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Önmagadért-velünk! 
 

Emlékezzünk azokra, akik már nem lehetnek közöttünk 
 

 
 

 
 

A Munkahelyi balesetben megsérültek, megrokkantak és elhunytak napja az április 28-án tartott 
nemzetközi emléknap, melyen a munkavégzés során megsérült, megrokkant vagy elhunyt 
dolgozókra emlékezünk. Magyarországon, a kormány 2012-ben nyilvánította hivatalos emléknappá. 
  
A munkabalesetek megelőzését az is elősegítheti, ha minden évben megemlékezés történik a 
munkabalesetben elhunyt vagy megrokkant munkavállalókról oly módon, hogy a megemlékezésben 
hangsúlyozottan szerepet kap az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek 
biztosítására történő figyelemfelhívás. 
 
A Kormány felkéri a munkáltatókat és a munkavállalókat, hogy – a munkavégzés egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos feltételeinek megteremtéséhez fűződő össztársadalmi érdek 
hangsúlyozása mellett – minden évben április 28-án emlékezzenek meg a munkabalesetben elhunyt, 
valamint megrokkant munkavállalókról. 
Magyarország gazdagságának alapja a munka, ugyanakkor a munkavégzés sok esetben veszéllyel 
is járhat. Fontos, hogy a munkaadók a munkavédelmi szabályok betartása mellett mindent tegyenek 
meg a munkavállalók életének és testi épségének védelméért, biztonságáért. 
 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_28.
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Kollegáim közül nagyon sokan megérdemelnék 
 
Kohán József, a DS Fejlesztés fejlesztőmérnöke is azon 20 munkatársunk egyike volt, akik ünnepélyes 

keretek között. Munkatársunk Életpálya díjat vehetett át Molnár Józseftől a társaság vezérigazgatójától 
és az adott vállalat első számú vezetőjétől. Az elismerést évről-évre a legalább 25 éves MOL 
munkaviszonnyal rendelkező kollégáknak ítélik oda kiemelkedő, értékteremtő szakmai 
tevékenységükért, elkötelezett munkavégzésükért, az utánpótlás nevelésben vállalt szerepükért. 

 
- Annyi üzemben dolgoztál, 

hogy méltán állíthatjuk, 
alaposan ismered a Dunai 
Finomítót. Felsorolnád Molos 
életutad? 

- 1979 decemberében jöttem a 
Dunai Kőolajipari Vállalathoz 
(DKV). Az MSA üzemben 
kezdtem tablettázóként, majd 
ugyanitt táblakezelő lettem. 
Később, a Krakk üzem 
indítócsapatába kerültem. Ott, 
mint műszakvezető 
tevékenykedtem. Egy év elteltével 
az akkor létesülő Viszkozitás-törő 
(A-4) üzemhez hívtak, ahol a 
műszeres feladatokat láttam el. A 
megbízatás leteltével, 
műszakvezetőként újra az FCC 
üzembe vezetett szakmai utam. 
Innen kerültem technológusként a 
Technológiára. Kihagyhatatlan 
lehetőségként felkínálták 
számomra a Dunastyr technológusi 
beosztását, amit 1990-ben 
megpályáztam és meg is nyertem. 

- Hét évet dolgoztál a Dunastyr 
üzemben, majd újra a Mol 
következett. 

- Igen, többször próbáltak 
visszahívni a Molba, végül ’98 
januárjában kötélnek álltam és 
beosztott technológus 
fejlesztőmérnök lettem eleinte a 
Kutatás Fejlesztésen, aztán jó 
párszor átalakult a szervezet, végül 
a DS Fejlesztésből jöttem 
nyugdíjba. 

- Vannak rossz emlékeid a 
munkahelyekkel kapcsolatban? 

- Mint ahogy írtam az elköszönő 
körlevelemben is, voltak olyan 
helyzetek, amikor úgy éreztem, 
hogy nagyon méltánytalanul 
bántak velem. Az idők távolából 
visszatekintve rájöttem, hogy 
mindig pozitív változást hoztak az 
ilyen helyzetek. Több 
munkahelyváltásom külső 

kényszer hatására következett be, 
de mindig jót hozott. 

- A munkahelyi jó emlékekkel 
hogy állsz? 

 
 
- Ebből nagyon sok van. 

Mindegyik munkahelyemnek 
megvolt a maga szépsége és 
mindenütt nagyon jó 
munkatársaim voltak. Az MSA 
üzemben a betanulás időszaka volt 
a meghatározó. Mérnökként 
kerültem oda, de technikus 
műszakvezető kollegáim szinte 
utolérhetetlenek voltak tudásban és 
nagyon sokat lehetett tőlük tanulni. 
Hajzer Barnabás és Keresztényi 
István nevét külön is kiemelném. 
Bizton állíthatom, hogy nincs az 
az egyetemi szintű oktatás, amely 
felérne az üzemekben szerezhető 
elméleti-gyakorlati 
tapasztalatokkal. Éles 
helyzetekben is olyan 
bűvészteljesítményeket 
produkáltak, hogy le a kalappal 
előttük. Arról nem is beszélve, 
hogy az újítómozgalom keretein 
belül milyen nagyszerű 
dolgozatokat írtunk együtt. A 
Krakk üzemben egy új 
technológiát lehetett külföldön, 
profi módon megtanulni és az ott 
dolgozóktól is nagyon sok 

lendületet és tudást kaptam 
további munkáimhoz. A 
Dunastyrnél kaptunk az olaszoktól 
egy technológiát, amihez úgy 
tudtunk hozzányúlni, úgy tudtuk 
tökéletesíteni, hogy jobb lett.  

- Tapasztalataim szerint azon 
kivételes emberek közé tartozol, 
akik nem felejtették el azt, hogy 
honnan jöttek. Az üzemek 
bonyolultsága és az ottani 
munkák szépsége ugyanúgy 
megmaradt benned, mint a 
műszakosok iránti tisztelet. 
Miért hiányzik ez a vezetőkből 
vagy vezetőkhöz közelinek 
mondhatókban? 

- 1969 szeptemberében vonultam 
be előfelvételisként katonának. 
Egyformák voltunk. De amikor a 
kiképzés után kinevezték közülünk 
a rajparancsnokokat, abban a 
pillanatban úgy megváltoztak, 
hogy rájuk sem lehetett ismerni. 
Olyan is akadt közöttük, aki 
velünk egykorúként elkezdett 
magázni bennünket. Sajnos ez az 
emberi természethez 
hozzátartozik. Ahhoz, hogy az 
ember ezen túllépjen, és ne essen 
ebbe a csapdába, ahhoz kell 
valamilyen adottság. A 
lakóhelyválasztás is nagyon sokat 
számít. Mert mondjuk, ha én a 
Rózsadombra, egy teljesen más 
közegbe kerültem volna, nagyon 
hamar elfelejthetném, hogy 
honnan érkeztem oda. Teljesen 
mások lettek volna az igényeim és 
mindig rosszul érezném magam 
mint ember, mert ott van előttem a 
kihívás, amit nem tudok elérni. 

- Nem a Rózsadombra, hanem 
Ráckeresztúrra kerültél. 

- Igen és nagyon hamar be 
kellett látnom, hogy a 
környezetemben az egyik legjobb 
helyzet az enyém. Mások – a 
többség – sokkal nehezebb 
körülmények között élnek és 
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tudom, hogy nagyon meg kell 
becsülnöm amit kapok és adnom is 
kell a környezetemnek, mert nem 

tudok úgy begyújtani a kályhámba, 
ha tudom, hogy a szomszédomnak 
nincs tüzelője. 

 
(folyt. a következő oldalon) 
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- Életpálya díjat érdemeltél ki 
a Moltól. Ennek birtokában 
másként tekintesz vissza az itt 
töltött évekre? 

- Nem gondolok másként a 
múltra, hiszen díjjal, vagy nélküle, 
összességében úgy volt szép, 
ahogy megéltem. Véleményem 
szerint a kollegáim közül nagyon 
sokan megérdemelnék ezt a díjat. 
Úgy fogom fel a dolgot, hogy nem 
is az én, hanem a DS fejlesztés 
munkájának eredménye ez a díj, 
mert nagyon sok ember munkája 
testesül meg egy ilyen 
elismerésben. Egyedül ezt nem 
lehetett volna elérni. Annyit még 
megjegyeznék, hogy miközben 
hallgattam a többi kitüntetett 
bemutatását, végig arra gondoltam, 

hogy büszke lehetek, amiért ebbe a 
rangsorba belekerültem. 

- Nagyon hasznos tagja voltál 
az Olajipari Szakszervezetnek. 
Úgy tudom, hogy nem akarsz 
elszakadni tőlünk, és 
tapasztalataiddal igyekszel 
segíteni. 

- Úgy érzem, hogy aki többet 
kapott a jóistentől, magasabb 
beosztásban vagy végzettségben, 
annak kötelessége nem csak 
magára, hanem azokra is 
gondolnia, akiknek az 
érdekérvényesítő képessége 
kisebb, mert laborban vagy 
üzemben dolgozik. Belső 
kényszernek és kötelességemnek 
éreztem azt, hogy tovább segítsem 
az Olajipari Szakszervezetet és 

annak tagjait, hiszen amikor 
szükségem volt rá, én is kaptam 
tőletek segítséget. Olvastam 
valahol, hogy az 
erdőmérnök/erdész nemcsak arra 
figyelt, hogy a megfelelő 
mennyiségű fa ki legyen vágva, 
hanem azt is szem előtt tartotta, 
hogy a favágók enni tudjanak és 
meglegyen a lelki támaszuk is. 
Ezért ebédidőben maga köré 
gyűjtötte az embereket és a 
Bibliából olvasott nekik. Ez a 
történem nagyon megragadott és 
hiszem, hogy az embereknek nagy 
szüksége van a hitre, a Biblia 
olvasására. 

Brunecker Jenő 

 

A fotoszintézis alapján állítottak elő hidrogént 
 
A növényvilágra jellemző fotoszintézis elméleti alapjaira támaszkodva állítottak elő hidrogént a 

Glasgow-i Egyetem tudósai: az eljárás áttörést kínálhat a világ energiaproblémájának megoldása felé. 
 
A kutatók úgy vélik, hogy a módszerrel feltárható a 

hidrogénben rejlő lehetőség mint tiszta, olcsó és 
megbízható erőforrás. Az ősmaradványi - fosszilis - 
erőforrásoktól eltérően a hidrogénből károsgáz-
kibocsátás nélkül állítható elő energia, és az sem 
mellékes, hogy az alapanyag bőséges mennyiségben 
áll rendelkezésre. 

Hidrogéngáz a vízmolekula két alkotóelemének, a 
hidrogénnek és az oxigénnek a szétbontásával 
nyerhető. A tudósok évtizedek óta küzdenek annak a 
problémának a megoldásával, hogy ne egyszerre, 
hanem eltérő időpontban és helyen vonják ki a két 
elemet, ami egyrészt lényegesen olcsóbbá tenné a 
folyamatot, másrészt elkerülhető lenne a véletlen 
robbanás. A hidrogén ugyanis roppant gyúlékony 
gáz. A jelenleg alkalmazott nagy energiaigényű 
eljárás, az elektrolízis során áramot vezetnek a vízbe, 
hogy az annak hatására végbemenő elektrokémiai 
folyamatban szétválasszák egymástól az oxigént és a 
hidrogént. 

A glasgow-i kutatók a Nature Chemistry című 
szakmagazinban ismertették új módszerüket, 
amelynek segítségével - mintegy mesterséges 
fotoszintézist előidézve - több menetben és 
elkülönítve bontják ketté a vízmolekulát. (A 
fotoszintézis az a biológiai folyamat, amelyben az 
élőlények a napfény energiáját felhasználva 
szervetlen anyagból szerves anyagot hoznak létre.) 

Az általuk kidolgozott eljárás lényege, hogy 
létrehoznak egy "elektroncsatolású átmeneti proton-
puffert", amely összegyűjti és tárolja a hidrogént, 
miközben az áram hatására csak az oxigén válik ki a 
vízből. A hidrogént később, tetszőlegesen 
megválasztott időpontban vonják ki. Bár az új 
technológia hosszabb időt igényel, jóval 
biztonságosabb az egyszerű elektrolízisnél, és mivel 
fajlagosan kevesebb energiára van szükség 
működtetéséhez, az atomok szétbontásához megújuló 
forrásokból származó energiát is használhatnak. 

Mark Symes, a tanulmány társszerzője kijelentette, 
hogy eljárásukkal, sokkal olcsóbban és 
biztonságosabban, ipari szinten állítható elő hidrogén. 
Lee Cronin, a Glasgow-i Egyetem professzora azt 
emelte ki, hogy a technológia alkalmazásával 
jelentősen csökkenthető a karbon-lábnyom (egy 
személyre vagy szervezetre számított üvegházhatású 
gázkibocsátás). Felhívta a figyelmet arra is, hogy a 
hidrogéngáz eljuttatása a fogyasztókhoz nem 
igényelne új infrastrukturális beruházást, mert a 
használatban lévő gázvezetékrendszer minden 
további nélkül megfelel. 

A hidrogénről 
A hidrogén a periódusos rendszer első kémiai 

eleme. A hidrogén vegyjele H, rendszáma 1. A 
hidrogén a legkönnyebb elem, relatív atomtömege 
1,00794 u, egyatomos formájában (H1) a 
leggyakoribb elem, a világegyetem barion-tömegének 
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mintegy 75%-át alkotja. A fősorozatbeli csillagok 
nagyrészt plazma halmazállapotú hidrogénből állnak, 
amit apránként héliummá égetnek el. A többi 
kozmikus testre általánosan igaz, hogy minél 
nagyobb, annál több benne a hidrogén: mivel a kisebb 
égitestek gravitációs mezeje nem képes az igen kis 

sűrűségű hidrogéngázt légkörében huzamosan 
megtartani. 

Szabványos nyomáson és hőmérsékleten színtelen, 
szagtalan, íztelen, nem mérgező, nemfémes, egy 
vegyértékű, igen gyúlékony kétatomos gáz, kémiai 
képlete H2. 

(folyt. a következő oldalon) 
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A természetben előforduló atomos hidrogén a 
Földön ritka, mert a hidrogén a legtöbb elemmel 
könnyen képez kovalens vegyületeket, jelen van a 
vízmolekulában és a legtöbb szerves vegyületben. A 
hidrogén különösen fontos szerepet játszik a sav-
bázis reakciók során, az oldható molekulák közötti 
proton-átadáskor. 

Ionos vegyületeiben lehet negatív töltésű (a 
hidrogén anion másik neve hidrid, jele H−), vagy 
lehet pozitív töltésű H+. Ez utóbbi kation elméletben 
csak egy csupasz proton, ám a valóságban az ionos 
vegyületekben a hidrogén kationok komplexeket 
alkotnak. A hidrogén leggyakoribb izotópja a 
prócium (ritkán használt név, jele 1H), atommagja 
egyetlen protonból és nulla neutronból áll. Mint a 
legegyszerűbb ismert atom, a hidrogénatom elméleti 
jelentőséggel is bír. Például, mivel az egyetlen 
semleges elem, amelyre a Schrödinger-egyenlet 
analitikus eredményt ad, a hidrogénatom 
energetikájának és kötéseinek tanulmányozása 
kulcsszerepet játszott a kvantummechanika 
kifejlődésében. 

A hidrogéngázt mesterségesen először a 16. század 
elején állították elő, fémek és erős savak 
összekeverésével. 1766–81 között, Henry Cavendish 
volt az első aki felismerte, hogy a hidrogén gáz egy 
diszkrét anyag, és égésekor víz keletkezik. Ez az a 
tulajdonság, amelyről később a nevét is kapta: 
görögül a υδρογόνο „vízképzőt” jelent. 

Ipari előállítása nagyrészt a földgáz és a vízgőz 
reakciójával történik; kisebb mértékben nagyobb 
energia-igényű hidrogén termelő módszerekkel, mint 
például a víz elektrolízisével. A legtöbb hidrogént a 
termelés helyének közelében használják fel, a két 
legnagyobb felhasználási területe a fosszilis 
tüzelőanyagok feldolgozása (pl.: hidrokrakkolás) és 
az ammóniagyártás, elsősorban a műtrágya piac 
számára. 

A hidrogén nagyon jól oldódik egyes fémekben 
(pl.: palládium, platina, nikkel); mindemellett 
metallurgiai szempontból aggodalomra ad okot, hogy 
a hidrogén sok fémet rideggé és törékennyé tesz, 
ezzel megbonyolítja a csővezetékek és tartályok 
tervezését. 

 

Vigyázz, a kullancs nem nyiffant ki a hosszú téltől! 
 

A kullancscsípés elleni védekezésre szólít fel az ÁNTSZ, hangsúlyozva, hogy a kullancs által okozott 
vírusos agyvelőgyulladás esetében van védőoltás. 

 
Kora tavasztól késő őszig találkozhatunk a 

kullanccsal a számára kedvező életfeltételeket 
biztosító élőhelyeken. Európa legnagyobb részén, így 
Magyarországon is a közönséges kullancs a 
leggyakoribb fajta, amely több kórokozót hordozhat 
és terjeszthet, és ezekkel vérszívásakor az embert is 
megfertőzheti. E betegségek közül Magyarországon 
elsősorban a Lyme-kór és a vírusos agyvelőgyulladás 
fordul elő. 

Az ÁNTSZ arra hívja fel a figyelmet, hogy a 
patikában kapható teszt, amely a Lyme-kórokozót 
képes kimutatni, nem ad százszázalékos 
bizonyosságot, nem alkalmas az ember betegségének 
megállapítására. Ha a kullancscsípés után 
betegségtünetet - például bőrtünetet, izomfájdalmat, 
lázat, fejfájást - tapasztalunk, orvoshoz kell fordulni. 

A szívás és a kórokozók átvitele ellen 
többféleképpen lehet védekezni. Ezek közül a 
legfontosabbak, hogy az erdei túrák alkalmával 
ajánlatos kullancsriasztó szert használni, amelyeket a 
bőrünkre, esetenként pedig a ruházatunkra 
juttathatunk. 

A túrán világos ruházat ajánlott, mert azon 
könnyebben észrevehető az anyagba kapaszkodó 
kullancs. 

Fontos továbbá - hívja fel a figyelmet az ÁNTSZ -, 
hogy a kirándulások után gondosan át kell vizsgálni 
bőrünket, elsősorban a hajlatokat és a deréktájékot, 
hogy nem fúródott-e be kullancs. Az eltávolításhoz 
legalkalmasabb egy vékony hegyű csipesz, amellyel a 
kullancs a bőrhöz legközelebb eső részénél ragadható 
meg anélkül, hogy utótestét összenyomnánk. A 
kullancsot ezután határozott mozdulattal húzzuk ki a 
bőrből. Szükség esetén azonban két körmünk közé 
fogva, gyengén csavaró mozdulattal is kihúzható a 
kullancs, mert az a legfontosabb, hogy minél előbb 
eltávolítsuk bőrünkből.. 

A tisztiorvosi szolgálat szerint ajánlott a sebet 
langyos, szappanos vízzel leöblíteni, és célszerű a 
befúródott kullancs helyét és eltávolításának idejét a 
naptárba feljegyezni, hogy az esetleges 
betegségtünetek megjelenésekor az orvost 
tájékoztathassuk a kullancscsípés időpontjáról. 

A kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás 
megelőzhető védőoltással. Mivel azonban a 
megfertőzött haszonállatok teje is közvetítheti a 
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vírust, a nyers kecske- és tehéntejet fogyasztás előtt fel kell forralni, mert így a kórokozó elpusztul. 
 

Tisztelt Olajipari Szakszervezeti tagok! 
 

A korábbi évekhez hasonlóan, most is lehetőségük van tagjainknak olyan Wellness kuponok igénybevételére, 
amelyek segítségével jelentősen olcsóbban juthatnak az ország különböző részein fürdőbelépőkhöz. 

Az egész napra szóló, teljes árú belépőjegy  megvásárlása esetén a kupon átadásával a második jegy 
díjmentes  

A kuponok 2013. szeptember 30-ig érvényesek. 

 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
 

A személyhez fűződő jogok védelme 
9. § 
(1) Az e törvény hatálya alá tartozók személyhez 
fűződő jogait tiszteletben kell tartani. 
(2) A munkavállaló személyhez fűződő joga akkor 
korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony 
rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból 
feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A 
személyhez fűződő jog korlátozásának módjáról, 
feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót 
előzetesen tájékoztatni kell. 
(3) A munkavállaló a személyhez fűződő jogáról 
általános jelleggel előre nem mondhat le. A 
munkavállaló személyhez fűződő jogáról rendelkező 
jognyilatkozatot érvényesen csak írásban tehet. 
10. § 
(1) A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat 
megtétele vagy adat közlése kérhető, amely 
személyhez fűződő jogát nem sérti, és a 
munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése 
szempontjából lényeges. A munkavállalóval szemben 
csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, 
amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, 
vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban 
meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség 
teljesítése érdekében szükséges. 
(2) A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni 
személyes adatainak kezeléséről. A munkáltató a 
munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt 
harmadik személlyel csak törvényben meghatározott 
esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával 
közölhet. 
(3) A munkaviszonyból származó kötelezettségek 
teljesítése céljából a munkáltató a munkavállaló 
személyes adatait - az adatszolgáltatás céljának 
megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint - 
adatfeldolgozó számára átadhatja. Erről a 
munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell. 
(4) A munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai 
célra felhasználhatók és statisztikai célú 
felhasználásra - hozzájárulása nélkül, 
személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók. 
11. § 
(1) A munkáltató a munkavállalót csak a 
munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében 
ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak 
során alkalmazott eszközök, módszerek nem 

járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A 
munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. 
(2) A munkáltató előzetesen tájékoztatja a 
munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az 
alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló 
ellenőrzésére szolgálnak. 

A munkaszerződés módosítása 
58. § 
A felek a munkaszerződést közös megegyezéssel 
módosíthatják. A munkaszerződés módosítására a 
megkötésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni. 
59. § 
A munkáltató a 127-133. §-ban meghatározott 
távollét megszűnését követően ajánlatot tesz a 
munkavállaló számára a munkabér módosítására. 
Ennek során a munkavállalóval azonos munkakörű 
munkavállalók részére a munkáltatónál időközben 
megvalósított átlagos éves béremelés mértékét kell 
alapul venni. Ilyen munkavállalók hiányában a 
munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves 
béremelés mértéke az irányadó. 
60. § 
(1) A munkavállaló számára egészségi állapotának 
megfelelő munkakört kell felajánlani, ha 
várandóssága megállapításától gyermeke egyéves 
koráig - munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi 
vélemény alapján - a munkakörében nem 
foglalkoztatható. A munkavégzés alól fel kell 
menteni, ha az egészségi állapotának megfelelő 
foglalkoztatása nem lehetséges. 
(2) A munkavállaló a felajánlott munkakörnek 
megfelelő alapbérre jogosult, amely a 
munkaszerződés szerinti alapbérénél kevesebb nem 
lehet. A felmentés idejére alapbére illeti meg, kivéve, 
ha a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem 
fogadja el. 
61. § 
(1) A munkáltató a munkakörök megjelölésével 
tájékoztatja a munkavállalókat 
a) a teljes vagy részmunkaidős, 
b) a távmunka végzésre irányuló, valamint 
c) a határozatlan idejű munkaviszony keretében 
történő foglalkoztatás lehetőségéről. 
(2) A munkavállaló munkaszerződés módosítására 
irányuló ajánlatára a munkáltató tizenöt napon belül 
írásban nyilatkozik. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


(3) A munkáltató a munkavállaló ajánlatára a 
gyermek hároméves koráig köteles a 
munkaszerződést a napi munkaidő felének megfelelő 
tartamú részmunkaidőre módosítani. 

 
35. Eltérő megállapodás 

62. § 
(1) A felek megállapodása vagy kollektív szerződés 
az 58. §-ban foglaltaktól nem térhet el. 
(2) Kollektív szerződés az 59-61. §-ban foglaltaktól 
csak a munkavállaló javára térhet el. 

 
A LIGA Tanács úgy döntött, hogy a LIGA Szakszervezetek elnöksége sztrájkbizottsággá alakul. A Sztrájkbizottság 
célja, hogy összefogja a 2013-as bérajánlás megszületéséért eddig tett erőfeszítéseket, és további nyomatékot adjon 
a tárgyalások folytatásának. A Sztrájkbizottság egyúttal elkezdi felmérni a tagszervezetek sztrájkhajlandóságát és 
a szükséges mértékben előkészíti az esetleges akciót. 

 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 
 

Így tarolhat a munkaügyi ellenőrzés 

A munkaügyi ellenőrzésektől csak azok a vállalatok nem tartanak, ahol még nem volt ilyen. „Az 
ellenőrzés attól a pillanattól kezdődik, amikor az ellenőrök belépnek az ajtón. Az ellenőrök mindig 
váratlanul érkeznek, például ha panasz érkezett és ilyenkor kötelezően ellenőrzést indítanak a 
kormányhivatalok munkaügyi felügyelőségei. 

 

A szakértő szerint az ellenőrök 
törekszenek arra, hogy 
hatékonyan, gyorsan mindent 
áttekintsenek a cégeknél, de 
jelenleg a leggyakrabban 
bejelentett esetekre fordítanak 
komoly figyelmet. „Emellett még 
figyelni kell a munkavállalók 
munkaidejének pontos 
nyilvántartására, a túlórák, a 
szabadságok adminisztrációjára, az 
esetleges kilépők papírjainak 
szabályszerű, időben történő 
kiadására is" – hangsúlyozta Pentz 
Edina, az RSM DTM 
bérszámfejtési vezetője a 
Gazdaság Tv-nek adott 
interjújában. 

Ha megjelenik a munkaügyi 
ellenőrzés, és az ellenőrök 
igazolták magukat, akkor minden 
szükséges iratállományt a 
rendelkezésükre kell bocsátani, 
akár betekintés, akár másolás 
céljára. „Fontos, hogy aki a 
munkáltatót képviseli az ellenőrzés 
során (aki törvényben rögzített 
szabályok szerint jogosult a cég 
képviseletére), legyen felkészült a 
vonatkozó szabályozásból, sok 
probléma adódik ugyanis abból, 
hogy a munkavállalók tévesen 
nyilatkoznak. Ha felkészületlen a 
nyilatkozó, abból csak probléma 
lehet" figyelmeztetett a 
bérszámfejtési vezető. 
20 millió is lehet a bírság 

Az esetleges szabálytalanságok 
felfedése esetén a büntetési tételek 
egészen eltérőek lehetnek. „Attól 

függően, hogy milyen mértékű a 
jogsértés, a cégek kaphatnak 
figyelmeztetést, vagy büntetést" – 
mondta a szakértő. A bírságok 30 
ezer forinttól egészen a 20 milliós 
maximális bírságig terjednek, ezért 
fontos ügyelni a szabályok 
betartására. 

A büntetés kiszabása után a 
jogorvoslati lehetőségek 
meglehetősen szűkre szabottak. „A 
helyszíni jegyzőkönyvet alaposan, 
részletekbe menően át kell 
vizsgálni, mert már akkor és ott 
pontosítani lehet, ha valamiben 
nem ért egyet a munkáltató és az 
ellenőr. A kézhez kapott határozat 
ellen közigazgatási eljáráson belül 
lehet jogorvoslatot ellenőrizni." – 
mondta Pentz Edina. A munkaügyi 
felügyelőség minden évben, 
minden hónapban előre 
meghatározza, hogy mik azok az 
ágazatok, amelyeket kiemelten 
kezel, jelen esetben a szolgáltató 
szektor szereplőin a sor. 
„Ugyanakkor mindig vannak 
kiemelt területek, ilyen az 
építőipar, a vendéglátás, ahol 
szinte mindig megjelennek az 
ellenőrök, ám egy volt 
munkavállaló akár névtelenül is 
panaszt emelhet a munkaügyi 
központ felé, így bármikor 
számítani lehet egy ellenőrzésre" – 
mondta a szakértő. 

 
Megint szaporodnak a simlis 
munkáltatók 

A munkaügyi központ 
tapasztalatai szerint egy rövidebb 
csökkenő tendenciát megtörve 
tavaly ismét nőtt a munkaügyi 
szabálytalanságon ért munkáltatók 
aránya: 2012-ben a munkaügyi 
felügyelőségek a több mint 19 ezer 
ellenőrzött munkáltató csaknem 70 
százalékánál találtak munkaügyi 
jogsértéseket, továbbra is 
kiemelkedő a feketefoglalkoztatás. 

2012-ben a feketefoglalkoztatás 
a legtöbb esetben a bejelentés 
elmulasztását jelentette. Kisebb 
mértékben ugyan, de szintén jelen 
van az idénymunkával, alkalmi 
munkával összefüggő bejelentés 
nélküli foglalkoztatás és a 
munkavállalók munkaszerződés 
nélküli foglalkoztatása. Az adatok 
tanúsága szerint az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény 
szélesítette a szabályosan 
foglalkoztató vállalkozások körét. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


Tavaly a feketemunkások ötöde 
esett az építőipari vállalkozásokra, 
igaz, az ellenőrzések 14 százalékát 
is ebben a szektorban végezték. A 
feldolgozóiparban és a 
kereskedelmi vállalkozások 
körében emelkedett a feltárt 
feketefoglalkoztatás mértéke. A 
személy- és vagyonvédelmi 
tevékenységet végző cégeknél nem 
volt jelentős változás, ez az ágazat 
adta 2012-ben a feketemunkások 
23 százalékát, amely a 2011. évhez 
képest csökkenés ugyan, azonban 

az előző esztendőhöz hasonlóan a 
"legfertőzöttebb" ágazat. 
Ideje átnézni a 
munkaszerződéseket! 

Január 1. napján az új Munka 
törvénykönyve teljes 
terjedelmében hatályba lépett, így 
nem árt újra áttekinteni, milyen 
változásokat hozott az új 
szabályozás és mik a mostantól 
érvényes újdonságok. A tavaly 
július elsején hatályba lépett új 
Munka törvénykönyve (Mt.) 
bizonyos szakaszait csak az idei év 

első napjától kell alkalmazni, 
praktikus okokból. Olyan 
folyamatban lévő dolgokra 
vonatkoztak ugyanis, amelyek év 
közbeni változtatása 
indokolatlanul nagy 
adminisztrációs többletet jelentett 
volna. A vállalkozások egy része a 
munkaszerződések módosításával 
is megvárta, amíg a törvény 
valamennyi rendelkezése hatályba 
lép – most eljött az ideje a 
szerződések áttekintésének. 

 

 

Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

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

Minden élet csak ennyi? Az ember akar valamit, 
építget, rakosgat, törekszik erre-arra... aztán vége. 

* 
Tartsd távol magadat attól,  

aki nem szereti a kenyeret vagy a gyerekhangot!  
* 

Ahogy az idős madár énekel, úgy csicseregnek a 
fiókák. 

* 
Az észre fordított pénzt sosem költik el hiába.  

* 
Ne hidd azt, hogy nyugdíjas korodban pótolni 

tudod az addig el nem végzett tevékenységeidet. 
Akkor is időhiányban fogsz szenvedni. 

* 
Ne legyen lelkiismeret-furdalásod, ha feleséged új 
frizuráját vagy új ruháját nem vetted észre, hiszen 

úgysem miattad csináltatta. 
* 

Aki ötvenévesen ugyanúgy látja a világot, mint 
húsz évesen, harminc évet elpazarolt az életéből. 

* 
Őrizkedj attól, akinek csak egy könyve van. 

* 
Az egyetlen dolog, amire még Istennek sincs 

hatalma: meg nem történtté tenni azt, ami egyszer 
már végbement. 

* 
A brassói néplaptól újságíró érkezett Csíkszeredára 
és kéri, hogy mutassák meg neki a legöregebb 
favágót. Amikor találkoznak, azt mondja neki: 
- Hallom, maga még a gróf birtokán is dolgozott. 
Nekik gürcölt évtizedeken át, s csak egy házat, pár 
jószágot, meg néhány hold földet tudott szerezni. Azt 
akarom tudni bátyám, hogy milyen volt az élet. 
Például, akkoriban hány nadrágja volt? 
- Nyolc. 
- Miből? 
- Gyolcsból. 
- És most, a szocializmusban hány van? 
- Kettő. 
- Miből? 
- Abból a nyolcból. 

* 
Két politikus beszélget: 
- Még nem is kérdeztem - mondja az egyik -, hogy 
végződött a plágiumpered? 

- Győzött az igazság! - feleli a másik. 
- Az baj. És fellebbeztél? 

* 
- Uram, az ön betegségének az oka az alkohol – 
mondja a doki. 
- Maga az első orvos, aki nem rám keni a hibát! 

* 
- Tisztelt bíró úr! A feleségem azt szerette volna, ha 
úgy kezelem, mint Hófehérkét a mesében. Ezért 
mérgeztem meg az almáját. 

* 
Egy európai cégnél, ahol évek óta nem történtek 
technológiai fejlesztések, a megszaporodott munkák 
miatt 150 ezer forintért felvettek egy rendszerkezelőt. 
Két hónap múlva a cégnél valaki feltette a kérdést: 
- Ez a rendszerkezelő pontosan tudja, hogy mit kell 
neki csinálnia? 
Nosza, felvettek mellé négy lokálisan jártas oktatót, 
és három globálisan gondolkodni tudó szakembert, 
fejenként 590 ezer forint fizetésért. 
Újabb hónap múlva ismét elkezdett gondolkozni a 
céges agytröszt: 
- Itt van ez a nagyon hasznos munkát végző 
rendszerkezelő, de a közvélemény nem is hallott még 
róla és az áldozatos munkájáról! 
A gondolatot tett követte, így aztán európai 
színvonalú fizetésért felvettek két marketingest és 
egy szóvivőt, majd fél éven át lebonyolítottak egy 
óriásplakátos reklámkampányt, a rendszerkezelői 
feladatok minél szélesebb körben történő ismertetése 
érdekében. Minderre havi 50 millió forintot 
különítettek el. 
Nemsokára azonban jött a hír, hogy a cég 
takarékossági intézkedéseket vezetett be, ezért 
minden szervezetnél költségcsökkentést rendeltek el. 
Így hát kirúgták a rendszerkezelőt... 

* 
Vidékre megy tárgyalni a bukott miniszterelnök, 
amikor eszébe jut, hogy elfelejtett borotválkozni. 
Elmegy hát egy helyi fodrászüzletbe és kérdi a 
borbélytól: 
- Mondja! Ismer maga engem? 
- Nem uram, nem ismerem. 
- Akkor borotváljon meg! 

* 



- A feleségem megkért, hogy fessem ki a garázst, de 
olyan sokáig halogattam, hogy végül bedühödött és 
megcsinálta saját maga. 
- Hmm, bírom az olyan nőket, akik ennyire be tudnak 
gurulni! 

* 
Egy gyár vezérigazgatója gyűlést tart az 
alkalmazottaknak, s elmondja nekik,  hogy az eddigi 
létszám helyett jóval kevesebb embert alkalmaznak. 
- Én azt mondom, hogy a jövőben melózzunk 10 órát, 
hogy pótoljuk a hiányzókat – mondja egyikük. 
- Szerintem dolgozzunk napi 16 órát, mert örüljünk, 
hogy van munkahelyünk – mondja a másik. 
- Én meg azt mondom – szól a harmadik –, hogy 
haza se menjünk, valamennyien aludjunk itt, mert ha 
ez a két hülye hazamegy és találkoznak a 
feleségükkel, akkor fennáll a veszély, hogy további 
ökrök is születnek. 

* 
A feleség egy nap összepakol, és azt mondja a 
férjének: 
- Elegem van belőled! Nem tudom elviselni, hogy 
állandóan csak a focival foglalkozol! Megismerkedtem 
egy másik férfival, hozzá költözöm! 
Mire a férj: 
- Igen? És ő melyik csapatnak szurkol? 

* 
Esküvője után kérdezik Kovácsot a kollégái: 
- Na, milyen a házasélet? 
- Tudjátok, hamarosan megáld minket az Isten egy 
pufók, visító, fogatlan teremtménnyel. 
- Csak nem babát vártok? 
- Nem, anyósom hozzánk költözik. 
 

 
 

Drótpostacím:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 
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A hirdetések valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni, ezért a bennük megjelentetett tartalomért felelősséget nem vállalunk! 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E L E N T Ő S  Á R K E D V E Z M É N N Y E L  E L A D Ó !  
 
Whirlpool, Bauknecth, AEG új, szállítási sérült és garanciális időn belül meghibásodott háztartási gépek 40- 70 %-os 

árkedvezménnyel, garanciával eladók. 
 

ARC 227 borhűtő 319.000,- helyett 90.000,- 
 

ARC 471 beépíthető kombinált hűtő 107.000,- helyett 50.000,- 
 

NUTID OV9 beépíthető sütő 119.000,- helyett 60.000,- 
 

ADG 9442 inox mosogatógép 125.000,- helyett 75.000,- 
 

GSXP 6143 integrált mosogatógép 239.000,- helyett 110.000,- 
 

Valamint beépíthető mikrohullámú sütő, kerámia- és gázlapok. 
 

Érdeklődni lehet: 06-70-373-3352 
 

Eladó  Daewoo Nexia 1.5 GLX Kat. 
 

Gyártási év: 1996.03.   Üzemanyag: Benzin Futott km: 175000 km                    
Típus: Szedán / Limuzin. Műszaki vizsga: 2014. 03 csomagtartó: 530 l Hengerűrtartalom: 1498 cm³ 
További felszereltség: Manuális sebességváltó, ABS, légzsák, elektromos ablakok elől és hátul, klímaberendezés, 
bluetooth kihangosító, indításgátló, központi zár, riasztó +személyhívó, tolatóradar, CD-s mp3 rádió, szervokormány, 
állítható kormány, sebváltó zár, hátsó ülések közötti kézpihentető +síléctartó zsák, állítható szakaszos ablaktörlő 
funkció, színezett szélvédő, belülről elektromosan nyitható üzemanyagtartály +csomagtartó, elektromos antenna, 
ködlámpák, 

A jármű leírása: 
1996-os évjáratú, megkímélt. 14 évig voltam gondos gazda, garázsos autó, folyamatosan szervizelve, megbízható, 

 törzskönyves, a papírjai rendezettek nyári gumik acél felnin, + téli gumik acél felnin, + üléshuzat (nem volt feltéve), 
Az autó helyileg Százhalombattán - Pest megyében található. 

Többet ér, mint amibe kerül! 
Ár: 325 000 Ft 

      További kérdésekre a +36 20 341-61-71 telefonon, vagy a szabozs@mol.hu címen tudok válaszolni 
 

T E R M É S Z E T G Y Ó G Y Á S Z A T  –  M A S S Z Á Z S !  
 

 

Alakformáló 
masszázs
Arcmasszázs
Frissítő masszázs
Talpmasszázs

asszázs

 
 

Tímárné 
Bánkuti Zs

Százhalombatta

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu


 

Az Olajipari Szakszervezet 
időszakos kiadványa 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 

Felelős kiadó: Kovács László 
Levelezési cím: Mol Nyrt. 2443 Százhalombatta Pf.: 1. 

E-mail:  olajipariszakszervezet@mol.hu 
Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu  

Telefonszám: +36-20-425-7869 
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