
   

XIII. évfolyam                                                                                                                              2007. március 
 

 

   Önmagadért-velünk!  
 

 
 
 
 
 

A csoda mind véget ér: 
A Süllyesztő végtelen! 
Az Idő még enni kér, 
S éhezni képtelen. 

A Nagy Zabálás során 
Csak morzsák maradnak, 

Ezeknek nyomán 
A Menetek haladnak. 

 

Az öröm itt relatív, 
Mint talmi kis talált lánc, 

A Filmünkről negatív: 
Szürke kis haláltánc. 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 
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Magyar olaj 
Munkahelyi félelmek 

 
Jellegzetes fehér asztal, hangulatos környezet, vacsora egy szegedi étteremben, ahol Mol dolgozók 

találkoztak egymással. Beszélgetőtársaim nyomatékosan kértek arra, hogy sem nevüket, sem pedig 
konkrét beosztásukat-munkahelyüket ne említsem meg. Félnek. Féltik munkahelyüket, családjuk 
megélhetését és féltik jövőjüket. Egyöntetűen állítják, hogy itt lent a déli végeken az ember örülhet 
annak, ha van munkája. Félelmükre sok munkahelyi vezető is rájátszik, mikor kijelentik: kívül 
tágasabb, meg különben is, százak várnak egy-egy munkatársunk helyére. Azt azonban ezek a 
„vezetőfélék” fenyegetésükhöz nem teszik hozzá, hogy hónapok-évek kellenek az adott munkahelyek 
betöltéséhez szükséges ismeretek megszerzéséhez. Ma még nem tudatosodott az emberekben, hogy 
kiesésük esetén, egyik napról a másikra történő pótlásuk nem megoldható, ám ha erre rájönnek, akkor 
a nagyképű, arrogáns „vezetőfélék” nem tudják megfélemlíteni őket. 

 
- Milyen ma Szeged 

környéki Mol dolgozónak 
lenni? 

- A Mol egy tradicionális 
vállalat, örülhetünk, hogy itt 
dolgozunk, bár vannak alkalmak, 
amikor autónkat, vagy 
munkaruhánkat látva a kívülállók 
nem éppen udvarias hangnemben 
szólítanak meg bennünket a 
benzinárak miatt. Ilyenkor azt is 
hozzáteszik, hogy bizonyára 
sokkal olcsóbban jutunk 
üzemanyaghoz, mint az egyszerű 
földi halandók. Ezeket az 
embereket nincs idő meggyőzni 
arról, hogy a benzinár nem a Mol 
miatt magas, hanem a rárakódó 
költségek és adók miatt és azt 
sem hiszik el, hogy mi is 
ugyanannyiért tankolunk mint ők. 
Régebben dicsőségnek számított 
Mol alkalmazottnak lenni, 
mostanra azonban megváltozott 
ez is. Itt vannak például a bérek, 
amelyek hosszú ideje 
folyamatosan csökkennek. Ennek 
legfőbb oka, hogy évek óta, a 
béremelés nem haladja túl az 
infláció mértékét. Nem a 
levegőbe beszélek, mert ez 
bérlapjainkkal is bizonyítható. Ez 
ránk, nappalosokra éppen úgy 
igaz, mint a műszakosokra. 

- Azt mondják a Mol 
vezetői, hogy a cég 
versenyképességét őrzik meg 
azzal, ha nem emelik nagyobb 
mértékben a béreket. 

- Ez csak duma, amit ők 
maguk sem hisznek el. Ezekkel a 
fizetésekkel éppen mi, 
munkavállalók nem tudjuk 
megőrizni versenyképességünket 
a különböző üzletekben. Már rég 
nem az egészséges élelmiszereket 
vesszük, hanem a legolcsóbbakat 
azért, hogy számláinkat is ki 
tudjuk fizetni. Ruhatárunkat is 
évekkel ezelőtt tudtuk felújítani, 
most egyszerűen nincs arra 
pénzünk, hogy akár egy nadrágot 
is vegyünk magunknak. Szó 
szerint, mint a bérrabszolgák, 
fizetéstől fizetésig élünk és nem 
ritka az sem, hogy kölcsön kell 
kérnünk. Ez szégyen a Molra 
nézve. Márpedig szerintem a cég 
hatalmas profitja megengedné 
azt, hogy tisztességesen 
megfizessenek bennünket, mert a 
nyereségességhez nagymértékben 
mi is hozzájárulunk. Jó példa 
lehet erre a Szeged környéki 
mező, ahol számtalan kútból, az 
ott dolgozók hatékony 
közreműködésével, 2006-ban 
mintegy 450 millió köbméter 
gázt és 32 ezer tonna kőolajat 
termeltek ki hóban, sárban, 
kánikulában úgy, hogy az utóbbi 
tíz évben felére csökkentették 
létszámukat. Munkájukat a 
DUFI-ban is ismerhetik a 
kollégák, mert az olajmezőn 
kitermelt fekete arany a 
technológiai előkészítés után 
azonnal a százhalombattai 
finomítóba kerül feldolgozásra. 

- A bértárgyalások, a három 
szakszervezet összefogásával 
immár október óta tartanak és 
még mindig nincs 
megállapodás. Számomra úgy 
tűnik, a Bányász és Vegyész 
Szakszervezetek a tőlük 
megszokott módon a 
legszívesebben kihátrálnának 
az együttműködésből – ezzel is 
a munkáltató pozícióit erősítve. 
Mi a véleményetek erről? 

- A dolgozók eleinte 
zúgolódtak és a cégvezetés, 
nevezetesen Szőcs László úr 
többszöri írásos sugallatára arról 
beszéltek, hogy az Olajipari 
Szakszervezet gátolja a 
megállapodást. Néhányan jókat 
nevettünk ezen, hiszen három 
szakszervezettel tett úgy, mintha 
érdemben tárgyalna és csak az 
Olajiparit emlegette, mint gátoló 
tényezőt. Sokszor az volt a 
véleményünk, hogy Szőcs úrnak 
nem a megállapodás, hanem a 
szakszervezetek megosztása az 
elsődleges célja. Úgy tűnik, erre 
elég sok energiát elpocsékol, 
ahelyett, hogy az érdemi 
tárgyalásokat részesítené 
előnyben. Mára azonban 
megváltozott a zúgolódók 
véleménye, mert látják, hogy 
éppen az Olajipari Szakszervezet 
kitartása következtében 
emelkedett a VBK, személyekre 
szabottan megkapjuk az 5%-os 
üzemi pótlékot és nem 
utolsósorban megnyílik annak a 
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lehetősége, hogy akik az egyéb 
törvényi feltételek mellett 25 év 
úgynevezett terepi munkát 
végeztek, azok korábban 

mehessenek nyugdíjba. A félhavi 
bér lehetőségéről nem is 
beszélve. Ezek mind olyan elért 
eredmények, amelyek az 

Olajipari Szakszervezet nélkül 
nem jöhettek volna létre.
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(folyt. az előző oldalról) 

Akik korábban elhitték a 
cégvezetés állításait, mára azt 
mondják, hogy így tovább, mert 
látszik, hogy volt értelme 
kitartani. Annyit a tárgyalások 
kapcsán még megjegyeznék, 
hogy senki sem támogatja a 
három évre szóló kollektív 
szerződés aláírását, mert akkor  
erre az időszakra szükségtelenné 
válnának a szakszervezetek és a 
cégvezetők kényük-kedvük 
szerint dönthetnének sorsunkról. 

- Volt egy sarkos kérdése a 
KSZ tárgyalásoknak. Ez a 
Választható Béren Kívüli 
juttatás. A nevében is ott van, 
hogy béren kívüli, a cégvezetés 
megbízottai, Szőcs László úr 
vezetésével mégis 
összekapcsolták a 
bértárgyalásokkal. Ez erősen 
zsaroló ízű tett volt. Nyilván 
arra számítottak, hogy a 
munkavállalók nyomást 
gyakorolnak a 
szakszervezetekre azért, mert 
nem tudják időben jegyezni 
VBK juttatásukat olyan 
dolgokra, amelyeket hosszú 
évekre lekötöttek. Az csupán 
„hab a tortán”, hogy 
véleményem szerint komoly 
anyagi károkat okozott a 
cégvezetés ezzel a „húzásával” 
a munkavállalóknak. Mi az, 
amit nem tudtatok időben 
rendezni? 

- A Mol az elsők között 
vezette be a VBK rendszerét. 
Ennek mértéke is méltányolandó. 
Minket is megdöbbentett az a 
fajta hozzáállás, amit Szőcs úrék 
műveltek a VBK-val. Tisztán 
láttuk, mire megy ki a játék és azt 
is tudtuk, hogy nem a 
szakszervezetek tehetnek arról, 
hogy a jegyzés lehetősége 
elmaradt, hiszen tavaly is 
elhúzódtak a tárgyalások mégis 
időben jegyezhettük a VBK-t. A 
cégvezetés értelmetlen 
makacssága miatt nem tudtuk 
időben jegyezni az 
egészségpénztárt és az önkéntes 
nyugdíjpénztárt. Sokan bérletet 
vettek volna, mások Internet 
előfizetésről maradtak le. Ezek 
mind olyan dolgok, amelyek 
nekünk fontosak és ezért sem 
értjük, hogy Szőcs úr és csapata 
miért a munkavállalókat büntette 
azzal, hogy lehetetlenné tette 
számunkra a VBK-hoz való 
hozzájutást. Mindezek tetejébe 
szűkültek lehetőségeink, mert a 
minimálbér 20%-át lehet csak 
egészség, illetve önsegélyező 
pénztárra befizetni. Ezért aztán 
sokan úgy vannak a VBK-val, 
hogy inkább kivennék 
készpénzben, ami után ugyan 
adózni kell, mert azt gondolják, 
hogy ha vesznek egy új autót, 
ebből tudnák finanszírozni a 
banki fizetőrészleteket. 
Hátulütője is van ennek a 

tervnek, mert egyikünk sincs 
biztosítva arról, hogy jövőre is 
Mol dolgozó lesz és akkor egy-
két év múlva a bank viszi az 
autót. 

- Mitől van ez az állandó 
bizonytalanságérzés? Ezt 
gerjeszti valaki/valami, vagy a 
körülményekből látjátok így? 

- Mikor az úgynevezett 
rendszerváltozás 
„bekövetkezett”, akkor arra 
gondoltam, hogy kenyér, hús, és 
benzin mindig kell, és a Mol soha 
nem lesz olyan cég, ahonnan 
utcára kerülhetünk. Azóta eltelt 
tizenhét év, és a Molból sok 
ezren kerültek utcára. Nekünk is 
rezgett a léc. A munkahelyi 
vezetők is megváltoztak. 
Személyükben és hangvételükben 
egyaránt. Ma egészen más 
hangon beszélnek velünk, mint 
korábban tették. Mi nem tőlük 
félünk, hanem attól, amit olykor 
mondanak: kívül tágasabb. Nem 
tudhatom, hogy ezt utasításra, 
vagy magánszorgalomból 
művelik-e, mindenesetre Örül az 
ember, hogy van munkahelye és 
kénytelen beérni azzal, amit kap. 
Szégyen, hogy ezt egyesek 
kihasználják. Még szerencse, 
hogy legalább egy szakszervezet 
kiáll értünk. 

Brunecker Jenő 

 
Figyelünk 

 
A munkáltatók támadásának kereszttüzébe került az egészségre ártalmas munkakörökben 

dolgozók heti 36 órás munkaideje. Amennyiben a vegyi ártalomnak kitett egyéb munkakörökben 
megszüntetik a munkaidő-kedvezményt, a munkavállalók 10 százalékát elbocsátják. A törvényhozók 
állásfoglalását még nem ismerjük. 

 
A munkáltatók szerint nem indokolt a 

kedvezményes munkaidő fenntartása, így veszélybe 
kerülhet az egészségre ártalmas munkakörökben 
dolgozók rövidített, heti 36 órás munkaideje. 

A munkáltatók szerint idejétmúlt az 1990 óta 
hatályban lévő kormányrendelet, hiszen az utóbbi 
években az érintett cégek nagyon komoly, a 
környezet- és a munkakörülmények javítását célzó 
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technológiai beruházásokat végeztek, minimálisra 
csökkent az egészségkárosító technológia, s emiatt 
már nem indokolt a rövidített munkahét fenntartása. 

A munkáltatók érvei szerint a rendelet 
betartásával versenyhátrányt szenvednek más 
cégekkel szemben. Több alkalmazottat kell 

foglalkoztatniuk ahhoz, hogy a munkaidő-
beosztásnál ne lépjék túl a heti 36 órás munkaidőt. 

Előre látható, hogy a törvény okozta hátrányukat 
középtávon jelentős létszámcsökkentéssel 
igyekeznek majd kivédeni. 

Az elbocsátás csak a gyógyszeriparban legalább 
ezer embert érinthet. 
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A bérnövekedés gazdasági dimenziói 
 

 A bér a munkaerő ára. Az az ár, amelyért a munkaerőpiacon a munkaadó hozzájuthat egyik 
legfontosabb termelési tényezőjéhez, a munkavállalóhoz. A bér tehát nem szociális kategória. Az 
elvégzett munkát nem sajnálatból és nem jószívűségből kell a tényleges árán megfizetni, hanem mert a 
tartósan alulfizetett munkavállaló nem képes munkaerejének bővített újratermelésére, így a mai 
bérmegtakarítás a holnapi termelési tényező leépüléséhez vezet. 

 
Ugyanakkor a „tisztességes 

bér” fogalma azt jelenti, hogy a 
napi 8 órában, tisztességes 
munkával megkeresett bérnek 
fedeznie kell a munkavállaló és 
családja tisztes megélhetésének 
költségeit. Ez pedig, 
természetszerűleg nem a 
létminimum környékén, egyik 
napról a másik napra való élés 
(tengődés) szintjét jelenti. 

 A fenti megállapítások 
közgazdasági közhelyek, mégis 
messze állnak a mai magyar 
valóságtól. Gazdasági 
stabilizáció hiánya és annak 
inflációs hatásai értéktelenítették 
el a kereseteket. Közben az állam 
is a bérekben találja meg az egyre 
növekvő költségvetési kiadások 
legbiztosabb fedezetét, sőt a 
gazdasági és finanszírozási 
nehézségekkel küszködő 
vállalkozások is a 
bérköltségeiken tudnak a 
legkönnyebben takarékoskodni. 

 Az ország GDP-vel mért 
teljesítménye (a gazdaság 
folyamatos átalakulásának 
immáron 20 éve) - eljutva 
napjainkig - nem indokolja a mai 
béreket. Tehát nem a gazdaság 
visszaesésével magyarázhatók a 
mai bérek. A bérek, a munkaerő 
alulértékeltségéből adódó, tartós 
tendencia eredménye. 
Amennyiben hosszú időszakon 
keresztül a bérek növekedése (bár 
a növekedés vitatható reálértéket 
tekintve) ilyen mértékben 

alulmarad a gazdaság 
teljesítményének, a fizetőképes 
kereslet csökkenése 
következtében a gazdaság 
növekedése elöl az egyik fontos 
forrást vonja el. 

 A statisztikai adatok 
elemzése eredményeként 
megállapítható, hogy a bérek 
értékvesztésének egyik fő 
tényezője a béreknek a 
termelékenységtől, a gazdasági 
eredmények javulásától való 
lemaradása. Bármily furcsa, az 
érdekeltségi viszonyok által 
„fűszerezett”, irányított 
érdekeltségi körök viselt dolgait 
igazolni hivatott statisztikák 
kerülnek napvilágra, ami 
társadalmi tudatformálását 
tekintve káros hatással van a 
gazdaságra, bár ezt sem 
statisztikai módszerekkel, sem 
másként igazolni nem lehet. 

Feltétlen említésre érdemes a 
bérek inflációs szerepe, 
megítélésével óvatosan kell 
bánni. Kialakult egy 
gazdaságpolitikailag téves, 
ugyanakkor veszélyes nézőpont, 
ami a bérek inflációs szerepét 
túlértékeli. A infláció ellen 
hatékonyan fellépni - csupán a 
bérek és egyéb jövedelmek 
visszafogásával - nem lehet, s az 
infláció egészét tekintve 
jelentéktelen szereppel bír. 

Az Európai Unióban 
nincsenek kötelező előírások a 
bérek, keresetek 

nagyságrendjének alakítására. 
Ugyanakkor komoly megfontolás 
tárgya, hogy egy tagország 
miként viszonyul a tisztes 
munkadíjazás és az 
esélyegyenlőség elvéhez, s az 
egyenlő munkáért egyenlő bért 
alapelvhez. Ezen elvek 
érvényesülését az Európai Unió 
tagországaiban nyomon követi. 

Az Európai Szociális Karta 4. 
cikkelye foglalkozik a 
tisztességes díjazáshoz való 
joggal, mely szerint: „A 
tisztességes díjazáshoz való jog 
tényleges gyakorlása 
biztosítására Szerződő Felek 
vállalják, hogy: 

- elismerik a dolgozók azon 
jogát, hogy olyan díjazásban 
részesüljenek, amely mind a 
dolgozóknak, mind a 
családjuknak tisztes 
életszínvonalat biztosít. 

 Az országos bérajánlásokat 
tekintve olyan koncepciók jutnak 
érvényre, melyek helytelenül 
tükrözik a tisztes megélhetésre 
jogot formáló igényeket. 
Gyakorlati megvalósulásában a 
munkavállalót alulértékelő 
bérrögzítő mechanizmusok 
jutnak érvényre. Jellemző még, 
hogy alkalmazásuk csak a 
beosztotti állományra 
vonatkozóan teljesülnek, a 
vezetők bére a 
megállapodásoktól, sokszor a 
vállalkozás gazdasági 
teljesítményétől függetlenül 
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alakul, ami megnöveli az átlagot, 
valamint a jelentős gazdasági 
teljesítményt elérő vállalkozások 

a beosztotti állományt erősen 
alulértékeli, s a vezetői állomány 
fontosságát kisarkítja, ezzel 

komoly torzulásokat okoz a 
bérezés vonatkozásában. 

Gy K 
 

Ezt a Mol vezetők is tudják? 
 

A fogyasztói árak az idén februárban 1,2 százalékkal nőttek az egy hónappal korábbihoz képest, és 
8,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet - közölte a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH). 

Mináry Borbála, a KSH statisztikusa elmondta: 2001 júliusa óta nem volt olyan magas az éves 
infláció, mint az idén februárban. 
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Oldalvizeken 
Lehet szeretni az „oldalvízi” hajósokat? 

 
Mottó: „Csak a döglött halak úsznak az árral.” 

 
Aki az Olajipari Szakszervezet tevékenységét figyelemmel kísérte az elmúlt 10 évben, annak nem 

lehet kétséges, hogy a bizalmik, a vezetőség, és tagok tömege sokat és lelkiismeretesen dolgoznak azon, 
hogy a munkavállalók számára minél kedvezőbb feltételeket harcoljanak ki. 
 

Teszik ezt egyre nehezebb 
körülmények között, egyre 
nagyobb pszichés és idegi 
nyomás alatt. Ennek oka a 
tomboló vadkapitalizmus, az 
emberséget nem ismerő 
globalizációs törekvés: a 
munkavállalót minél kevesebb 
bérért alkalmazni, amitől aztán 
adósságai fizetése válik 
lehetetlenné. Ezt a fajta bérezési 
tendenciát vállalatunknál is egyre 
nagyobb vehemenciával 
próbálják meg egyesek 
kierőszakolni. 

Nem is kell nagyon mélyre 
ásni, hogy erre bizonyítékot 
találjunk. Elég, ha a Belső 
Közlemények hangvételét nézzük 
meg: arrogáns, lekezelő, 
tiszteletlen és egyre inkább az 
(néha még áltatom magam azzal, 
hogy egyszerűen csak a nem 
megfelelő ember kommunikál 
velünk, de persze, ezt én magam 
is alig hiszem el.) 

Nagyon sok visszajelzést 
kapunk szakszervezeten 
kívüliektől, hogy nagyon tetszik 
nekik az újság, a cikkek, a 
tetteink, nagyon egyetértenek, és 
persze drukkolnak nekünk. 

Persze, hogy drukkolnak. A 
pálya széléről - magukért. Pedig 
amikor - egyre keservesebb 

harcok árán - sikerül 
eredményeket elérnünk, akkor 
azzal minden munkavállaló jól 
jár. 

A pálya széliek - akiket én 
egyszerűen csak oldalvízi 
hajósoknak hívok -, teljesen 
természetesnek veszik, hogy ők 
is részesülnek az eredményekből 

(leginkább pénzből), amit sikerül 
kiharcolnunk. 

 

 
Szolgalélekkel elfogadják azt, 

amit kapnak, miközben a 
háttérben kritizálnak, szóvá 
tesznek, ha nem tetszik valami, 
de eszükbe sem jut, hogy a tagság 
létszámától nagyban függ, hogy 
mekkora erőt képviselünk, 

mennyit nyom a latban a szavunk, 
a tetteink. 

Ha semmi mást nem 
tennének, csak kitöltenék a 
belépési nyilatkozatot, befizetnék 
a havi 800.- Ft-os tagdíjat, már 
nagyon-nagyon sokat 
segítenének! 

Persze, egyszerűbb nem tenni 
semmit, lábat lógatni, és nulla 
felelősséggel kibicként beleszólni 
dolgokba. 

Sajnos, ezt elmondhatjuk erről 
társadalmi méretekben is, és 
akkor már választ is kapunk arra, 
hogy miért tart Magyarország ott, 
ahol. 

Kedves „Oldalvíziek”! 
Ha van egy kis időtök és 

lehetőségetek, nézzetek már 
utána, hogyan fejlődtek és 
erősödtek meg a Szakszervezetek 
Nyugat-Európában, miért van az, 
hogy hosszú ideje magas 
életszínvonalon élnek a 
munkavállalók, és, hogy nem 
bagóért kell dolgozniuk. 

Ti is arra fogtok jutni, amire 
én: képesek voltak az emberek 
meglátni, hogy összefogásra van 
szükség, és nem csak várták a 
sült galambot, és gyarapodtak 
más emberek küzdelmének 
eredményéből, hanem tettek is 

Oldalvíz 
 
Itt jó a „vóter”, elég langyos 
Sok lusta béka legyet kapdos, 
A víz nem mély, nem is sebes, 
Itt dekkol hát, aki eszes 
Elvagyunk itt, mint a befőtt 
Télre kapunk sátortetőt, 
Nem kell úszni árral szembe', 
Csak inni egyet, jut eszembe 
Vannak nők is, meg jókat eszünk, 
De miért megy el a józan eszünk? 
 
Teodor 
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valamit azért, hogy jobb legyen, 
hogy mindenkinek jobb legyen. 

Talán ti is megtehetnétek a 
legminimálisabbat. 

 
Egy szakszervezeti tag. 

 

Gondoljuk tovább… 
 

A Malév és kiszervezett cégeinek dolgozóit, illetve hozzátartozóit jelentős kedvezmény illeti meg légi 
utazásaik során, persze ha élnek vele. E szerint a munkavállalót, házas- vagy élettársát, gyermekeit, szüleit, 
testvéreit évi egy alkalommal egy szabadjegy illeti meg, az adókat, illetékeket azonban meg kell fizetni. 
Ezenkívül lényegében korlátlan számban élhetnek az úgynevezett 10 százalékos jeggyel, amikor a repülőjegy 
árának mindössze 10 százalékát kell kifizetni. Ráadásul ezek a kedvezmények nemcsak a Malév járataira, 
hanem más – egyezségben rögzített – légitársaságok gépeire is szólnak. 

A vasútnál, a Volánnál, a BKV-nál, a villamosenergia-iparban és sok más helyen kialakult munkavállalói 
kedvezmények vannak. 

 

                                                                                                                                                         E-mail:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 

 

Mol Flottakedvezmény – vagy valami más… 
 

Kinek az érdeke? 
 

Több munkatársunk, dokumentumokkal alátámasztva kereste fel az Olajipari Szakszervezetet 
azzal, hogy a Mol Nyrt. körlevelének hatására – mint az egy év elteltével kiderült – kedvezőtlen 
biztosítást kötöttek gépjárművükre a TIR Biztosító Egyesületnél. Mára azonban megváltozott a 
helyzet, hiszen a TIR Biztosító, a korábbinál lényegesen magasabb biztosítási összeggel „lepte meg” a 
Mol dolgozókat. Elgondolkodtató az ügyben, hogy míg a flottakedvezmény lehetőségével kapcsolatban 
Belső Közleményt adtak ki, annak megszűnésekor mélyen hallgattak, ezzel meggátolva azt a törvény 
adta lehetőséget, hogy az érintettek kellő időben biztosítót válthassanak. 

 

2005. őszén a Belső Közlemények között 
megjelent, hogy Molos dolgozóként 
flottakedvezményben lehet részesülni. Ennek 
hatására biztosítót váltottam, 2006. januárjától a TIR 
biztosítónál van a gépkocsim biztosítva. A tavalyi 
évben a valóban kedvező 12069 Ft/ negyedév 
biztosítási díjat fizettem. Ebben az évben nem 
kaptam automatikusan csekket, csak írásbeli 
kérésem után. A kapott csekk 29430 Ft/negyedévről 
szólt. Érdeklődésemre, hogy miért emelkedett a 
biztosítási díjam két és félszeresére, mikor nem volt 
káreseményem, azt a választ kaptam, hogy 
megszűnt a Mol Flotta kedvezmény a „flottában 
okozott károk miatt”. Erről „természetesen” ősszel a 
biztosítóváltási időszakban nem tájékoztattak, sem a 
TIR biztosító, sem az alkuszcég, a Netrisk, és ez 
nem jelent meg Belső Közleményként sem. 

Jelenleg, mint Mol dolgozó kb. 7000 (Hétezer!) 
Ft-tal fizetek többet negyedévente, mint ha egyéni 
ügyfél lennék. 

*** 
2005. év végén, hallgatva a Belső 

Közleményekben megjelent kedvező ajánlatra, 
szerződést kötöttünk a TIR biztosítónál a Mol Flotta 
keretében. A korábbi biztosítónál fizetett nagy 
biztosítási díj miatt örömmel vettük az Önök 
ajánlatát és 2005 végén felmondtuk az addigi 
biztosításunkat, ahol negyedévente 21000 Ft-ot 
fizettünk, míg a TIR biztosítónál 2006-ban, ennél 

lényegesen kevesebbet: 8261Ft-ot. Elérkezett a 
biztosítási évforduló, és sem értesítést, sem csekket 
nem kaptunk. 

Többszöri sikertelen telefonálás után /az 
ügyfélszolgálatot nem lehetett elérni/ 2007. január 
elején küldtem a biztosítónak egy faxot, és kértem a 
csekket a befizetéshez. Választ nem kaptunk. Ekkor 
e-mailt írtam, de arra sem jött válasz! Hosszas 
kísérletezés után, 2007. január végén végre 
telefonon sikerült elérnem a biztosítót, és 
elmondtam a problémát. 

Másnapra megérkezett a csekk, és ekkor jött a 
meglepetés! 

Az első negyedéves díj, a korábbi 8261Ft-ról, 
21962 Ft-ra – több mint két és félszeresére – 
emelkedett! Az ügyfélszolgálat tájékoztatása szerint 
ebben az évben már figyelembe vették koromat, 
lakhelyemet, továbbá közölték, hogy a flottán belül 
mások által okozott károkért is nekünk kell fizetni. 

Ebben az a felháborító, hogy lehetőségünk sem 
volt a választásra a Mol és a biztosító hanyagsága 
miatt, mert nem értesítettek bennünket a 
díjváltozásról! Sőt, azt is elfelejtették közölni, hogy 
ez a Mol Flotta nem is olyan szuper, mert aki ide 
tartozik, fizet a más által okozott károkért is. 

Sajnos ezt az évet már így kell fizetnünk, de év 
végén köszönés nélkül elmegyünk ettől a 
biztosítótól! 
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Nagyon fel vagyunk háborodva, és kíváncsi 
volnék arra, hogy a Mol vezetés miért nem 
értesítette a saját munkavállalóit arról, milyen 
hátrányos szerződésbe mentek bele! 

Az is nagyon megalázó, hogy az igazoló 
szelvényekért is úgy kell könyörögni, hogy végre 
elküldjék. 

Bonuszt léptem előre, kárt nem okoztam, mégis 
majd’ háromszorosára emelték a díjat. 

Köszönöm Mol! 
Lejegyezte: 

Lyenő 

 

 

Te mennyért tankolsz? 
 

Ma egy kilowatt áramért a normál fogyasztó valamivel több, mint 30 forintot fizet, a 
villamosenergia-ipari dolgozó 11,50-et. Mindezt a miniszteri árrendelet határozza meg - ami 
önmagában is óriási kedvezmény. Így ugyanis az olcsóbb áram nem minősül vállalati juttatásnak, 
vagyis nem kell utána személyi jövedelemadót sem fizetni. Ráadásul nemcsak az iparban dolgozó 
húszezer ember (és családjuk) kapja a kedvezményt, hanem azok is, akik innen vonultak nyugdíjba. 
Ők a nagyobb rész: 42 ezren tarthatnak igényt ilyen címen kedvezményesebb tarifára. 

 

 
                                                              E-mail: Olajipariszakszervezet@mol.hu  

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

 

A munkád értéktelen, amikor fizetésemelést, és 
értékes, ha szabadnapot kérsz… 

* 
A kapitalizmusban szociális, a szocializmusban 

kapitális hibákat vétenek. 
Nekünk sikerült ötvözni a kettőt. 

* 
Testet lehet venni. Lelket csak eladni. 

* 
Ha valaki a talpadat nyalja, taposd el mielőtt 

beléd harap. 
* 

Nyugdíjas kérdés megoldása: idén a piros 
lámpánál átmehetnek, jövőre kötelező. 

* 
Csak a döglött halak úsznak az árral. 

* 
Akarat híján minden hegy túl magas. 

* 
Az öregedés biztos jele, hogy a gyertyák többe 

kerülnek, mint a születésnapi torta. 
* 

Depressziós ember, aki virágillatot érezve 
körülnéz, hol a koporsó. 

* 
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül mások tetteit! 

Erre való a hála és a bosszú! ! 
* 

A pénz nem boldogít, csak ha van! 
* 

Patikában: 
- Valamilyen hatásos potencianövelő szert 

szeretnék. 
- Tessék uram, itt van ez a folyadék. 
- Biztos hogy hatásos? 

- Meghiszem azt! Három hete beleejtettem az 
órámat és azóta megszakítás nélkül áll! 

* 
- Mondd, öregem, te mikor ismerted meg a 

feleségedet? 
- Miután elvettem... 

* 
Józsi bácsi betér a patikába, és egy nagy 

doboz óvszert vásárol. 
Mikor megkapja, kicsomagol egyet, a 

padlóra dobja, és cigi-elnyomó mozdulattal 
széttiporja. Aztán kicsomagolja egy másikat, 
széttiporja, majd egy harmadikat, azt is 
széttiporja. 

- De Józsi bácsi, ezt nem így kell használni! - 
mondja értetlenkedve a patikusnő. 

- Maga ebbe ne szóljon bele, Klárika! A 
dohányzásról is így szoktam le! 

 
- Éttermünk specialitása a csiga! - közli 

büszkén a pincér a vendéggel. 
- Tudom, tegnap ő szolgált fel! 

* 
Egy férfi felad egy hirdetést: 
"Feleséget keresek!" 
Másnap kap százötven levelet, mindegyikben 

ez áll: 
"Mit szólna az enyémhez?" 

* 
Tegnap este a feleségemmel üldögéltünk a 

nappaliban és azt mondtam neki: 
- Nem akarok vegetatív állapotban élni, amikor 

valamilyen géptől meg palackból csordogáló 
folyadéktól függ az életem. Ha ilyenre kerül a sor, 
húzd ki a dugót. 

- No és mit szólt az asszony? 



- Semmit. Felállt, kihúzta a tévét, és kidobta a 
sörömet. 

* 

- Hogy hívják azt a becsületes, törvénytisztelő, 
felelősségteljes, komoly embert, aki a 
Parlamentben irányítja az ügyeket? 

- Liftkezelő. 
* 

A miniszterelnök álruhában járja az 
országot. Odamegy az első emberhez, és így szól 
neki: 

- Örülne, hogy ha meghalna a 
miniszterelnök? 

- Nagyon is! 
- És elmenne a temetésére tapsolni? 
- Még szép! 
- És rácsinálna a sírjára? 
- Azt már nem! 
- Miért? 
- Mert utálom a sorbaállást. 

* 
Fickó elmegy az orvoshoz: 
- Doktor úr, annyit beszélnek arról, hogy a nők 

meg a férfiak egyszerre jussanak a csúcsra, de az 
asszonnyal még sose sikerült. 

- Van pisztolya? 
- Igen, van. 
- Akkor tegye be a párna alá, és amikor 

elélvezne, lőjön vele a levegőbe. Így a felesége 
megrándul és ő is a csúcsra jut. 

Este csörög a telefon az orvosnál: 
- Franc essen az ötleteibe, doktor úr! 

Kipróbáltam, a levegőbe lőttem, amikor örülni 
kezdtem. 

- És mi történt? 
- A feleségem a szemembe pukizott és 

megharapta a nemi szervemet. Ráadásul a 
szekrényből föltartott kézzel előjött egy pucér 
hapsi! 

 



 
 

Az  O l a j i p a r i  S zak s ze r vez e t  t ag j a i n ak  
 

Április 5-én (csütörtökön) 1900-kor a József Attila színházban 
 

Shakespeare: Ahogy tetszik című előadása látható 
 

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

 
 
 
 

A MOL Rt. Olajipari Szakszervezet 
időszakos kiadványa. 

 
Tisztelt Munkatársunk! 

 

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét, hogy adója 1%-ának felajánlásával jelentős mértékben 
támogathatja a MOL Gondoskodás Alapítvány nyugdíjasait. 
 

A MOL Gondoskodás Alapítvány megalakulása óta folyamatos segítséget nyújt a nyugdíjba vonult 
dolgozók életkörülményeinek javításához. 
 

Kérjük, hogy a 2006. évi adóbevallásának benyújtásakor alapítványunkat jelölje meg a rendelkező 
nyilatkozaton. 
 

A kedvezményezett adószáma: 18045659-1-43 
A kedvezményezett neve:   MOL Gondoskodás Alapítvány 
 

Köszönettel: 
MOL Gondoskodás Alapítvány Kuratóriuma 

 

ELADÓ CSALÁDI HÁZ! 
 
 

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. 
 

Telefon: 06-30-442-7462 
 

Olajipari Szakszervezet 
Időszakos kiadványa Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 
Felelős kiadó: Hajzer Barnabás 

Levelezési cím: Mol Nyrt. 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 

ELADÓ HÁZ! 
 

Iváncsán, 1017 m2-es telken eladó egy 80 m2-es, egy szintes, vegyes falazatú, paraszthát típusú 
felújított, két szobás, teljes közműves ház. Garázs és boltíves pince is van. 

 

Ára: 8,9 millió forint 
 

Telefon: 06-30-442-7462 
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