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A bizalom ára 
 

2006. október 17-én, a 2007. évi bértárgyalások 
nyitányán, Szőcs László HR igazgató úr arra 
kérte a tárgyalófeleket – elsősorban a 
Szakszervezeteket –, hogy kerekedjenek felül az 
évtizedes bizalmatlanságon. 
 
Nagyon szép és aktuális kérés. A Szakszervezetek 
elé terjesztett munkáltatói ajánlat ehhez, az első 
reakciók alapján, megfelelő alapot teremtett. A 
korábbi évek bértárgyalásainak logikáját követve (ez 
alól a 2006. évi kivétel) feltételezhető volt, hogy a 
tárgyalási sorozat végére mindkét fél részére 
elfogadható kompromisszumos megállapodás 
születik – valahol a két kiindulási ajánlat között, a 
munkáltatói ajánlathoz közelebbi, + 1/3 körül. 
Ehhez képest, a tárgyalások során kiderült, hogy 
néhány dolgot, mint például az „Üzemi pótlékot” a 
munkáltató nem úgy akarja bevezetni, mint ahogy 
azt korábban elővezette (differenciálás, nem csak 
műszakosok, csak három évre). 
Továbbá: a HAY rendszer átalakítására vonatkozó 
konkrétumok hiányoznak, illetve kidolgozás alatt 
állnak. A bevezetendő új elemek (törzsgárda, tudás 
alapú juttatás) csak elképzelés szintjén léteznek. 
Vagyis, a munkáltató egy sor „BIANKÓ 
CSEKKET” akar aláíratni a Szakszervezetekkel, 
miközben a Szakszervezeteket vádolja időhúzással. 

A tárgyalások folyamán, csak a Szakszervezetek 
engedtek a kiinduló követeléseikből oly mértékben, 
hogy az akár a régen várt megegyezést is 
eredményezhette volna, azonban a munkáltató csak 
és kizárólag az általa megszabott keretek között 
képzeli el a megállapodást. 
Ez a fajta magatartás nem konszenzuskeresés, 
hanem diktátum! 
A 2007. évi KSZ tárgyalások kezdetén, a felek 
megállapodtak abban, hogy a kormányzati 
intézkedéseket, és azok hatásait csak az inflációnál 
veszik figyelembe. Ehhez képest Szőcs László HR 
igazgató úr azzal az indokkal utasította el a VBK 
inflációt követő emelésére vonatkozó jogos 
munkavállalói igényt, hogy a kormányzati 
megszorítások a VBK keret felhasználhatóságát 
lényegesen szűkíti, így nem is érdemes több pénzt 
fordítani rá! 
 
ILYEN PARTNERREL SZEMBEN NINCS 
HELYE A BIZALOMNAK! 
Mindennek ára van, így a bizalomnak is. A Mol 
Nyrt. vezetése 2007-ben sem akarja megfizetni ezt 
az árat.  
PEDIG MOST NAGYON OLCSÓN 
MEGKAPHATTA VOLNA! 

SCH 
 

Az infláció/béremelés alakulása 1997 óta 
 

Az alábbi táblázat a KSH ill. a Mol Rt. adatai alapján készült, az előző év százalékában. 1996 = 100% 
 
 

Év 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1996/2005 
Infláció % 118,3 114,3 110,0 109,8 109,2 105,3 104,7 106,8 103,6 217,5 

Bruttó béremelés 
országos átlag % 

 
122,4 

 
118,3 

 
116,1 

 
113,5 

 
118,0 

 
118,3 

 
112,0 

 
106,0 

 
108,8 

 
344,0 

Bruttó béremelés Mol Rt. % 117,0 116,0 113,5 111,0 113,0 111,0 109,0 108,0 108,0 272,6 
Orsz. bruttó béremelkedés 

mínusz infláció % 
 

+ 4,1 
 

+ 4,0 
 

+ 6,1 
 

+ 3,7 
 

+ 8,8 
 

+ 13,0 
 

+ 7,3 
 

- 0,8 
 

+ 5,2 
 

+ 126,5 
Mol Rt. bruttó béremelés 

mínusz infláció % 
 

- 1,3 
 

+1,7 
 

+ 3,5 
 

+ 1,2 
 

+ 3,8 
 

+ 5,7 
 

+ 4,3 
 

+ 1,2 
 

+ 4,4 
 

+ 55,1 
Mol Rt. mínusz orsz. % - 5,4 - 2,3 - 2,6 - 2,5 - 5,0 - 7,3 - 3,0 + 2,0 - 0,8 - 71,4 

 
 

A fenti adatokból egyértelműen kitűnik, hogy 1997 óta a Mol Rt. vezetése által hangoztatott 
„versenyelőnyünk” a bérek tekintetében 71,4 %-kal csökkent az országos átlaghoz képest. Kár, hogy a Q3-as 
kategóriába tartozó cégek hasonló adatai nem hozzáférhetőek. 

A táblázatba foglalt adatok ellenőrizhetőek a Központi Statisztikai Hivatal honlapján, illetve a korábbi 
évek Kollektív Szerződéseiben, mellékleteiben. 
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Véleményem szer int  
A Mol partvonalon kívülre helyezi munkavállalóit? 

 
Mottó: 

A menedzser intézkedik, a vezető újít. A menedzser rendben tart, a vezető fejleszt. A menedzser a 
rendszerre támaszkodik, a vezető az emberekre. A menedzser az ellenőrzésben bízik, a vezető az emberekben. 
A menedzser megfelelően teszi a dolgokat, a vezető a megfelelő dolgokat teszi. (Warren Banis)  
 

Tényként szögezhetjük le, hogy 2006-ban, a Mol - függetlenül az elhúzódó KSZ tárgyalásoktól - 
példát teremtve biztosította munkavállalóinak a VBK jegyzését. A Mol vezetés – sajnálatos és 
munkavállaló ellenes módon – már nem a tavalyi formában gondolkodik. Egyrészről lehetetlenné teszi 
a VBK jegyzését, másrészt hangulatkeltésre szánt kiadványában sajnálkozó, más értelmezésben, 
enyhén szólva is revolverező módon felsorolja mindazokat a hátrányokat, amelyeket éppen a Mol 
Nyrt. okoz azzal, hogy nem járul hozzá a VBK jegyzéséhez. Olyan ez, mint amikor az utcán agyba-
főbe vernek valakit, utána meg megsimogatják a fejét és megkérdezik tőle: nagyon fáj? 

   

Képmutató megoldás még 
akkor is, ha a VBK idei évi 
végösszege ma még nem tudható. 
Pedig a béren kívüli juttatások 
csak akkor érik el céljukat, ha a 
munkatársak időben fel is tudják 
használni azokat. A Mol Nyrt. 
azonban – egyelőre – nem 
hagyja. 

A munkavállalók először 
elképedtek, káromkodtak, később 
melegebb éghajlatot javasoltak 
azoknak, akik a fenti módon 
gondolkodnak, cselekszenek. 

Azt valamennyien tudjuk 
(érezzük), hogy a gazdasági 
megszorító intézkedések 
ismételten a bérből és fizetésből 
élőkre hárítanak aránytalanul 
nagy terhet. A megélhetési válság 
feltartóztathatatlanul elindult és 
nem válogat: mindenkit sújt. A 
bérből és fizetésből élőket a 
legjobban. Többek között ezért is 
sürgeti az Olajipari 
Szakszervezet azt, hogy a 
munkavállalókért felelősséget 
érző (legalábbis írásaikban, 
szavaikban ezt hangoztatják) 
cégvezetők: Hernádi Zsolt, 
Mosonyi György, valamint őket a 
bértárgyalásokon képviselő Szőcs 
László és társaik, a Mol Nyrt. 
országosan vezető 
teljesítményének tükrében 
anyagilag is ismerjék el 
szakszervezeti tag és 

szakszervezeten kívüli 
munkatársainkat. 

Azzal nyilvánvalóan a 
cégvezetők is tisztában vannak, 
hogy az általuk ajánlott 6,5%-os 
„béremelés”, a jelenlegi 
gazdasági helyzetben, minden 
Mol Nyrt.-s munkavállalónak 
4,5%-os reálbércsökkenést jelent. 
Mégis mániákusan ragaszkodnak 
ehhez a lealacsonyító, 
munkavállalóinak ezreit 
rendkívül nehéz helyzetbe hozó 
„béremeléshez”. 

Még a MÁV is sokkal többet 
ajánlott fel vasutasainak annak 
dacára, hogy ott tavaly 80 
milliárd forintos veszteség volt. 

Ezzel szemben a Mol Nyrt. 
százmilliárdokat könyvelhetett el 
tiszta, adózás utáni nyereségként. 
Már- már felmerül az emberben a 
kérdés: lehet, hogy a több 
százmilliárdos nyereség csak 
papíron létezik és ezért nincs 
magasabb bérajánlat? Mert ennyi 
pénz csak úgy nem tűnhet el 
kézen-közön nyomtalanul. 

Siralmas, hogy az eddigi KSZ 
tárgyalásokból azt szűrhetjük le, 
hogy említett vezetők fülei nem 
hallanak, szemük nem lát. Ezért 
aztán a munkavállaló már-már 
úgy érezheti, mintha egy 
munkavállaló ellenes paktum 
részese lenne. 

A cégvezetés azonban ezt 
„természetesen” nem így látja, 
mert szinte állandó jelleggel a 
szakszervezeteket (ezeken belül 
elsősorban az Olajipari 
Szakszervezetet) hibáztatja azért, 
mert nem akarják elfogadni a cég 
által, a munkavállalóknak 
felajánlott aprópénzt. 

Gazdasági szakemberek 
szerint, ha a magyar gazdaság 
évente 4 százalékkal nő, akkor az 
Európai Unió átlagos szintjének 
90 százalékára 38 év alatt tudunk 
felzárkózni, 3,5 százalékos ütem 
esetén pedig 60 évre tolódik ki 
mindez. A Mol – úgy tűnik – 
még ezt is lassítja, gazdasági 
helyzetéhez képest feltűnően 
alacsony „béremelési” 
szándékával. 

Óriási félreértés áldozata a 
cégvezetés: nemcsak az Olajipari 
Szakszervezet, elsősorban a 
munkavállalók nem fogadják el a 
felajánlott „béremelést”. Az 
Olajipari Szakszervezet éppen a 
munkavállalók akaratát 
érvényesíti, illetve közvetíti a 
munkáltató felé.  

A Mol illetékesei azonban úgy 
tesznek, mintha süketek lennének 
a szóra, mintha minden a 
legnagyobb rendben lenne. 

Teszik ezt mindazok ellenére, 
hogy a létszámleépítéssel 
bekövetkezett hatékonyság tény, 
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ám ez, a korábbi ígéretekkel 
ellentétben nem realizálódik a 
maradók bérében, miközben a 
feladataik megtöbbszöröződtek. 

Nem fogadható el, hogy 
nemzetgazdasági átlagokkal, 

vállalti átlagbérekkel dobálózva 
nem adnak a dolgozóknak 
megfelelő színvonalú béremelést. 
Ráadásul nálunk az átlagolás a 
menedzserek fizetésével történik, 

és ezt határozottan el kell 
utasítani. 

 
(folyt. a következő oldalon)
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Nekünk nyilatkozó, nevük 
elhallgatását kérő, „belső” 
szakemberek szerint semmi nem 
indokolja a Mol Nyrt. alacsony 
bérajánlatát. 

Amin nem is 
csodálkozhatunk, hiszen ezt még 
a Mol sem tudja indokolni. 
Indoklás helyett különböző 
összetételű – munkavállalók által 
csak agitátoroknak mondott – 
társaságok járják a 
munkahelyeket, ahol – eddig 
sikertelenül – arról akarják 
meggyőzni az embereket, hogy a 

rosszabb tulajdonképpen nekik 
jobb. 

A bérfelzárkózás a piac 
spontán folyamatainak 
eredménye, míg a 
bérfelzárkóztatás az adott cég 
körülményei közötti tudatos, 
befolyásoló cselekvés. 

Úgy tűnik, az idén a Mol 
Nyrt. sem bérfelzárkózást, sem 
pedig bérfelzárkóztatást nem 
akar. Pedig pénze lenne rá 
csőstül. De valahogy éppen 
azoknak nem akaródzik kellő 

mértékben juttatni belőle, akik 
megtermelik. 

Helyette megy a suttogó 
propaganda. Riogatják az 
embereket, sőt, némelyik 
munkáltatói jogkört gyakorló 
vezetőféle illetéktelenül, 
megengedhetetlen módon 
avatkozik bele a 
bértárgyalásokba. 

Hogy felsővezetői utasításra, 
vagy saját szakállára teszi-e, azt 
ma még nem tudjuk… 

Brunecker Jenő 

 

Az alku 
 

A szakszervezet, a jog által elismert és a tagság összefogásának erejéből fakadóan, a munkáltatóval 
szemben meghatározott alkupozíciót foglal el. Ez az alku nem szólhat másról, mint arról, hogy adott 
cég a nyereségét - ha ugyan van ilyen - miként használja fel. Folyjék a tárgyalás akár a létszámról, 
vagy bérfejlesztésről, kollektív szerződésről, az alku tárgya nem lehet más, mint az adott cég 
eszközeivel, a munkavállalók által létrehozott érték, a nyereség. 

 

Elsőként az állam veszi ki a részét, méghozzá 
adó formájában. Most tekintsünk el attól, hogy jobb 
helyeken az állammal évente folyik alku ennek 
mértékéről, ahol a szakszervezeteknek szintén ott a 
helyük. 

Másodikként, a befektetett tőkéjük 
hasznosításából a cégtulajdonosok számítanak 
részesedésre. Nekik is meg kell kapniuk a részüket, 
méghozzá legalább olyan mértékűt, mint amennyit 
például akkor kapnának, ha bankba tennék a 
pénzüket. Sőt mivel a befektetéssel nagyobb 
kockázatot vállaltak, nagyobb nyereséget is 
feltételeznek. (Kérem a cégvezetőket, hogy itt ne 
hagyják abba az olvasást. A szerk.) 

A harmadik rész a fejlesztésé. Annak ellenére, 
hogy a fejlesztés elsősorban a tulajdonosokat 
gazdagítja, be kell látnunk, hogy eleget kell tenni a 
piac által diktált állandó fejlődésnek, mert a cég, és 
a munkahelyek hosszú távú fennmaradása ettől 
jelentős részben függ. 

Mi munkavállalók negyedikként állunk sorba a 
többletteljesítményeink elismeréséért, sőt jár 
nekünk, hiszen a munkánk nélkül a „torta” egyetlen 
morzsája sem készült volna el. 

A szakszervezet feladata szakértelemmel 
feltérképezni a rendelkezésre álló nyereség 

felosztását, és a lehető legpontosabban behatárolni a 
követelések mértékét. Az így meghatározott 
bérfejlesztési, vagy egyéb követeléseket viszont az 
alku során a tulajdonosok, és a menedzsment nem 
szokta pusztán a szakértelem megléte, vagy harsány 
kijelentések miatt önként megadni. Ehhez az 
alkuhoz a szakszervezeteknek nyomatékkal is 
rendelkezniük kell, amit csak a tagok összefogása és 
nyomásgyakorló-képessége biztosíthat. 

Természetesen, a tulajdonosok minél több 
nyereséget szeretnének, a menedzsmentnek is 
megvannak a saját terveik a fejlesztésekről és a 
szakszervezet is jogosan támaszt igényeket. 

A szakszervezetek egyik legfontosabb feladata a 
megtermelt nyereségből lehető legpontosabban 
meghatározni a munkavállalók által követelhető 
részt és azt megállapodásokon keresztül (kollektív 
szerződés) megszerezni a munkavállalók számára. 

A munkáltató érdeke olyan viszonyokat 
teremteni a vállalatnál, hogy a munkaerő – a minél 
magasabb nyereség megtermelése érdekében – 
ösztönözve érezze magát. A szakszervezet ebbe a 
folyamatba viszi bele a tagok érdekeit, tehát 
mindössze kiegészíti a munkaadó elképzeléseit, 
megpróbálja befolyásolni azt. 
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Sajnos a munkáltatók egy része (ez nálunk is 
ismerősen hangzik – a szerk.), saját hibás, vagy a 
munkavállalók ellen irányuló döntései leplezésére, a 
szakszervezeteket bűnbakként szokta feltüntetni. Ez 

ellen csak a valós helyzet megismerésével, és józan 
ítélőképességgel lehet védekezni. 

Karácsony Szilárd 

 

Tisztelt Kolléganők! Tisztelt Kollégák! 
 

Felhívjuk figyelmeteket, bármilyen szerződést, vagy annak látszó írást akarnak veletek aláíratni, aláírás előtt 
kérjétek ki szakember véleményét. Szükség esetén segítünk! 

Olajipari Szakszervezet 
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Munkatársaink kérdezik Szőcs László HR igazgató úrtól 
 

Tisztelt Szőcs László úr! 
 

Megértjük, hogy Ön - ahogy egyik munkatársa fogalmazta meg - a KSZ tárgyalások okán, 
szellemileg/fizikailag túlterhelt, mégis arra kérjük, szíveskedjék válaszolni a munkatársaink által 
felvetett, 8 pontban felsorol kérdésekre. 
Szíves együttműködését előre is köszönjük! 

A szerk. 
 

1. A munkavállalók bérezése tekintetében, 
miért elégszik meg a Mol Nyrt. vezetése a 
középszerrel? 
2. Ha korrekt adatokon és precíz számításokon 
alapul a Q3 szint megállapítása, hová tűnt a Mol 
Nyrt. vezetése által évek óta hangoztatott bérpiaci 
versenyelőnyünk? Mi az oka, és ki a felelős érte, 
hogy elfogyott ez az előny, sőt egyre jobban 
leszakadunk? 
3. A HAY úgy készült, mint a „Luca széke” és 
még mindig nincs részletekre terjedően kidolgozva – 
egyeztetve. Most mi indokolja a kapkodást? 
4. Miért nem lehet a 2007. évi bérfejlesztéstől 
függetlenül, év közben bevezetni? Netán az inflációt 
követő béremelést akarják egyesek felzárkóztatásra 
felhasználni? Ha nem, erre mi a garancia? 

5. Mi lesz azokkal, akik az új üzembesorolások 
(sic!) miatt évekig nem kapnak béremelést? Ha nem 
tetszi, fel is út-le is út? 
6. Valóban meg akarja tudni a Mol Nyrt. 
vezetése, hogy hol van a dolgozók lojalitásának 
határa? Ha nem ez a szándéka, miért megy 
rendületlenül ebbe az irányba? 
7. Miért a Q3 a cél, miért nem pl.: a Q3+10%? 
8. A kompetenciák a munkaköri leírásokkal 
mennyire vannak összhangban? Vagy mindenkinek 
készül új munkaköri leírás, amely a HAY-hoz 
igazodik? Mert ha ez utóbbi lesz, akkor nyilvánvaló, 
hogy a jelenlegi bérhez igazítják a kompetenciát, 
illetve a kategóriát, aminek az lehet a 
következménye, hogy évekig nem kapunk 
béremelést. 

 

Klímaváltozás, éghajlatvédelem és foglalkoztatottság. 
 
Ez a tél sejtet valamit abból, amit nap mint nap hallunk a rádióból és látunk a televízióból az 

időjárás megváltozásáról. Alig esett eső, havat is csak a moziban látunk, januárban tavaszi meleg. 
Megoszlanak a vélemények arról, hogy ez az emberi tevékenység eredménye, vagy olyan változás, ami 
hozzátartozik bolygónk természetéhez. 

 
A természet egyensúlyát nem 

könnyű kibillenteni, de az ember 
azért igyekszik. Évente több 
millió tonna kőolajat égetünk el, 
egyik napról a másikra több száz 
hektáron vágnak ki erdőt csak 
Magyarországon. 

Tudjuk, hogy az égéskor 
keletkező széndioxidot az erdők 
tudják hasznosítani, feldolgozni. 
Így azután két oldalról is 
támadjuk az egyensúlyt.  

Felmérés az EU-ban 

A tudósok szerint az éghajlat 
változását a föld felmelegedése 
okozza. Olyan gázok kerülnek a 
levegőbe (ilyen a széndioxid is) 
egyre nagyobb mértékben, 
amelyek megakadályozzák 
bolygónk természetes 
hősugárzását. Mintha a lázas 
emberre vizes lepedő helyett 
télikabátot adnának. 

Az, hogy a klímaváltozás nem 
csak melegebb telet, 
szélviharokat, szárazságot tud 

előidézni, hanem a 
foglalkoztatottságra, a 
munkanélküliségre, a képzésre, 
az átképzésre is hatással van, 
nem nagyon tudatosult bennünk. 
Erre próbálja felhívni a figyelmet 
az Európai Szakszervezetek 
Szövetségének (ETUC) és a 
Szociális Fejlesztési Ügynökség 
(SDA) irányításával az elmúlt 
évben végzett felmérés öt EU 
tagállamban, köztük hazánkban 
is. A felmérés kezdeményezője, 
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az EU bizottság 
Környezetvédelmi 
Főigazgatósága arra volt 
kíváncsi, hogy az Európai Unió 
klímavédelmi intézkedései 
milyen hatást gyakorolnak a 
foglalkoztatottságra. Ebben a 
felmérésben vettem részt az OSZ 
felkérésére a Ligát képviselve és 
sikerült a MOL-t is bevonnunk. 

Nemzetközi egyezmény 

A felmérés alapján készült 
tanulmány legfontosabb 
eredménye számunkra az, hogy 
jelenleg hazánkban a 
foglalkoztatottságra és a 
munkanélküliségre nem a 
klímaváltozás fejti ki a 
legnagyobb hatást. De hogy ez 
meddig lesz így, nehéz 
megjósolni. Hazánkban a 
fejlődésnek jelenleg még nem 

szab gátat a kibocsátási kvóta 
(egy vállalat, vállalkozás egy 
évben mennyi széndioxidot 
termelhet, bocsáthat ki – azaz 
mennyi tüzelőanyagot égethet el.) 
Nemzetközi egyezmény, 
legalábbis az EU-n belül 
határozza meg egy ország által 
kibocsátható széndioxid 
mennyiségét.  

(folyt. a következő oldalon) 
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És ebben jól állunk, még van 

bőven tartalékunk. Ezzel a 
tartalék kvótával lehet 
kereskedni. Vehető és eladható. 
Itt kezdődnek a bajok. Ha a 
kormány szorult helyzetbe kerül, 
bevételhez juthat, ha eladja a 
szabad kvótáját. Olyan ez mint a 
privatizáció. Egy vállalat a 
rendelkezésére álló kvótával 
gazdálkodik.  

A felmérés és annak 
témájának hatása a 
közvéleményre, 
közgondolkozásra most még 
talán annyira sem érzékelhető, 
mintha ha egy kavicsot dobnának 
a Balaton közepébe. Van nekünk 
ennél nagyobb bajunk is, 
mondhatnánk. Olyan ez mint a 
gyereknevelés. Ha nem 
tudatosítjuk a lurkóban már az 
általános iskola elején, hogy 
tanulni fontos, akkor bizony mire 
tizenéves lesz, behozhatatlan 
hátrányt halmoz fel az ismeretek 
megszerzése terén. 

Figyelemfelhívás 
Hazánk jelenlegi 

közgondolkodására jellemző, 
hogy 49 felkért intézmény, 
vállalat, szervezet közül 15 volt 
hajlandó közreműködni.  

Az interjúk tapasztalataiból 
néhányat felsorolok. 

Még mindig nagy a hiány az 
éghajlatváltozáshoz, a 
csökkentési intézkedésekhez és 
egyéb környezeti problémákhoz 
kapcsolódó ismeretek területén.  

Hosszú távon döntő 
fontosságú a figyelemfelhívás az 
éghajlatváltozás általános 
hatásaira illetve a klímaváltozást 

csökkentő eszközök 
foglalkoztatottságra való 
kihatásaira.  

Az interjúalanyok 
hangsúlyozták, hogy alig vannak 
szakértőik a kiotói 
mechanizmusoknak illetve a 
klímaváltozás általános 
ismereteinek és annak 
magyarországi hatásainak 
alkalmazására, elemzésére. Ezért 
jobb tudás átadásra van szükség a 
tudomány/ipar és politika között.  

Sok a tennivaló 
Globalizációnak, 

racionalizálásnak és a termelési 
folyamatok automatizálásának 
jóval nagyobb befolyása van a 
magyar gazdaságra és 
foglalkoztatottságra, mint az 
éghajlatváltozás irányelveinek és 
intézkedéseinek.  

Magyarországon jelenleg 
nincs szükség szigorúbb 
klímavédelmi intézkedések 
meghozatalára a Kiotói 
Szerződés kötelezettségeinek 
teljesítése érdekében.  

Az ipari szektorban az 
érintettek úgy gondolják, hogy a 
hatékonyság már megfelelően 
magas, mivel a nyugat-európai 
vállalatok a kilencvenes évek 
elejétől kezdve új és hatékonyabb 
termelőüzemekbe fektettek be 
Magyarországon. Ennek az 
érvnek az eredménye, hogy a 
kormányzat nem gyorsította meg 
az éghajlatvédelmi intézkedések 
bevezetését.  

Népszerű aggodalom, hogy 
minél hatékonyabb egy iparág, 
annál több negatív 
foglalkoztatottsági hatás éri. Csak 

non-profit szervezetek és tudósok 
látnak esélyt a 
munkahelyteremtésre (különösen 
a mezőgazdaságban és az 
épületek hőszigetelésének 
javításával kapcsolatban) a 
szigorúbb éghajlatvédelmi 
intézkedések bevezetésével. 

Sok a tennivaló a háztartások 
és az építőipar keresleti oldalán, 
ami képzett munkásokat igényel.  

A jövőben a 
személyközlekedés várhatóan 
további teret fog nyerni a 
tömegközlekedés rovására, ami 
negatív hatásokkal jár a vasúti 
személyzetre és más 
tömegközlekedési 
alkalmazottakra nézve. (Lásd: 
szárnyvonalak megszüntetése.) 

Korlátozott lehetőségek 
Sok interjúalany aggódik 

amiatt, hogy a jelenlegi 
kibocsátás-kereskedelmi rendszer 
ösztönzően hat néhány 
energiaintenzív létesítmény 
bezárására és áthelyezésére. 
Pénzügyi szempontból erős 
vállalatok vásárolhatnak 
kibocsátási jogokat nem 
hatékony üzemek 
megvásárlásával. 

 Magyarországon sok 
lehetőség van a kínálati oldal 
energiahatékonyságának a 
javítására. Annak érdekében, 
hogy a hatékonyság fejlődjön, új 
technológiát kell bevezetni. A 
fejlődés több alkalmazottat jelent, 
összehasonlítva azzal a 
forgatókönyvvel, amikor az 
alacsony hatékonyság miatt 
üzemeket zárnak be és megnő az 
energiaimport. Ez 
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magasabb/különböző képzettségű 
alkalmazottakat is jelent, 
magasabb bérekkel.  

Az iparágak különböző 
érintettjei hangsúlyozták az 
atomenergia fontosságát, az 
atomenergia termelési láncában 
lévő veszélyek hangsúlyozása 
helyett. A biomassza (és néhány 
esetben a geotermikus vagy 
napenergia) kivételével a 
megújuIó energia lehetőségei 
Magyarországon korlátozottak. 

Pénzhiány 
Számos interjúalany állította, 

hogy a Kiotói szerződés és egyéb 

üvegházgázok csökkentésére 
előirányzott célok következtében 
meghozott hazai intézkedéseknek 
több lehetőségük van a 
munkahelyteremtésre a 
munkahelyek biztonságát 
figyelembe véve, mint a 
foglalkoztatottságra leselkedő 
veszélyeknek. De sok intézkedés 
állami támogatást igényel rövid 
távon, hogy hosszú távon 
hatékonyan működjön. De úgy 
tűnik, Magyarország 
gyakorlatilag nem rendelkezik 
pénzügyi eszközökkel, hogy 
jelenleg nagyra törő 

éghajlatvédelmi stratégiát 
dolgozzon ki. 

Minden interjúalany 
egyetértett abban a tényben, hogy 
egyfelől mind több magasabban 
képzett alkalmazottra lesz 
szükség, másfelől az alacsonyan 
képzett munkahelyek száma a 
jövőben csökkenni fog. Az 
érintettek hangsúlyozták, hogy ez 
a fejlődés az éghajlatvédelmi 
irányelvektől és intézkedésektől 
függetlenül fog lezajlani. 

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

 

Azt mondják, a férfiak állandóan a szexre 
gondolnak. Nem igaz, sokszor jut eszükbe a sör 

is. 
* 

Mindennek ellent tudok állni, kivéve a 
kísértésnek. 

* 
Isten szeretheti a hülyéket, ha ilyen sokat 

teremtett belőlük.  
* 

Az igazság hatalom nélkül tehetetlen, a hatalom 
igazság nélkül zsarnokság. 

* 
Addig nyújtózkodj, amíg az állam le nem lopja 

rólad a takarót (is)! 
* 

Ha megdobnak kővel, dobd vissza kettővel. 
* 

Ha úgy érzed, senkit sem érdekel, élsz-e, 
próbáld meg kihagyni a havi gázszámlát. 

* 
A tiszta stílus mögött sok a piszkozat. 

* 
A nő olyan, minta demóprogram: Korlátozott a 
használati ideje, vagy le vannak tiltva a legjobb 

funkciói, és állandóan piszkál, hogy 
regisztráltasd! 

* 
Két barátnő hosszú idő után találkozik. Az egyik 

felháborodva mondja a másiknak: 
- Te jól átvertél engem! Azt mondtad, a Dezső 

gazdag, én meg hozzámentem feleségül! 
- Rosszul emlékszel. Én azt mondtam, hogy több 

pénze van, mint esze. 
* 

Nő: 
Jó volt a szeretkezés. 

Most fekszünk egymás mellett. 
Ő elgondolkozva néz fölfelé. 
Ó jaj, ráncolja a homlokát. 
Biztos döntésre jutott. 
De nem szól. 
Csak összeszorítja ajkait. 
Biztos végigfut agyán, hogy már két éves a 

kapcsolatunk. 
Nem szól semmit. 
Csak néz felfelé szigorú arccal. 
 
Férfi: 
Ott a plafonon az a légy. 
Mászkál. 
Fejjel lefelé. 
Vajon hogy a francba nem esik le? 

 
Magyar politikus látogat az 

elmegyógyintézetbe. Azt kérdi a főorvostól: 
- Hogyan állapítják meg egy páciensről, hogy 

már elhagyhatja a kórházat? 
- Vannak olyan feladataink, amiket helyesen 

végrehajtva bizonyíthatják elmeállapotukat. 
- Tudna egy ilyen példát mondani? 
- Persze. Vegyük például ezt: van egy kád, 

teli vízzel. Van a fürdőszobában három tárgy, 
egy kiskanál, egy pohár és egy vödör. Hogy 
tüntetné el a vizet a kádból? 

- Ó, hát ez egyszerű! Minden normális ember 
a vödröt választaná. 

- Nem, minden normális ember kihúzná a 
dugót a kádból. 

* 
Jani bácsi hetven évesen nősül. Fiatal feleségét 

kérdezi a nászéjszakán: 
- Mondd drágám, elmondta anyukád, hogy most 

mit fogunk csinálni? 



- Nem. 
- A francba! Én meg elfelejtettem. 

* 
A Mester áll derékig a fekáliában. Kér egy 

fogót a segédtől, aki a csatorna szélén guggolva 
beadja neki. A Mester nagy levegőt vesz, befogja 
az orrát, lebukik és igazít valamit. Feljön, kér egy 
kalapácsot, lebukik, igazít valamit. Ez így megy 
egy darabig, míg el nem készül. A Mester kijön, 
csöpög róla a matéria, a csatornapatkányok riadtan 
menekülnek. Odaszól a segédnek: 

- Na látod fiam, ha tanultál volna, nem kellene 
egész életedben csak a szerszámokat adogatnod! 

* 
Nők között a barátság: 
Egy este a feleség nem jött haza. A férj 

másnap megkérdezte hol aludt, a felesége azt 
válaszolta, hogy az egyik barátnőjénél. 

A férj felhívta a 10 legjobb barátnőt, de 
egyik sem igazolta ezt. 

 
Férfiak között a barátság: 
Egy este a férj nem jött haza. A felesége 

megkérdezte hol aludt, a férj azt válaszolta, 
hogy az egyik barátjánál. 

A felesége felhívta a 10 legjobb barátját, 
nyolcan igazolták, hogy ott aludt, ketten hogy 
még ott van. 

* 
- Vádlott! Tud valamit mondani, ami enyhítené 

a büntetését? 
- Igen. Házi őrizet, kábeltévé, hifitorony.... 
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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. 

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 
 

Mol Rt. Olajipari Szakszervezet 
Időszakos kiadványa Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 
Felelős kiadó: Hajzer Barnabás 

Mol Rt. 2443 Százhalombatta Pf.: 1. 
Telefon: 121-19 

Fax: 11519 
 

 

Ha szereted az angolt, vagy szeretnéd jobban tudni, vár a Cool Club English School! 

Tanfolyamaink:  

Pre-school (ovis angol) 3-6 éves korig 

Basic English 7-10 éves korig 

Essential English 11-14 éves korig 

High School English 15-18 éves korig 

Pre-exam courses (nyelvvizsga és érettségi előkészítő) 

Baby&Mum English (2-3 éves gyermek és édesanyja) 

Helyszín: Százhalombatta Kodály Zoltán sétány 20. 2/4 

Telefon: 06-30-3258771 és 06-30-3258727 
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