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Ha nincs elég kolonc a nyakadon, megváltoztatják a munkarended 
Szervátültetésre váró ósdi Hay 

 
Tudjuk, hogy a létszámleépítés előtt, cégünk közép és felső vezetői hónapokig, közvetlen kérdésekre is 

tagadták a több száz munkavállaló kirúgásának tervét. Elsősorban ennek köszönhetik azt, hogy annyira 
megrendült a beléjük vetett bizalom, hogy a munkavállalók már akkor sem hisznek nekik, amikor 
kérdeznek (ez ragyogóan visszatükröződött a legutóbbi elégedettségi felmérésben is). Most, a munkarendek 
és a műszakváltás mikéntje körül megy a kavarás, ezért egy olyan illetékest kérdeztem meg, akit bátran 
nevezhetek a műszakos munka szakértőjének is, hiszen ellentétben azokkal, akik a műszakba járók 
munkarendjét akarják megváltoztatni, 1981 óta tevékenykedik három műszakban a Dunai Finomítóban 
(leánykori nevén: Dunai Kőolajipari Vállalat). Prohászka György a parafingyárban kezdte műszakos 
pályafutását, majd az FCC üzemben folytatta az építési szakasztól kezdődően – és az üzemes ranglétrát 
megmászva, előbb blokk kezelő, később műszakvezető lett. 

 
- Úgy tudom, nálatok is voltak 

a Lean (továbbiakban línes) 
kollégák. Tudtak valamit 
ésszerű javaslattal előállni, vagy 
csak körülnéztek? 

- Az FCC üzemben 
tulajdonképpen még csak a 
műszakváltás gyakorlatával 
foglalkoznak, mert a saját 
elképzelésük szerint szeretnék 
megreformálni. Ahogy azonban 
én látom, ebből senkinek nem lesz 
egy fillér haszna sem. 

- Nem tetszik nekik az eddigi, 
sok évtizedes, jól bevált 
gyakorlat? 

- Állítólag erre azért van 
szükség, hogy ne vesszen el 
információ, de amikor ennek 
indokaira konkrétan rákérdezünk 
akkor nincs válasz. Számomra 
ismeretlen okok miatt azt 
szeretnék, hogy mint afféle 
hülyegyerekek műszakváltáskor a 
leváltók és leváltandók egy 
teremben egymással szemben 
felsorakozzunk, ahol mindenki 
elmondja, amit tapasztalt és tud. 
Mindez időhöz van kötve, óra 
negyvenöttől óra ötvenötig kell 
tartania a műszakváltásnak. Hogy 
ez télen, amikor késve jönnek a 
buszok, miként fog működni azt 
még nem tudom. Már most is volt 
olyan, hogy a pusztaszabolcsi 
busz késett, a línes kolléga pedig 
éppen akkor jött ellenőrizni a 
műszakváltás menetét. Benézett a 
tartózkodóba, ahol a kezelők 
váltanak és nem tetszett neki a 
dolog, információt azonban nem 
kért arról, hogy mi történt, ám 
lelkesen jelentette a főnöknek, 
hogy rossz volt a váltás. Mi pedig 

le lettünk cseszve egy olyan dolog 
miatt, amiről nem is tehettünk, 
hiszen semmi rendellenesség nem 
történt, csupán a busz késése miatt 
nem ért be időben a váltó műszak 
egy része. 

 
- Minél több emberrel 

beszélek, egyre inkább az a 
benyomásom, hogy egy É-koreai 
stílust akarnak besuszterolni. 
Az üzemvitel biztonságosabbá 
tételében tud bármit is 
változtatni ez a Lean program? 

- Az üzemi munkát eddig még 
nem próbálták befolyásolni. 
Annyit tudunk, hogy a Lean 
szerint előre meg kell tervezni a 
következő napi munkát… 

- Egy üzemben? Ahol 
bármikor bekövetkezhet egy 
előre nem tervezhető 
üzemzavar? 

- Igen. Többek között kérdezték, 
hogy mikor hoznak vissza egy 
bizonyos szivattyút. Mondtuk 
nekik, hogy nem tudjuk. Miért 
nem tudjuk – jött az újabb kérdés. 
Azért – válaszoltuk az 
érdeklődőnek –, mert aki javítja, 
az sem tudja, hogy mikorra készül 
el. 

- A finomítóban, az egykor 
kötelező sablonos kínai 
öltözékekhez hasonlóan be 
akarják vezetni az egységesített 
munkarendet. Egy évtizedekig 
jól működő életritmus helyett 
másfajta műszakbeosztásra 
akarják kényszeríteni a 
műszakos munkavállalókat. 

- A Motorhajtóanyag gyártás 
blokkban ellenzik a 12 óra 
bevezetését – bár tudom, hogy a 
Finomító több területén a 12 óra 
pártiak kerültek fölénybe, azonban 
ez minket nem vígasztal. Revíziók 
körüli időszakokban dolgoztunk 
mi is 12 órában, hát, nem kívánom 
senkinek. Azért, hogy ne egy, 
hanem két hétvége legyen szabad, 
15 nap veszik el az ember 
életéből, mert azok a napok 
kukák, amikor 12 órában 
dolgozunk, mert az egész napos 
munka után hazamegyünk, 
eszünk, és lefekszünk aludni. 
Arról nem is szólva, ha egy 
éjszakás műszakban, este hét 
órakor kifog valaki egy 
üzemzavart, az reggelre nagyon 
pocsékul fog kinézni. Egyébként a 
12 órás munkarendet a volt 36 
órás kollégák részesítik előnyben, 
csupán azt nem értem, hogy a 
korábbi nyolc órás emisszió 
helyett miért jó nekik a másfélszer 
annyi idő? 

- Nincs valami ésszerű 
választás? 

Pár évvel ezelőtt felmerült egy 
olyan elképzelés, hogy a kollégák 
hétvégeken – péntek, szombat és 
vasárnap – tizenkét órás műszakba 
járnának. Így meglett volna a havi 
két hétvégi szabadnap. Lehet, 
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hogy azért nem valósult meg, mert 
akkor nem a vezetőség találta ki? 
Jelenleg azt látom, hogy addig 

szavaztatják az embereket a 
cégvezetők, amíg cég szándékai 
nem érvényesülnek. 

(folyt. a következő oldalon)
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- Állítólag szóba került, hogy 
ne hattól, hanem hét órától 
kezdődjenek a műszakok, és 
akkor a nappalosokkal együtt 
tudják behozni a műszakosokat. 

- Mi is hallottuk. Azt mondják, 
ezzel megspórolnának egy 
buszjáratot. Ha egy kicsit 
belegondolunk, ez elég nagy 
botorság, mert nem biztos, hogy a 
műszakosok a nappalos buszra 
felférnek, akkor pedig kell egy 
külön busz. A leváltott 
műszakokat pedig haza kell vinni. 
Az is lehet, hogy a nagy 
buszmegtakarításoknak az lesz az 
eredménye, hogy a Volánbusz 
beint a Molnak. Ha mindenképpen 
spórolni akar a cég, miért nem köt 
egy átgondolt szerződés a 
buszvállalattal? Úgy tudom 
ugyanis, hogy jelenleg nem utas 
számra, hanem a busz ülőhelyeire 
fizetjük a bérleti díjat. A 7 órás 
kezdés kapcsán azt még 
megjegyezném, hogy vagy a 
nappalosok jönnek be korábban, 
vagy csak 8-kor lesz 
műszakváltás. 

- Szerinted mi az, amivel a 
vállalat könnyebbé, jobbá, 
elviselhetőbbé tehetné 
munkakörülményeiteket? Mit 
gondoltok ti erről, gyakorló 
műszakosok? 

- Az nagyon jó lenne, ha 
hagynának bennünket dolgozni és 
nem kerekasztal felmérésekkel 
vegzálnának, ami ha nem a szájuk 
szerint sikerül, akkor megjelennek 
a humánról az egyébként nem 
látott hölgyek és választ várnak 
tőlünk arról, hogy miért ilyen 
pocsék a munkavállalók 
hangulata. A 12 órás munkarend 
bevezetésének szándéka arra utal, 
hogy a váltásokért járó plusz 
napokat elvegyék. A 
műszakváltások ellenőrzése is ezt 
a célt szolgálja, mert ha nincs meg 
a tíz perc, akkor a línes kollégák 
eleget tesznek feladatuknak. 
Rengeteg az adminisztrációnk, 
már-már ott tartunk, hogy többet 
kell foglalkozni papírmunkával, 
mint az üzemmel. 

Állandó stresszhelyzetbe 
kényszerítenek bennünket, mindig 

van valami, amivel megnehezítik 
munkánkat. 

- Azt a stresszt soha nem 
tudják megfizetni, ami egy 
műszakost ér folyamatosan. 

- Azt nem lehet mondani, hogy 
mindenkinek nagyon rossz a 
fizetése, de a fiatal blokk 
kezelőknek feltűnően alacsony. 
Három műszakért, felelősségért, 
egészségre ártalmas munkakörben 
150 ezer forint körül fizetnek. Ez 
nem az adott munkavállaló 
szégyene! Egyébként már régen át 
kellett volna dolgozni – vagy 
eltörölni – ezt az elavult Hay 
rendszert, ami csak arra jó, hogy a 
hasznot megtermelő 
munkavállalónak 
megmagyarázzák, miért alacsony 
a bére. 

Brunecker Jenő 
 

* * * 
 

Decemberi számunkban helyt 
adunk azon kollégáink 
véleményének is, akik a 12 órás 
munkarendet támogatják. 

 
 

Hogyan ellenőrizheti jogszerűen a munkáltató a munkahelyi eszközöket? 
(VG.hu) 

 

Általánosságban elmondható, hogy korlátlanul nem ellenőrizheti a munkavállaló birtokában lévő 
tárgyakat, mivel azok személyes adatot tárolnak. A munkavállalókat előzetesen írásban kell értesíteni az 
eszközök használatáról, az adatok tárolásának időtartamáról és az ellenőrzés módjáról. 

 

Bevett szokás, hogy a munkáltatók mobiltelefont 
biztosítanak a munkavállalóknak. Azonban nem 
minden hívást jogosultak ellenőrizni. 

Csak akkor tehetik ezt meg, ha a mobiltelefon 
kizárólag üzleti célra használható. Ha magán célra is, 
akkor csak a munkavállaló engedélyével 
ellenőrizhető a híváslista, aki jogosult a híváslistán a 
magántelefonszámokat felismeretlenné tenni. 
Ugyanez vonatkozik az asztali vonalas telefonokra, 
kivéve, hogy itt lehetőség van arra, hogy a 
munkavállalók a kimenő hívásokat különböző 
előhívóval vegyék igénybe. Ez esetben a hivatalos 
előhívóval hívott számokat a munkáltató 
ellenőrizheti. A telefonos beszélgetések rögzítése és 
megismerése kizárólag a munkavállaló előzetes 
engedélye esetében lehetséges.  

Az email- és internethasználat munkáltató által 
történő ellenőrzése is korlátozottan lehetséges: 
kizárólag akkor ellenőrizheti az emaileket és az 

internet használatot, amennyiben ez feltétlenül 
szükséges. Az ellenőrzésről érdemes írásban 
értesíteni előzetesen a munkavállalót és lehetőséget 
biztosítani számára, hogy jelen legyen az emailek 
vizsgálata során. Az emailre is ugyanazon szabály 
vonatkozik, mint a mobiltelefonra, amennyiben 
kizárólag üzleti célra lehet használni, akkor 
szabadabban lehet átvizsgálni az eszközt.  

Az emailek biztonsági mentése szokásos gyakorlat 
a cégeknél. Sokan elfelejtik azonban, hogy ezek 
személyes adatot tartalmaznak, ezért a mentésekről is 
előzetesen tájékoztatni kell a munkatársakat. 
Ugyanez vonatkozik a kilépő dolgozók vagy tartósan 
távol lévő dolgozók levelezésének megvizsgálására. 

Az internethasználatot a munkáltató korlátozhatja, 
meghatározhatja, hogy mely oldalakat (például social 
media, játékok) nem látogathatja a munkavállaló. Az 
internethasználat ellenőrzésére ugyanazon szabály 
vonatkozik, mint az emaileknél.  
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Dr. Zempléni Kinga, ügyvéd 
Veszett róka veszély a TVK környékén 

Csak ott? (a szerk.) 
Az ÁNTSZ-t tájékoztattuk az esetről, akik megbíztak egy szakembert csapda állítására, ami a Tűzoltóság előtti 
útszakaszon került kihelyezésre és a Tűzoltóságon dolgozó két vadász vállalta, hogy figyelemmel kíséri a 
csapda státuszát – írta az epanoráma. 
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Ezért megfizet mindenki 
 

Számos oka lehet a megnövekedett munkahelyi stresszhelyzetnek, s azon is túl lehet már lépni, hogy a 
kialakult tünet együttes csak a managerek szintjén jelenik meg. A dolgozók egészségügyi állapotuk 
romlásával és kedvezőtlen életminőséggel, míg a munkaadók a termelékenységükkel fizetnek azért, ha 
nem kezelik a helyzetet. A kulcs – ahogy számos más probléma esetében is – ezekben a helyzetekben is a 
kommunikáció minősége és az egymás felé viselt bizalom. Vadász Borbála, a Munkaadók és 
Gyáriparosok Országos Szövetsége szakértője válaszolt az mno.hu-nak. 

 

– Ezermilliárdos 
többletkiadást jelent évente 
Magyarországnak a munkahelyi 
stressz kezelése. Miből áll össze 
ez a hatalmas összeg? 

– Itt nem a kezelésről van szó, 
hanem a munkahelyi stressz által 
okozott gazdasági kiesés rúghat 
ekkora összegre egy uniós 
statisztika szerint. A veszteség 
akár a GDP négy százalékát is 
kiteheti. A vállalatok oldaláról 
nézve a kieső bevételek, a 
megnövekedő kiadásokból adódik 
össze. A kiadásnövekedés mögött 
az állhat még, hogy a 
megnövekedett stressz hatására 
betegszabadságot vesznek ki a 
dolgozók, helyettük más 
dolgozókat kell beállítani. 
Megnőhetnek a cég toborzási, 
átképzési költségei. A korai 
nyugdíjazás szintén kiesét jelent a 
vállalatnak: ha van egy jól 
betanított, képzett dolgozója 
megfelelő tudással, őt a 
tervezettnél korábban veszíti el. 
Megnövekedhet a fluktuáció is. 
Mindezen tényezők miatt 
csökkenhet a termelékenység, 
illetve a versenyképesség is. 

– Ne csak a cégek oldaláról 
beszéljünk: a munkavállalókon 
hogyan csapódik le ez a 
probléma? Az egészségügyi 
állapotra, a dolgozói motivációra 
minden bizonnyal hatással van. 

– A munkavállaló nagyon 
gyakran először a fizikai tüneteket 
veszi észre magán, s nem is biztos, 
hogy annak esetleg pszichés, 
pszichoszociális okai lehetnek, 
vagy, hogy ő összeköti ezt a két 

dolgot. Ilyen tünet lehet a hát- és 
gerincfájdalom; ami 
Magyarországon eleve 
népbetegség, persze ezzel nem azt 
állítom, hogy ez minden esetben a 
káros stressz hatására alakul ki. De 
ide tartoznak a mozgásszervi 
betegségek, a gyomorpanaszok, az 
ugyancsak népbetegségnek 
számító depresszió is. A szív- és 
érrendszeri megbetegedések 
mögött is állhat a munkahelyi 
káros stressz. 

– Mindezt mi válthatja ki? 
– Például rossz munkakörben 

dolgozik a munkavállaló. Túl nagy 
az elvárás felé, rossz a 
munkaszervezése, rövidek a 
határidők, teljesíthetetlenek az 
irányában támasztott szakmai 
elvárások. Nehéz megbecsülni, 
hogy mindebben mennyi a szerepe 
a munkavállaló magánéleti 
problémáinak. Vagyis, hogy 
otthonról viszi be a konfliktusait, 
problémáit a munkahelyére, s mi 
az a mennyiség, amit meg éppen a 
munkahelyéről visz haza. Sokszor 
ezek a tényezők összeadódnak. 

 
– Akkor azon túlléphetünk, 

hogy mindez manager betegség? 
– A felmérések és tapasztalatok 

azt mutatják, hogy a vállalati 
hierarchia minden szintjén 
megjelenhet a túlzott stressz és 

bármely szinten okozhat 
megbetegedéseket és kieséseket. 

– Ahogy említette korábban, 
ezzel a problémával 23 millió 
dolgozó küzd az Európai 
unióban. A fentiekből kitűnik, 
hogy több tényezőnek kell 
összeadódnia a rossz állapot 
kialakulásáért. De mégis: kinek 
a dolga észrevenni, hogy baj 
van? 

– Ebben a kampányban – aminek 
a záróeseménye volt a napokban – 
a kommunikációt és az 
együttműködést is hangsúlyoztuk. 
Munkahely esetében a kollégák 
között fontos ez, tehát figyeljük 
egymásra. Emellett alapvető 
fontosságú, hogy meglegyen a 
párbeszéd a munkaadó és a 
munkavállaló között is. 
Ugyanakkor a dolgozónak is nagy 
a felelőssége. Ahogy más 
egészségügyi problémák esetében 
is: az egyén esetleg nem figyelt 
eléggé oda magára, az életmódja 
nem segít az egészsége 
megőrzésében. Tehát a káros 
stressz esetében ez a helyzet: 
nagyon fontos az egyéni 
felelősség, az önismeret, a dolgozó 
ne vállalja túl magát és rangsorolja 
a feladatait. A munkahelyi 
problémákat bent kell hagyni a 
munkahelyen, a magánéletben 
pedig mindenképpen olyan 
tevékenységet kell választani, ami 
segít kikapcsolódni, a családdal 
együtt lenni. 

– Egy olyan rossz európai, s 
így nyilvánvalóan magyar 
helyzetben is, amikor nem 
mennek túl jól a dolgok, amikor 
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mindenki meg akarja tartani a 
munkahelyét, félti az állását, 
nem mer elmenni táppénzre 
sem, hogyan várható el a 
dolgozótól, hogy ő feltárja a 
munkáltatójának, hogy 
problémái vannak? 

– A munkahelyi stressz egyik 
kiváltója éppen az, hogy a dolgozó 

félti a munkahelyét s ebben a 
válságos időszakban ez 
hatványozottan jelen lehet. 
Ilyenkor mindkét oldal részéről 
szükség van megértésre, 
empátiára. De ez mindig az 
egyéntől függ: a vezető 
személyisége, a vállalat 
lehetőségei meghatározóak. Ha a 

dolgozó azt mondja, hogy az adott 
feladatot vagy munkamennyiséget 
nem tudja teljesíteni, de a 
munkaadónak nincsen lehetősége 
őt áthelyezni másik munkakörbe, 
vagy átképezni, akkor valóban 
nehéz helyzet alakulhat ki a 
munkavállaló szempontjából.
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(folyt az előző oldalról) 
 

– Az Önök célja az volt az öt 
országot átfogó projekttel, hogy 
felhívják a figyelmet a 
problémára, tájékoztatást 
adjanak és aktivizáljanak. 
Utóbbi mit jelent pontosan? 
– A kampányok alatt elkészült 
anyagokról van szó. A poszterek 
elsősorban a munkavállalóknak, a 
tájékoztató füzetek pedig a 
munkaadóknak készültek. Két 
videónk és a honlapunk is 

elkészült. Itt nem csak tényeket 
közlünk, hanem tanácsokat és 
javaslatokat is megfogalmazunk 
azzal kapcsolatban, hogy mit lehet 
tenni. Nagyon sok cég azzal 
keresett meg minket: tisztában 
vannak azzal, hogy létezik ez a 
probléma, de nem tudják, mit 
kellene tenni. 
– Egyfajta digitális coachingról 
(edzésről – a szerk.) van szó? 

– Az azért túlzás. Sokszor, amikor 
ilyen komoly problémával 
szembesülünk, azt gondoljuk, 
hogy a megoldás is bonyolult lesz. 
Mi kevésbé költséges, nagyon 
egyszerű, emberi javaslatokat 
igyekszünk adni minden 
szereplőnek. 
 

Lippai Roland 

 

 

Tudsz követni? 
Generációs különbözőségek 

 

Nekem édesanyám volt. Neked muterod van. 
Nekem János Vitéz. Neked Bakugan. 
Én, a szomszéd falubeliekkel keménykedtem. 
Te a tanáraiddal és a szüleiddel, mert "jogod" van 
hozzá. 
Én permetezett almát loptam a szomszéd kertjéből. 
Te részegen, édesapád kocsijával szombat éjszaka 
megölsz két embert. 
Nekem hosszú hajam volt. 
Te combig tolt gatyával jelzed, hogy azon a fertályon 
molesztálhatnak. 
Én tanultam és tudok helyesen írni. Neked 
számítógép húzza alá vörössel ezernyi hibádat. 
Én, ha nyaklevest kaptam a tanártól, akkor édesapám 
adta a másikat, mert biztosan megérdemeltem. 
Te nem kaphatsz nyaklevest, mert sérülsz a 
jogaidban. 

Én végig stoppoltam az országot és túrára mentem. 
Te túra helyett számítógépes játékokon, kéjes arccal 
ölöd százával a virtuális zombikat. 
Ha egyest kaptam, akkor hülye voltam, mert nem 
tanultam. Ha Te kapsz egyest, akkor hülye a tanárod. 
Ha unatkoztam, akkor könyvet olvastam vagy 
kimentem játszani a szomszédokkal. 
Te horrort nézel, de már nem kavar fel – vagy ülsz a 
gép előtt és csinálod a semmit. 
Az én sztárom zenész volt, aki virtuóz módon játszott 
a gitáron, dobon, zongorán. 
A tied link, nem ért a hangszerhez és nem tud 
énekelni, viszont jól néz ki. 
Én, ha beszélgetni akartam a barátaimmal elsétáltam 
a házukhoz és becsöngettem. 
Te mobilon felhívod még azt is, akit csak felületesen 
ismersz. 

 

Szükség lehet rá… 
 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság székhelye 2013. október 1-től megváltozott. 
 

Új címük: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B 
 

Postafiókcímük, telefonszámuk és elektronikus címük változatlan marad. 
Telefon: 06-1-795-2975 
Fax: 06-1-795-0760 
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 
E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 
 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt 
benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése. 
A hatóság azoknak az ügyfeleknek az ügyében jár el, akiket diszkrimináció, azaz hátrányos 
megkülönböztetés ér. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
mailto:ebh@egyenlobanasmod.hu


 

Megijesztették a MOL szirénák a zalaegerszegieket 
 

A Mol olajfinomítójának a riasztórendszere, feltehetőleg téves jelzés miatt szólalt meg. A katasztrófavédelem 
vizsgálja, hogy miért. 

A Mol Nyrt. Zalai Finomító belső és egyben lakossági riasztórendszere 2013. november 8-án, 6 óra 38 
perckor, normál üzemi körülmények között szólalt meg. A feltételezések szerint vasúti tartálykocsik átfejtését 
követően, a szelepek leengedése után történt a hamis riasztás. 

A lakossági ijedtséget is kiváltó jelzés okát a katasztrófavédelem vizsgálja, de közleményben azt is 
hozzáteszik, hogy a szirénák bekapcsolását a párás, ködös időjárás befolyásolhatta. 

 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Terméklogisztikai központtá alakul a MOL mantovai finomítója 
(Portfolio.hu) 

 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság értesítette a tőkepiaci 
szereplőket, hogy mantovai finomítója 2014 januárjától fokozatosan terméklogisztikai központtá alakul 
át. Ez az átalakítás mutatja, hogy a MOL-csoport továbbra is elkötelezett Mantova iránt, és a jelenlegi 
nehéz gazdasági környezet ellenére is javítja olaszországi versenypozícióját. 

 

Miután a finomítás számára kedvezőtlenül alakult a 
gazdasági környezet Olaszországban, az IES 
mantovai működésének részletes, hosszú távú 
fenntarthatóságát vizsgáló elemzés eredményeként a 
MOL úgy döntött, hogy finomítóját terméklogisztikai 
központtá alakítja át. 

A Porto Marghera kikötőt és a Mantovai Finomítót 
összekötő komplex logisztika hálózatot, mely 
korábban a kőolajellátást biztosította, a jövőben 
végtermékek szállítására használják majd. Ez 
lehetővé teszi, hogy finomítónkat fokozatosan 
terméklogisztikai központtá alakítsák át. 

A közlemény kiemeli, a MOL kész olyan 
beruházások megvalósítására, melyek eredményeként 
versenyképessége javulhat Olaszországban. A IES 
Feldolgozás és Kereskedelem üzletág befektetett 
eszközértéke 423 millió eurót tett ki a 2013 első 
féléves mérlegben. A finomító logisztikai központtá 
alakítása várhatóan jelentős egyszeri, pénzmozgással 
nem járó hatást gyakorol majd a csoport harmadik 
negyedéves eredményére. 

Egy kis háttér 
A MOL még 2007 nyarán jelentette be, hogy 

megvásárolta az Italiana Energia e Servizi ("IES") 
társaság 100%-át. Az IES Olaszországban működő 
finomítással és kereskedelemmel foglalkozó társaság, 

melynek tulajdonában áll a mantovai finomító. A 
finomító nehéz kőolajat dolgoz fel, minősége pedig 
messze elmarad a Dunai és a Pozsonyi üzemekétől. 
Az eredeti tervek szerint a MOL az említett két üzem 
szintjére kívánta emelni a mantovai finomító 
hatékonyságát, ez azonban mindeddig nem sikerült, a 
Nelson féle komplexitás index alapján a mantovai 
finomító Sisak után a második leggyengébb a 
portfólióban. 

Az IES profitabilitása nagy valószínűséggel jócskán 
elmaradt az elmúlt években a csoportétól, tekintve, 
hogy a finomítói kibocsátás szerkezete jelentősen 
gyengébb, mint a MOL másik két üzemének 
kibocsátása. Az IES-nél a bitumen kibocsátás aránya 
jelentős, a bitumenértékesítés azonban veszteséges 
(ennek mértéke azonban elmarad a fűtőolaj által 
okozott veszteségtől.) 

A társaság bevételeinek ugyanakkor igen alacsony 
részét teszik ki a kiskereskedelmi értékesítések, ezek 
marginja viszont a legmagasabb. 

Az IES üzleti kilátásait az elmúlt években 
mindemellett az európai finomítói ágazatban zajló 
folyamatok is rontották, aminek következtében a 
2011-es negyedik negyedéves gyorsjelentésben 35 
milliárd forintos goodwill-leírásra kényszerült a MOL 
a társaságnál. 

 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


 

 

Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

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

Nem lehetsz öreg és bölcs anélkül, hogy valaha 
ne lettél volna fiatal és őrült. 

* 
A gödrök első törvénye: ha benne vagy, hagyd 

abba az ásást. 
* 

Ha a világ logikus lenne, akkor a férfiak ülnék 
meg féloldalasan a lovat. 

* 
A könyvelőm Thaiföldről küldte el a felmondását. 

* 
Amit az ördög végbe vinni nem tud, sunyi 

cselszövőre bízza. 
* 

A tanári pályának három szép része van: június, 
július és augusztus. 

* 
 Fejlődő országban ne igyál vizet, fejlett 

országban ne vegyél levegőt! 
* 

A borban bölcsesség van, a sörben szabadság, a 
vízben pedig baktériumok. 

* 
A buta fecseg, az okos beszél, a bölcs hallgat. 

* 
A siker mércéje pusztán az elégedetlenkedők 

féltékenysége. 
* 

Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők 
falakat húznak föl, az optimisták pedig vitorlákat. 

* 
Tégy jót a testeddel, hogy a lelked szívesen 

lakjon benne. 
* 

Álmaink megvalósulásához álmok is kellenek. 
* 

Egy ruhaüzletben egy férfi a fotelban üldögél, amíg a 
felsége ruhákat próbál. Egy óra és 30 ruha után a 
feleség kilibben a fülkéből. A férj fáradtan így szól: 
- Drágám, ez már tökéletesen áll rajtad, vedd meg! 
- De hiszen ez a saját ruhám, amiben jöttem. 

* 
Az egyik kolléganő dühösen ront be a másikhoz: 
- Te mondtad azt Katinak, hogy én egy ribanc 
vagyok? 
- Nem, fogalmam sincs, honnan jött rá. 

* 
A feleség korholja a férjét: 
- Tegnap még volt nálad 10 ezer forint, most meg 
nincs egy filléred se! Hová tetted a pénzt? 
- Odaadtam egy öregembernek. 
- Nem is tudtam, hogy ilyen nagylelkű vagy. És 
máskor is láttad már azt az öregembert? 
- Igen, ő a csapos. 

* 
Egy férfi bemegy az autókereskedésbe: 
- A feleségem szeretne pár szót váltani Önökkel arról 
a Volkswagen Golfról a kirakatban! 
- De Uram, ez egy Mercedes kereskedés, nekünk 
nincs Golfunk a kirakatban! 
- Hát, most már van, pont ezért akar a feleségem 
Önökkel beszélni... 
- Anyuci, te mindig azt mondtad, hogy a férfi szívéhez 
a gyomrán keresztül vezet az út. 
- Pontosan így van kislányom. 
- Na, én tegnap felfedeztem egy másik utat. 

* 
Regisztráltam egy társkeresőre, mert olvastam egy 
női magazinban, hogy a nők legjobban az 
őszinteséget szeretik egy férfiban, ezért a 
hirdetésemet ilyen szöveggel adtam fel: 



"Nem akarok komoly kapcsolatot, csak egy kis szexet 
napközben, amíg a feleségem dolgozni van." 
A franc se érti a nőket, egy választ se kaptam! 

* 
Egy kissrác a Bernabéu stadionban: 
- Cristiano, Cristiano, adnál nekem tíz autogramot? 
- Igen, de minek kell neked tíz? 
- Azért, hogy elcserélhessem egy Messi aláírásért. 

* 
- Apu, miért hívják anyanyelvnek azt a nyelvet, amin 
beszélünk? - kérdi a kislány az apjától. 
- Azért, mert a szerencsétlen apáknak nem sok 
lehetőségük van használni... 

* 
Egy  nagymama korú hölgy jelentkezett a főiskolára. 
Letette a felvételi vizsgákat, fel is vették. A 
vizsgáztatók kíváncsiak voltak, hát megkérdezték: 
- Mondja hölgyem, minek magának a  főiskola, hiszen 
már régen nyugdíjas? 
- Hát nem is magamért csinálom! Az én lökött párom 
a kocsmában azon ácsingózott, hogy a 70. éves 
születésnapjára milyen szuper ajándék lenne neki, ha 
megdöngethetne egy diáklányt... 

* 
- Hallottál már az új, szex utáni tablettáról, amit 
férfiaknak kell bevenni? 
- Nem. Az milyen? 

- Megváltoztatja a vércsoportot. 
* 

Egy nő és egy fiatal férfi beszorulnak a liftbe. Egy idő 
után megszólal a nő: 
- Uram, nekem az az érzésem, hogy tisztességtelen 
szándékai vannak irányomban. 
A srác meglepődik, és közli, hogy ilyenről szó sincs. 
A nő azonban felcsattan: 
- Hajlandó tenni valamit, hogy elmúljon ez a 
nyomasztó érzésem, vagy fejezzem ki magam 
világosabban?! 

* 
Egy erősen pocakos férfi az edzőteremben meglát 
egy fiatal, jó alakú nőt. Megkérdi az edzőtől: 
- Mondja, melyik gépet kellene használnom, hogy az 
ilyen csajok felfigyeljenek rám? 
Mire az edző: 
- Próbálja ki azt a pénzkiadó automatát az előtérben! 

* 
- Szóval azt állítja, hogy eltűnt az anyósa? 
- Igen. 
- Mikor? 
- Úgy két évvel ezelőtt. 
- Ember! Akkor miért csak most jelenti be? 
- Valahogy eddig nem mertem elhinni. 
 

 
 

Drótpostacím:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 
 

Az Olajipari  Szakszervezet  időszakos kiadványában a hi rdetések ingyenesek 
 
 

A hirdetések valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni, ezért a bennük megjelentetett tartalomért felelősséget nem vállalunk! 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutyabarátok figyelmébe! 
                                                              

                                                                                                     

Fajtatiszta Rottweiler kiskutyák eladók. 
 

3 kan és 4 szuka kölyök várja gazdiját. 
 

Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 
06-30/9604-650 

K E D V E Z Ő  A J Á N L A T U N K  M O L  D O L G O Z Ó K N A K !  
 

Speed fitness: 3.500- Ft helyett 2.500- Ft/alkalom 
Aerobic/Spinning: 850- Ft helyett 700- Ft/alkalom 

Szolárium: 80- Ft helyett 70- Ft/perc 

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 
 

GÁBOR FUVAROZÁS ÉS KÖLTÖZTETÉS 
 

Fuvarozást és költöztetés az ország egész területén - megbízható, gyakorlott rakodókkal! 
 

Áruszállítás cégeknek. 
Teherfuvarozás. 

Százhalombatta-Érd telephely 
 

Telefonszám: +36-20-619-7010 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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