláz, ne vágj hozzá jó pofát. 
Inkább vágd jól pofán… 

* 
Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, 

amit hallasz. 
Zseniális, ha tudod, melyik felét. 

* 
Az élet attól szép, hogy bármi megtörténhet. 

És attól pocsék, hogy meg is történik. 
* 

A nő győzelme, ha megadhatja magát. 
* 

Miért nem ütötte agyon a két szúnyogot Noé? 
* 

Egy marék szerencse többet ér egy zsák észnél. 
*  

Ha szemmel mindent el lehetne intézni, az utcák 
tele lennének hullákkal és terhes nőkkel. 

* 
A szüleid minden évben elmennek az 

állatkertbe, hogy ott megdobálják kővel a 
gólyát!! 

* 
A birka magyarokat mindig megvágták. 
Amikor nehéz helyzetben voltak, akkor is 

fizetniük kellett. 
- papi tized, 
- földesúri kilenced, 
- kormányzati negyed. 

* 
Tanító néni arra kéri a gyerekeket, mondjanak 

bölcs magyar mondásokat. Jelentkezik az egyik. 
- Kovács, mondjad a bölcs mondásodat. 
- Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű. 
- Jól van, leülhetsz. 
- Na ki tud még mondani? 
- Na Tóth, most te következel. 
- Ki korán kel aranyat lel. 

- Nagyon jó, leülhetsz. 
- Na, van még valaki, aki tud mondani valami 

bölcs magyar mondást? 
- Ferike, na fiacskám halljuk a te mondásodat. 
- Aki hazudik, az lop is. 
- Ez igen Ferike, te még sokra viheted az 

életben. 
* 

– Mondja, maga törvényes házasságból 
született? 

– Félig-meddig, kérem 
– Hogyhogy félig-meddig? 
– Az apám nős volt, az anyám hajadon. 

* 
Dezső élete első randevújáról jön haza lógó 

orral. Az apja faggatja: 
– Hogy sikerült? 
– Félig. 
– Hogyhogy félig? 
– Én ott voltam, a lány nem. 

* 
– Anyuci, te mindig azt mondtad, hogy a férfi 

szívéhez a gyomrán keresztül vezet az út. 
– Pontosan így van kislányom. 
– Na, én tegnap felfedeztem egy új utat. 

* 
Két béka beszélget az árokparton: 
- Jó érzés, hogy az összes lány megvolt a 

faluban. 
- Ja. De azért a varázsló lányát kihagyhattuk 

volna... 
* 

Baleseti osztályon: 
- Mi a panasza? 
- Elveszett a szemüvegem... 
- Akkor miért ide hozták?! 
- Miért? Ide hozták? 

* 



- Édesem - kérdezi fancsali képpel az újdonsült 
férj - mivel töltötted meg ezt a csirkét? 

- Én semmivel, hiszen nem is volt üres. 
* 

Angliában egy csavargó bekopog a 
GYÖRGY ÉS A SÁRKÁNY nevű fogadóba. 
Egy nő nyit ajtót, akitől megkérdi: 

- Nem adna valami ennivalót? 
- Nem. - mondja a nő és becsapja az ajtót. 
A férfi ismét bekopog, s mikor újra meglátja 

a nőt, azt kérdi: 
- Nem beszélhetnék most Györggyel? 

* 
Egy férfi rosszul érzi magát, és szól a 

feleségének, hogy hívja ki hozzá az állatorvost. 
- Miért az állatorvost? - kérdezi az asszony. 
- Hogy miért? Dolgozom, mint egy igásló, 

itthon úgy érzem magam, mint egy kivert kutya, 
ráadásul egy vámpír mellett alszom! 

* 
Kora tavasszal két ismerős találkozik egy pesti 

utcán, beszélgetni kezdenek: 
- Mondja maguknál hány fok van a lakásban? 
- Szellőztetés előtt vagy után? 
- Utána. 
- Ugyanannyi! 

* 



 
 

A z  O la j ipa r i  Sz aksz er vez e t  t ag ja inak  
 

2007. február 22-én (csütörtökön) 1900 órakor a József Attila színházban 
 

JÁROM AZ UTAM című revü két részben 
 

Jelentkezni, illetve bérleteket átvenni a DUFI irodaház (fsz. 4.) szakszervezeti irodában lehet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A MOL Rt. Olajipari Szakszervezet 
időszakos kiadványa. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 

Felelős kiadó: Hajzer Barnabás 
Cím: MOL Rt. DUFI 2443 Százhalombatta Pf: 1 

Telefon: 121-19. Fax: 115-19 
E-mail: Olajipariszakszervezet@MOL.hu 

SZÁZHALOMBATTÁN KONZOL! 
 
 

PSZ, X-BOX, JÁTÉKOK, 
Tartozékok, gépek, gyorsszerviz! 

 
Nyitva tartás hétköznap: 1400 – 1800-ig. 

                       Szombaton: 0900 – 1200-ig 
Erkel krt. 110. gombasor, 108-as épületnél 

davidgame@freemail.hu  

Választható béren kívüli juttatás 
 

KEDVES DOLGOZÓK! Választható béren kívüli juttatás! Várjuk megtisztelő hívásukat! 
    HITEL LEHETŐSÉG 

Amennyiben Önnek legalább 10 éve van önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítása, hitelkeretet 
tudunk biztosítani az Ön számára tetszőleges felhasználásra. 
FEDEZET = TAGI LEKÖTÉS 80 VAGY 90 %-a. 
Hitelt az ALLIANZ BANK ZRT folyósítja. 

    A „TÉNYKÉP”-ben már megjelent VBK- rendszeren belüli elemek továbbra is          
      érvényben vannak: 
 1/ Jelzáloghitel 
 2/ Befektetés /+ hozzá kapcsolható életbiztosítások 

A fentieket az Allianz Hungária Biztosító ZRt közreműködésével tudjuk Önöknek teljesíteni. 
Várjuk megtisztelő hívásukat. 
Turai János     
üzleti vezető                                
20/9820-414 
     
Dancsiné Kőfalvi Benedikta 
üzleti vezető 
20/9230-156 
 

ELADÓ CSALÁDI HÁZ! 
 

Százhalombatta – Dunafüreden, csendes helyen eladó 100 négyszögöles telken egy 2,5 szobás, 
összkomfortos családi ház. 

 

Érdeklődni lehet személyesen szombaton és vasárnap. 
Cím: Dunafüred: Csalogány u. 18. 

Telefon: 06-20-550-0081 
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