
   

XIII. évfolyam                                                                                                                             2007. Február 
 

 Önmagadért-velünk! 
          

Vacsora anno, a 30 ezüstpénz árnyékában. 
 

 
 
 
Részlet 
 
„János a Mester nagy szívén pihen, 
E tiszta szíven, e csöndes szíven 
pihen, de lelke a holnapra gondol, 
S fiatal arca felhős lesz a gondtól. 
    
Mély hallgatás virraszt az asztalon. 
Az olajfák felől a fuvalom 
Hűsen, szomorún a szobába téved, 
Be fáj ma a szél, az éj és az élet! 
    
Tamás révedve néz a mécsvilágra, 
Péter zokog, és árvább, mint az árva, 
Júdás se szól, csak apró szeme villan, 
Remegve érzi: az ő órája itt van!” 
       
(Juhász Gyula: Az utolsó vacsora) 
 
 

     E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 
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Helyreigazítási kérelem Szőcs László HR igazgató úrtól 
 

Tisztelt Felelős Szerkesztő Úr! 
 

A Ténykép 2007 februári számában számozatlan oldalon jelent meg írás névtelen szerző tollából „Az 
infláció/béremelés alakulása 1997 óta” címmel. Ebben tévesen tüntetik fel az íráshoz tartozó táblázat 
számsorait, és vonnak le az olvasót félrevezető következtetéseket. 
A KSH forrásból „Bruttó béremelés országos átlag” névvel feltüntetett számsor valójában az 
Magyarországon mért átlagkereset növekedés országos átlagának megfelelő számsort takarja. A „Bruttó 
béremelés MOL %” névvel feltüntetett számsor pedig a MOL Rt-ben tervezett év eleji éves alapbéremelés, 
ami semmi esetre sem tükrözi az év végén tapasztalt bruttó béremelés mértéket. Ezért a két számsor 
összehasonlítása nemcsak szakmailag teljesen téves, hanem alkalmas az olvasó szándékos félrevezetésére 
A hivatkozott táblázat mellett, a Ténykép februári száma több helyen fogalmaz meg az olvasót félrevezető, 
pontatlan, a tényeknek nem megfelelő állításokat. Ezek a következők: 
 

1. Az „Üzemi pótlékot” a munkáltató nem úgy akarja bevezetni, ahogy azt korábban elővezette 
(differenciálás, nem csak műszakosok, csak három évre) 

2. A bevezetendő új elemek (törzsgárda juttatás, tudásalapú juttatás) csak az elképzelés szintjén 
léteznek 

3. 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 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 

4. 6,5%-os „béremelés”, a jelenlegi gazdasági helyzetben, minden MOL Nyrt.-s munkavállalónak 
4,5%-os reálbércsökkenést jelent. 

 

Noha korábbi egyeztetések során többször hivatkoztak Önök a vélemény-nyilvánítás szabadságára, úgy 
véljük, a Ténykép olvasóit is megilleti a hiteles és pontos tájékoztatás. Mivel jelen helyreigazítási kérelem 
elmaradása esetén magunk is részeseivé válnánk a Ténykép által közölt téves információk terjesztésének, így 
következő lapszámukban az eredeti megfogalmazásokkal azonos helyen és mértékben az alábbi 
helyreigazítás közzétételét kérjük: 
 

A hivatkozott táblázat a mellékelt táblázat szerint. 
 

1. A munkáltató az Üzemi Pótlékot differenciálás nélkül, a többműszakos munkarendben 
foglalkoztatottak számára vezeti be, a személyi alapbérük 5%-ának megfelelő mértékben. A Pótlék a 
bevezetéstől kezdődően – a többi, KSZ mellékletben rögzített juttatáshoz hasonlóan – folyamatosan 
jár. 

2. A bevezetendő új elemek (törzsgárda juttatás, tudás alapú juttatás) konkrét ajánlati elemek. A 
törzsgárda jutalom rendszere teljesen kidolgozott. A tudás alapú juttatás kerete garantált, célja: a 
sokoldalú többlettudás megszerzésének és a tudás átadásának díjazása. A rendszert a 
szakszervezetek bevonásával, 2008 végéig kerül kidolgozásra. 

3. A bértárgyalások során a munkáltató javaslatot tett a VBK fix összegének 482 000 Ft-ról 506 000 Ft-
ra történő emelésére. Mivel egyrészt az alapbéremeléssel az éves alapbér 5%-ának megfelelő VBK 
összeg folyamatosan növekedni fog, így a két rész emelése szinte egyezik az infláció mértékű 
emeléssel. A munkáltató nem a kormányzati intézkedések, hanem az adójogszabályok folyamatos 
szigorítása miatt nem támogatta a szakszervezetek által kért teljes inflációkövetést. 

4. A 2. oldalon ez olvasható: „2007. évi KSZ tárgyalások kezdetén a felek megállapodtak abban, hogy 
a kormányzati intézkedéseket és azok hatásait csak az inflációnál veszik figyelembe”. Kérjük ezt az 
elvet figyelembe venni a következő oldalon is! Ebben az esetben az inflációkövetés garancia arra, 
hogy az infláció mértéke egy esetleges nagyobb arányú infláció esetén sem okozhasson reálkereset 
csökkenést. Az Üzemi Pótlék bevezetésével ugyanakkor a kormányzati megszorítások hatása a 
műszakosok átlag jövedelmében kompenzálásra kerül. A HAY rendszerre való átállásra biztosított 
keret szintén 0,5% átlagkereset növekedést okoz. 

 

A magunk részéről bízunk abban, hogy a kért helyreigazítás közlésével az ügyet lezártnak tekinthetjük és a 
MOL Nyrt. Nem kényszerül további – jogi lépések – megtételére. 
  

Üdvözlettel: 
Szőcs László 
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HR igazgató 
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Ismétlés a tudás anyja. Olvasóink pontos tájékoztatása érdekében, ezen az oldalon megismételjük 
februári számunkban megjelent, Szőcs László úr által kifogásolt írásunkat és a táblázatot. A Szőcs úr 
által készített forrásmegjelölés nélküli táblázat megtekinthető az OMSZ irodában. 

A szerkesztő 

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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A helyreigazítás helyreigazítása 

 
Tisztelt Szőcs László HR Igazgató Úr! 

 
A Ténykép c. újság, mint minden tisztességes 

orgánum, helyt adott az Ön helyreigazítási 
kérelmének, bár több ponton Ön követ el – az ön 
megfogalmazásával élve – „az olvasót félrevezető, 
pontatlan, a tényeknek nem megfelelő állításokat”. 

 
Kezdem a táblázattal: A „Bruttó béremelés 

országos átlag” helyett valóban a „Bruttó 
átlagkereset” nemzetgazdasági adatai szerepelnek. 
Ezért, minden olvasónktól elnézést kérek. 

Az Olajipari Szakszervezet tárgyalódelegációja 
2007. januárjában kérte a munkáltatótól, az 1995-
2005 közötti MOL Rt-s átlagkeresetek alakulásáról 
szóló kimutatást. 

A kérés teljesítését a munkáltató képviselője (dr. 
Széki Zsuzsanna) azzal hárította el, hogy ilyen 
összesítés nem áll rendelkezésre, és nagyon hosszú 
időbe telne az elkészítése, ha egyáltalán megtalálnak 
hozzá minden adatot (Bizonylati fegyelem? A 
szerk.). 

A kialakult eszmecsere eredményeként – 
amelyben részt vettek a Bányász és Vegyész 
Szakszervezetek képviselői is –, arra a 
megállapításra jutottak, hogy az átlagkereseti 
statisztikát nagy mértékben torzítaná a 
létszámcsökkentések alkalmával kifizetett 
végkielégítés, az erőszakos végkielégítés 
megszüntetés, valamint a kiszervezések kapcsán 
jelentős „technikai bérszínvonal” emelkedés is! 

Ennek tudatában, az Ön által prezentált „Teljes 
munkaidős havi bruttó átlagkereset-növekedés a 
MOL Rt-nél %”, - hogy az Ön szavaival éljek -, 
„nemcsak szakmailag teljesen téves, hanem 
alkalmas az olvasó szándékos félrevezetésére”. 

Véleményem szerint, az általam összeállított 
táblázat közelebb áll a valós folyamatok 
bemutatásához, mint az Öné, és csak az évek óta 
érzékelt bérpiaci versenyelőny-vesztésünk 
érzékeltetésére szolgál. Ezt támasztja alá az a tény 
is, hogy a bevezetendő HAY rendszer statisztikai 
alapját képező 279 vállalat közül – a Q3 definíciója 

alapján – az ¼-ük, kb. 69 darab cég többet fizet, 
mint a MOL Rt! 

Az már csak csekély adalék a fentiekhez, hogy 
az átlagkeresetbe a VBK is beleszámít. Márpedig 
köztudott, hogy a VBK általában az infláció mértéke 
alatt növekedett, ami – ha csekély mértékben is – de 
csökkenti az átlagkeresetet. 

A többi kritikát illetően, egyrészt Ön olyan 
munkáltatói ajánlattal próbálja alátámasztani az 
állításait, amelyek a cikk megjelenésekor még 
ismeretlenek voltak a Szakszervezetek előtt (ez nem 
vall úriemberre!). Másrészt a tárgyalásokon 
résztvevők egyértelműen bizonyíthatják a 
munkáltatói törekvéseket, így az általam 
megfogalmazottakat is. Pl. Üzemi Pótlék elosztása, 
mértéke, a kifizetés alapja (számfejtett havibér vagy 
besorolási bér?). 

A Törzsgárda jutalomról a Szakszervezetek a 
mai napig (2007. február 26) sem kapták meg a 
„teljesen kidolgozott” szabályzatot! 

A Tudás alapú juttatással kapcsolatban Ön 
igazolja az állításomat! – „2008 végéig kerül 
kidolgozásra”. 

Ha valaki azt állítja, hogy az adóváltozás, VBK 
felhasználás szűkítés nem kormányzati intézkedés, 
az valamit nagyon nem ért! 

A fenti megállapítások tényszerűségét – bár Ön 
vitatja –, dokumentumok, és a tárgyalások részvevői 
tanúsíthatják. Ezért érthetetlen számomra, hogy Ön, 
mint a munkáltatói delegáció vezetője, 
helyreigazítást kért. 

Mindazonáltal köszönettel tartozom Önnek, hogy 
reagálva a Ténykép-ben megjelent írásomra, újra 
felhívta a dolgozók figyelmét az abban foglaltakra. 
Remélem, hogy „sajtóvitánk” hozzájárul a 
különböző érdekek kölcsönös megértéséhez, 
közeledéséhez! 

Maradok tisztelettel: 
SCH 

PS: 
Az inkognitó nem gyávaság, hanem praktikum! 

 

Figyeljünk oda 
 

Hallottam olyan vállalatról, ahol a munkáltató úgy oldotta meg a megváltoztatott besorolást, hogy 
béremelés alakalmával, becsempészte azt abba az aláírandó dokumentunba, amelyben a bérfejlesztést 
íratta alá a munkavállalóval. 
Az ilyen dokumentum, aláírás után, munkaszerződés módosításnak minősül. 
Természetesen ilyet a Molról nem feltételezek, ám ha mégis, véletlenül, ismeretlen jelentésű betű/szám 
szerepel az aláírásra szánt bérfejlesztésről szóló papíron, kérjeték ki az Olajipari Szakszervezet 
véleményét. 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
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Biztos, ami biztos alapon. 
Lyenő 
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„A „leghatékonyabbak” a Mol dolgozói voltak, az olajcég minden egyes munkavállalójára évi 24 millió 
forint nyereség jutott.” 
 

 
 (NAPI Online) 

 

Pofapénz, vagy valami más? 
 

Mottó: 
Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat! Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet! 
Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat! Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet! 
Ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat! 

(Frank Outlaw)  
 
Helyreigazítást kért, ám biztos, ami biztos alapon, jogi úton történő lépésekkel is kilátásba helyez 
Szőcs László HR igazgató úr, mert micsoda dolog, hogy módszerét, és véleményem szerint egyáltalán 
nem munkavállaló barát „béremelési” technikáját rosszallni, uram bocsá’ bírálni merészeli egy 
szakszervezeti kiadvány. Természetesen eleget teszünk kérésének és a 2. oldalon szöveghűen (a 
nyelvtani és értelmezési hibákat sem kijavítva) tesszük azt közzé. 
 
 
Úgy gondolom, joggal elvárható lenne Szőcs úrtól, 
hogy ne csak egyirányú utcában közlekedjen és a 
cégvezetés felé, a munkavállalók érdekeit (is) 
képviselje. Ha másért nem, Nomen est omen (a név 
kötelez): Humán Erőforrás kiemelt vezető. 
Szőcs úr azonban, feltehetőleg kapott egy konkrét 
megbízatást (Hernádi Zsolt úrtól? Mosonyi György 
úrtól?) tavaly október környékén amitől - 
véleményem szerint -, egy jottányit sem hajlandó 
elmozdulni. Pedig azóta sok olyan változás-
változtatás történt, amik hátrányosan befolyásolják a 
Mol munkavállalóinak életvitelét. Na jó, a tavaly 

októberi 6%-os ajánlatot nem magától, hanem mint 
azt 2007. január 9.-i tájékoztatójában írta, 
figyelembe véve az Országos Érdekegyeztetési 
Tanács tárgyalásait 6,5%-ra emelte (nesze semmi, 
fogd meg jól). Ezt az „alapbérfejlesztést” is 100%-
os differenciálással akarja bevezetni. Aminek 
következtében fennállnak annak veszélyei, hogy a 
„bérfejlesztést” a pofapénz szintjére süllyesztik 
egyes munkahelyi vezetők, illetőleg ebből az 
összegből kívánják megoldani a HAY kategória 
beállásokat. Ennek megvalósulása esetén pedig, 
nagyon sokan kerülhetnek abba a helyzetbe, amikor 
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a konvergencia-programmal „megspékelt” infláció 
hatására jelentősen csökken reálbérük. 

Ugye nem ez a cél? 
Brunecker Jenő 
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A nagy átverés. 

 

Tegyük félre jóhiszeműségünk, s nézzük a realitásokat. Azt hiszem jó leckét kaptunk az utóbbi néhány 
évben Tisztelt Munkaadónktól, kinek szekerét húztuk. A tanulságok leszűrésére most legalkalmasabb 
a pillanat. Vegyük górcső alá, hogy mit műveltek eddig velünk, s mi „jóra” számíthatunk 
munkaadónk állítása szerint, s mi jóra, ha azt a „jót” elfogadjuk, amit mint „kegyes ajándékot” 
megkapunk cserébe, ha szerződést kötünk arra vonatkozóan, miszerint a HAY ketrecébe engedjük 
magunkat terelgetni, mint mikor a csendes birkanyáj „jó pásztorának” engedelmeskedik… 
 

Oly szerény mértékben húztuk 
meg igényeinket eddig, hogy 
azok feltétel nélkül is 
elfogadhatók lehettek volna 
„gazdáink” szemében, s épp ezt a 
szerény mértéket nem 
méltányolták, így saját hibáik 
áldozataként azt vélték, 
mérhetetlen mohóságunkban 
követelünk, mert ugye nekünk 
semmi nem elég! (?????) A 
semmi valóban nem elég, viszont 
az a hozzáállás „gazdáink” 
részéről valóban nem semmi, 
ahogyan „kezelik” a mi 
húsbavágó problémáinkat! 
Bizonyítható jelek utalnak arra, 
hogy ezt felismerték, viszont 
kezelni nem képesek, így a mi 
bizonytalanságunk is szépen 
kifejlődött. Pedig a munkaadóra 
akar a mezei dolgozó büszke 
lenni, s szakmaiságát, morális 
vonatkozásait szomjazza, mert 
így biztonságban, bizalommal 
fordulhat kérdéseivel, 
problémáival a „Nagy Főnök”-
höz, ahol nem „kezelik”, hanem 
megoldják azokat. Megbecsült 
lénynek érezhetné magát, s élhető 
világot teremthet úgy a 
munkahelyén, mint magánéleti 
vonatkozásában. 
Jelenleg a gondok, 
hangsúlyozom, a súlyos 
gondok(!) csak gyülekeznek, ami 
senkinek nem tesz jót, legfőképp 
a Tisztelt  Munkaadónak, mert 
ezzel súlyos morális kérdések 
tömegét gerjesztik. Mondhatnám 
azt is, hogy „tudatosan”, mert ha 
valaki nem látja világosan, még 
bocsánatos is lenne, de az a 
felkészültség, tanultság, ami a 
munkaadó jeles szakembereit 

„méri”, alkalmassá teszi a 
tökéletes helyzetelemzésre. Ők 
így világos kérdésekre világos 
válaszokat kapnak, s a kialakult 
helyzetben nehezen hihető, hogy 
morális „törés” nélkül ne 
megoldani akarnák azokat, 
hanem éppen ellenkezőleg! 
Csakhogy! Van egy Felsőbb Erő, 
amint úgy neveznek, hogy 
PÉNZ! Ha valaki számára nem 
lenne világos, ez az élhető élet 
feltétele. Érthető, hogy a Vállalat 
eredményorientált, ez így is van 
jól, viszont az már kevésbé 
érthető, hogy ennek érdekében a 
„Cél szentesíti az eszközt”, mert 
az eszköz, amihez nyúltak Jeles 
Gazdáink, átlépett egy olyan 
határt, amit nem szabadott volna. 
Végeredményben nem értékelik 
a munkát, mert „fentről” azt az 
isteni sugallatot kapták, hogy a 
bérköltségen is szorítani kell, s 
szigorú, szabályozott keretek 
közt kordában tartani. No, de 
ennyire?? Tudni illik, az igen 
mostoha, gyakran veszedelmes, 
szó szerint mérgező, idegeket, 
fizikumot, pszichét, terhelő 
körülmények között végzett 
munkát esetleg értékelni kellene! 
Másik gyalázat, hogy ezen 
körülmények közt dolgozó sok 
kedves munkatársunk a 
folyamatos 3 műszakozás 
terheit is viselik, borul családi 
életvitelük, borul az élet 
természetes biológiája, minek 
minden hátrányos 
következményét megszenvedik, 
egészség, normális életvitel 
szempontjait tekintve. Mintha 
egyszerűen „hülyék” lennének a 
tudomásul nem venni akarók, 

pedig tiszta előttük, tökéletesen 
felfogják, miről is regélek, csak 
az átok rajtuk, s ha 
megszakadunk, akkor sem mérik 
ennek ellenértéket nékünk ki 
pénzben, sem munkaidő 
csökkentésben. Más út pedig 
nincs: 36 óra, s tisztesség a 
műszakpótlék mérésében. 
Kedves műszakos áldozatot 
viselő kolléga, megérdemled, 
emelj szót érte! 
Talán felismerjük mi magunk, 
hogy játszadoznak velünk, a 
számokkal, tudatunkkal, nap-
mint nap részesei lehetünk 
különféle „agymosásnak”, mert 
ugye már odáig süllyedtünk, 
hogy a mi agytekervényeink 
vasalódtak ki, s nem értjük a 
lényeget. A lényeget, ami azt 
jelenti, hogy egy táblázatban 
vagyunk egy sor, ami 
megmondja nekünk, hogy 
mennyit érünk! Azt, hogy 
mennyit érünk, talán mi magunk 
jobban tudjuk, mint a táblázat, 
jobban, mint azok, akik azt 
fenekednek ránk erőltetni - több 
éves szerződéssel lehetetlenné 
tenni bennünket az attól való 
szabadulástól… 
Felháborító! 
Érdemes kicsit mélyebben 
belemenni. Tegyük. 
Lássuk mindjárt a VBK kérdését. 
Szerényen fogalmazva is 
megdöbbentő, hogy Tisztelt 
Munkaadónk a zsarolás mély 
szintjére süllyedt a 
bértárgyalásokat „csúsztatva”, 
így ugye szándékosan 
ellehetetleníti a VBK kerethez 
jutást, s arcátlan, demagóg 
módon vágja fejünkhöz, hogy 
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ezért a hibásak mi vagyunk! Ezt a 
„balhét” keményen 
visszautasítjuk, s a legsúlyosabb 
morális süllyesztőnek tekintjük, 
büszkék is vagyunk mérhetetlen 

módon, hogy mily okos kezekben 
sorsunk. Köszönjük szépen! Ez 
aztán a kiszámíthatóság valóban, 
mert még leggügyébb mezei 
dolgozó is képes volt előre 

kiszámítani, miként bánik el 
velünk a Feljebbvaló!  

(folyt. a következő oldalon) 

 

                                                                                                                                                         E-mail:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 

 

Tehát, az ígéret bevált: valóban 
pontosan kiszámítható jövőnk! 
Mindeközben galád módon a 
Szakszervezetekre hárítják a 
felelősséget. Logikai bukfenc ez 
is, tudni illik, hogy a 
Szakszervezetek mi magunk 
vagyunk, természetét tekintve 
minden egyes dolgozó, ha tag, ha 
nem. Mert minden egyes 
dolgozó védelmére hivatott. 
Tehát egy tisztességtelen 
bomlasztási kísérlet tanúi lettünk, 
amit természetesen nem 
foghatunk fel másként, mint nyílt 
támadásnak. Helyes lenne, ha 
gyorsan rendeznék ezt a kérdést. 
Megnyilatkozásaikból úgy tűnik, 
Tisztelt Gazdáink nem ismerik a 
munkavállalók élethelyzetét, a 3 
műszakozás természetét, terheit. 
Nem próbálok megismertetésére 
kísérletet tenni, mert semmilyen 
érvet nem hallanak meg, ezért 
felesleges ezzel erőlködnünk. 
Nem akarják tudomásul venni, 
így az agymosást ott kellene 
terápiaként használni. A három 
műszak hátrányos 
következményeire egyértelmű 
bizonyíték csőstül van, ha nem 
hiszik, járjanak utána! Ugye nem 
teszik? Ismét „úriember”-ként 
állnak hozzá, s még köszönettel 
tartozunk azért, hogy a „pocakos 
Úr” a vastag szivarvéget nem a 
nyakunkon nyomja el! Hálásak is 
vagyunk érte… Viszont 
őszintébb lenne hálánk, ha 
mérlegre tennék a kérdést, s 
valóban Úriemberként járnának 
el, felfognák a lényeget, 
csökkentenék a terheket, egyben: 
tisztességgel megfizetnék a 
munkánkat.  
Üzemi pótlék, valóban egy új 
juttatás, újabb elem, a jóságos 
nagybácsi ajándéka…, milyen 
rafinált, na igen! Csakhogy nem 
erre vágyunk, van egy nagyon 
szép fogalom, azt úgy hívják, 

hogy műszakpótlék, talán nem 
hallottak róla? Hát kérem, az arra 
való, hogy ezeket a szerencsétlen 
műszakba járókat vigasztaljuk 
áldozatos munkájukért, felborult 
életvitelükért, úgyhogy üzemi 
pótlék törlendő, műszakpótlék 
meg tisztességes mértékben… 
Ennyire egyszerű, ám ez nem 
érthető ugye? Tanult Vezíreink… 
S most jön a vastagja… Európai 
hovatartozás…  
Minek nevezzelek? Önök már 
nevezték, s ha nem 
emlékeznének, épp Önök Kedves 
Vezírek tették fel a programot a 
díszes MOL emblémás 
zászlócskára, hogy épp oda 
tartunk, úgy 3 kerek esztendeje… 
Csak emlékeztetőnek... Nos, mire 
is volt jó ez a három hosszú 
esztendő? Arra, hogy minden 
egyes nap, mi eltelik, arra 
fecsérlik a szavakat, hogy 
beszéljenek nagy áhítattal a 
kijelölt útró, a nagy CÉL-ról! 
Nos, mit jelent nekünk ez a nagy 
európaiság, számunkra, akikért 
lenne állítólag. Megélhetést, 
szerény megélhetést, biztonságot. 
Munka, megélhetés. A képlet 
egyszerű. 
Hogy is mondták? Valahogy így: 
„szándékunk dolgozóink hosszú 
távú, kiszámítható jövőjének 
biztosítása” 
Ez valahogy nem illik a képbe. A 
jövőképbe. Az Önök képébe 
viszont igen. Mindaddig, míg a 
bérmegszorításoknál a felsőbb 
ajánlásokra, a régió bérpiaci 
viszonyaira, mindenféle más 
cégek jövedelmi mutatóira 
hivatkoznak, s nem óhajtják 
figyelembe venni a saját 
lehetőségeket, az olajiparra 
jellemző nyereségszintből adódó 
szükségszerűséget, s szintén az 
olajiparra jellemző komoly 
fegyelmezettséget  követelő 
elvárásokat, veszélyforrásokat, 

valamint a dolgozók egészségére 
ható expozíciókat, addig itt 
Európáról szó nincs! 
Ennek viszont tényleg ára van…, 
s ezt az árat előbb-utóbb 
kénytelen lesz lenyelni valaki, 
mert most már valóban lenyelni 
lehet csak, s nem  egyezséget 
kötni, s békében, valós 
munkatársi viszonyok mellett 
hathatós, minőségi munkát 
végezni. Már most is fizet ezért 
valaki, hiszen mesebeszéd az, 
hogy ilyen körülmények mellett 
mindenki a maximumot hozná ki 
magából, bár ilyen jellegű 
számításokat ugye nem lehet 
végezni, de higgyék el végre 
Tisztelt Vezírek, ez már tényleg 
nem éri meg.  
Siralmas a helyzet. 
A kapitalista valóság…, nem 
értünk van. 
Mit tegyünk? 
Részünkről kedves Kollégák erre 
egyetlen életképes válasz van, ha 
a munkavállalók legalább annyira 
kapitalista szemléletben 
bocsátják „áruba” magukat, 
amennyire Kapitalista Gazdáink 
árunak néznek minket, mert aki 
egyszer kiejti a száján, hogy  
„bérpiaci viszonyok”, s kicsiny 
országunkban harmadolja a mi 
bérünket, csak úgy védhető ki, ha 
ugyanezen szemléletben emelünk 
a bérpiaci viszonyainkon és: 
DRÁGÁBBAN ADJUK EL 
MAGUNKAT! 
Kedves Munkatársak! 
Többet érünk annál, 
amennyiért most vásárolnak 
meg bennünket! 
Sokkal többet… 
Kérdés, hogy eléggé érettek 
vagyunk-e ennek megértésére? 
Kérdés, mit vagyunk képesek 
tenni magunkért, egymásért? 
Kérdés, hogy mennyire dőlünk 
be az alattomos blöfföknek? 
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Kérdés, hogy átmeneti 
„szorításokat” képesek 
vagyunk-e elviselni, megőrizni 
emberi méltóságunk, hogy 
győztesként, emelt fővel 

élhessünk, nem pedig ennek a 
RÚT KAPITALISTA 
VILÁGNAK az áldozataként 
legyünk leírva, egy szóval: Á T 
V E R V E ! 

Maradhatsz közömbös, de hidd 
el, nem éri meg… 

-átvertek- 
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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 
 

 
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 st. 20. 2/4 

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

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 

 

ELADÓ! 
 

Iváncsán, az M6-os úttól 2 percre, teljes közműves, 900 négyszögöles (később leválasztható) telken eladó egy 
félkész, 125m2 + teraszos, 3 szobás, nappalis ház garázzsal. 

Befejezés igény szerint. 
 

Érdeklődni lehet: 06-30-442-7462-es telefonszámon 
 


	Választható béren kívüli juttatás

