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Önmagadért-velünk! 
 

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK 
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ÉS CSALÁDTAGJAIKNAK! 

 

 
 

József Attila 
Betlehemi királyok 

 

Adjonisten Jézusunk, Jézusunk!     Adjonisten, Megváltó, Megváltó!  
Három király mi vagyunk.      Jöttünk meleg országból.  
Lángos csillag állt felettünk,      Főtt kolbászunk mind elfogyott,  
gyalog jöttünk, mert siettünk,      fényes csizmánk is megrogyott, 
kis juhocska mondta – biztos      hoztunk aranyat hat marékkal,  
itt lakik a Jézus Krisztus.      tömjént egész vasfazékkal.  
Menyhárt király a nevem,      Én vagyok a Boldizsár,  
Segíts, édes Istenem.       Aki szerecseny király.  

 

Istenfia, jónapot, jónapot;      Irul-pirul Mária, Mária  
Nem vagyunk mi vén papok.      boldogságos kis mama.  
Úgy hallottuk, megszülettél      Hulló könnye záporán át 
szegények királya lettél.      alig látja Jézuskáját. 
Benéztünk hát kicsit hozzád,      A sok pásztor mind muzsikál.  
Üdvösségünk, égi ország!      Meg is kéne szoptatni már. 
Gáspár volnék, afféle       Kedves három királyok, 
földi király személye.       jóéjszakát kívánok! 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Ne rajtunk spóroljon a MOL 
 

Németh Mihály, Komáromban végezte el a szakmunkás iskolát, majd ugyanott, a Kőolajipari 
Vállalatnál volt szakmai gyakorlaton. 1981. szeptember 25 óta dolgozik a Finomítóban, pontosabban a 
Parafin üzemben. Eleinte szivattyús, majd szűrőmester, illetve blokk kezelői beosztásban tette a dolgát. 
A ranglétrán továbblépve vezérlő, majd műszakvezető lett. Széleskörű támogatottságának köszönhetően 
a legutóbbi Üzemi tanács választáson bizalmat szavaztak neki. Korrektségét és kollégái iránti 
elkötelezettségét ismerve, kértem ki véleményét. Figyelemreméltó válaszokat adott. A cég alsó, közép és 
felsővezetői jól tennék, ha megfontolnák őket. 

 
- Tudomásom szerint, addig jártatok 36 órás 

munkarendbe, míg a MOL egy tollvonással meg 
nem szüntette azt. Megváltoztatta családi 
életeteket ez a népszerűtlen rendelkezés? 

- A 36 óra helyett, ami a régi Aromás, Bitumen, 
MSA, MEK rendszerű volt – ami két reggel, egy 
délután és egy éjszaka variálása –, kaptunk egy olyan, 
úgynevezett 7+2-es műszakbeosztást, amit a hátunk 
közepére sem kívántunk. Nyilvánvaló, hogy komoly 
változás állt be családi életünkben, hiszen annak 
ritmusát évtizedeken át a 36 órás munkarendhez 
igazítottuk.  

- Kálváriátok ezzel nem zárult le, hiszen valakik, 
valahol kitalálták, hogy egységesíteni kell a 
munkarendeket. Kényszerűségből egy olyan, 12 
órás munkarendet választottatok, amely 
megítélésetek szerint a kevésbé rossz kategóriába 
tartozik. 

- Nem csupán a Parafinban, hanem az Aromásban, 
a Maradék feldolgozásban, a Reformálóban és az 
AV-3 üzemben is felmerült a részünkről nem kívánt 
intézkedés miatti 12 órás munkarendre való átállás, 
ami egyébként Osztovics Jován kollégám ötlete volt. 
Erről felmérés is készült. Először egy aláírásos, majd 
kértem az Olajipari Szakszervezetet, hogy segítsen 
bemutatni a különböző műszakbeosztások 
lehetőségeit, illetve, hogy üzemenként legyen 
aláírásra lehetősége mindenkinek arról, hogy melyik 
változatot támogatja. A munkáltató képviselője 
nagyon tiltakozott a felmérés ellen, de mi addig 
érveltünk, míg munkáltató belátta igazunkat. 
Személyesen mértem fel üzemcsoportunkban a 
munkarenddel kapcsolatos támogatásokat. A 12 órás 
munkarend támogatottsága a Parafin üzemben 100%, 
a MEK üzemben mindössze három tartózkodás, a 
Hidrogénező üzemben 70% fölötti, a Propános 
üzemben 50%-os volt. Bárki, bármit is mond, mi 
ragaszkodunk a rajtunk kívülálló okok miatt kialakult 
helyzetben az általunk támogatott munkarendhez. 
Mindemellett természetesen valamennyien 
egyetértünk és támogatjuk az Olajipari Szakszervezet 
azon törekvését, hogy minden üzem úgy dolgozzon, 
ahogy az ott dolgozók többsége döntött. 

- Mennyivel lesz jobb a kényszerűségből 
választott 12, mint a nyolc óra? 

- A Munkavédelmi Bizottságban is felvetődött 
annak idején a 12 órás munkarend lehetősége. 
Miniska István dr. orvosi tanácsadó, az EBK és még 

jó néhányan akkor azt mondták, hogy ez nem jó az 
expozíció időtartamának megnövekedése miatt. 
Vagyis, ugyanarról a dologról kétféleképpen 
beszéltek hiszen, a 36 óra megszüntetésének általuk 
használt egyik indokának éppen az ellenkezőjét 
hangoztatták, mikor azt állították, hogy nem érnek 
akkora expozíciók minket, ami miatt 36 órában 
kellene dolgoznunk. A kérdésedre válaszolva igaz, 
hogy lenyomunk négy 12 órát, de utána lesz négy 
szabadnapunk, ami alatt bőven regenerálódhatunk. A 
hét napos turnusban ez a hosszabb lehetőség nincs 
benne, mert ott csupán két nap a pihenő, arról nem is 
szólva, ha meg nem engedik a rövidváltást, akkor 
csak egynaposra szűkül, miután az első napon, 
éjszakás műszak után egész délelőtt alszik az ember. 
De hát az ilyesmit bizonyos pozíciókban, az élet és a 
műszakos munka sűrűjétől fényévnyi távolságra 
lévők nem érthetik. Pozsonyban, Molos, különböző 
üzemekben 12 órában dolgozó kollégákkal 
beszélgettem. Ők szeretik ezt a munkarendet és én 
úgy vagyok ezzel, hogy a 12 órás munkarenddel 
kapcsolatos véleményeket csak azoktól tudom 
fenntartás nélkül elfogadni, akik abban a 
munkabeosztásban dolgoznak. De a 12 órával 
kapcsolatosan szintén pozitív a DUFI Logisztika, 
illetve a Tárolás dolgozóinak véleménye. 

- Évtizedek óta dolgozol itt, tökéletes rálátásod 
van munkatársaid munkakörülményeire és azok 
nehézségeire. Véleményed szerint, melyek azok a 
pontok, ahol a munkáltató könnyebbé tehetné 
munkátokat, életeteket? 

- Ezzel kapcsolatosan rengeteg tennivaló lenne. A 
teljesség igénye nélkül, témánként elkülönítve 
felsorolok néhányat: 

Lehet, hogy „odafönt” nem tudják, de a dolgozókat 
elsősorban pénzzel lehet motiválni. 

A fehérgallérosok magas százaléka valami féle 
premizálási rendszer része. Az új downstream 
program, autonóm karbantartás, energiaspórolás, 
gondos gazda szemlélet hozadékából a kékgalléros 
állomány is el tudna valami hasonlót képzelni! 

Azon kezelő kollégáim kik betanulás utáni 
előrelépés (kezelő 3-ból kezelő 4, kezelő 4-ből 5 
vezérlő, ill. műszakvezető 2-ből 3 stb.) volt ígérve, 
várják ennek megtörténtét! Akár úgy is, hogy a 
velejáró pénzt esetleg később kapják meg! 
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Azok a kollégák kik műszakvezetőként esetleg 
vezérlőként gyakorlatilag irányítói munkát végeznek 

szintén megérdemelnék az előrelépés lehetőségét! 
(folyt. a következő oldalon) 
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A Cég több olyan programmal rendelkezik (Step, 
tehetséggondozás, különböző rendezvények) melyek 
tervezésében, szervezésében, irányításában, 
felügyeletiben a dolgozók részvétele segítené az 
elégedettségi felmérése pozitív irányba való 
elmozdulását. 

Azon kollégákat ,kik már csak korlátozva képesek 
terepi munkára ,de tapasztalatukra ,tudásukra szükség 
van rengeteg olyan munkába lehetne bevonni ,hol a 
cégnek és a kollégáknak is hasznos lenne: Különböző 
oktatások (MEFTIR,SAP,autonóm karbantartás 
,egyéb dokumentálások ,előírások) megtartására 
,kivitelezők helyszíni ellenőrzésére munka 
megkezdése előtt és közben ,felügyeletére kritikus 
munkavégzéseknél ,új munkaerő betanítása ,oktatása 
stb. 

Aztán itt vannak a munkarendek. Pillanatnyilag úgy 
néz ki a dolog, hogy a munkáltató tárgyalgat egy, a 
munkavállalókból és a szakszervezetekből alakult 
bizottsággal. A munkáltatónak azonban nincsenek 
érvei arról, hogy miért erőlteti ezt és így az indok 
nélküli munkáltatóval szemben legalábbis nehéz 
állást foglalni. Ez a részükről egy „csak” 
kategóriának tűnik. 

Nagyon fontos lenne, hogy hagyják a munkánkat 
elvégezni, és ezekhez legyenek meg a feltételek. 
Lassan már többet kell adminisztrálnunk, mint egy 
titkárnőnek. 

Ne kelljen karbantartási költségeket, jóléti 
költségeket, spórolni. 

Mostanában kapott az üzem közös 
szerszámkészletet. Le kellet adnunk a jót és adtak 
helyette vegyes, alig használható eszközöket. Ez 
kinek volt jó? 

A Humán felé reklamáltam az ügyben, hogy 5,000 
Ft/fő jár karácsonyi vacsora címén, de mivel az 
üzemcsoportunk már kapott, nekünk nem jár. 

Ünnepi koncertre igényeltünk jegyet, a Papp László 
Sportarénába, ahová 12,500 néző, plusz a küzdőtér 
fér be. Tudomásom szerint Százhalombattáról 
mintegy 500 fő megy busszal az eseményre. Ha az 
egyénileg utazókat is hozzáadom, akkor kb. 800 fő. 
Több kolléga panaszkodott arról, hogy a maximálisan 
rendelhető négy jegy helyett kettőt kaptak, így a 
család felét itthon kell hagyni. Egy részünk a humán 
felé jelezte, hogy így nem kérünk a kegyes jegyekből. 
Megszokhattuk volna már, hogy ide nem jut, mert 
ilyenkor mások nagyobb előnyöket élveznek, mint 
mi. Csak, hogy azok is tudják, akik itt dolgoznak, de 
ezzel kapcsolatban nincsenek képben, MOL 
magyarországi, legnagyobb telephelyéről beszélek. 

Vannak olyan, a cégvezetés szemében talán 
apróságnak tűnő dolgok, mint: Nem elfelejtkezni 
beteg vagy elhunyt kollégákról, a hátrahagyottakról. 
Sok esetben (ugyan nem bizonyítottan) ezek az 
emberek életüket, egészségüket adtak, adják a 
vállalatért. A nyugdíjasainkról, élnek-e még? Az 
élőkről. Családi, társadalmi ünnepek (névnap, 
születésnap, gyermek születése, házasság, 
nyugdíjazás, karácsony, húsvét) esetén egy-egy jó 
szó, üdvözlőlap, kisebb-nagyobb ajándék sokat 
számíthatnak! Néhány gesztussal a vállalat tehet egy 
lépést az emberközpontúság irányába, anélkül, hogy 
feladná a profitcélokat! 

Annyit még megjegyeznék, ha a vállalatvezetésnek 
nem felelt meg az „elégedettségi felmérés”, akkor 
nem kellene ezt rétestészta módjára nyújtani. Inkább 
próbáljon meg a cég egy kicsit korbács helyett mézet 
alkalmazni s pozitívabb lesz a megítélése, és ebből 
következően az elégedettségi felmérés eredménye. 

Brunecker Jenő 

 

Négy esetben átvihető szabadság a következő évre 
 

Négy esetben áttolható a tárgyévi megmaradt szabadság, illetve annak meghatározott része a következő 
évre - derül ki a LIGA Szakszervezetek jogi szakértőjének összefoglalójából. 
 

Az év végén bennragadt szabadságok kiadására 
vonatkozó szabályozást áttekintő tájékoztató kiemeli: 
a szabadságot kötelezően az esedékesség évében kell 
kiadni. Ha azonban a szabadság még az esedékesség 
évében megkezdődik, ezzel egybefüggően a 
következő évben legfeljebb öt munkanap kiadható. 
A következő év március 31-éig adható ki a 
szabadság, ha a dolgozó munkaviszonya az 
esedékesség évében október 1-jén vagy azt követően 
kezdődött, illetve ha a munkáltató kivételesen fontos 
gazdasági érdeke vagy a működését közvetlenül és 
súlyosan érintő ok miatt arra kollektív szerződés 
felhatalmazást ad. 

A munkáltató és a munkavállaló megállapodása 
alapján a szabadság harmadát a következő év végéig 
lehet kiadni. A 2014-ben esedékes szabadságokra 
azonban ez már nem vonatkozik, a jövő év január 1-
jétől ugyanis a felek már csak az életkor alapján járó 
pótszabadság átvitelében állapodhatnak meg - hívja 
fel a figyelmet összefoglalójában Kéri Ádám. 
Ha a szabadságot a munkavállalónál felmerült ok 
miatt nem tudta kiadni a munkáltató az esedékesség 
évében, akkor a szabadságot az ok megszűnésétől 
számított 60 napon belül kell kiadni. Ilyen esetben 
akár az esedékesség évét követő év eltelte után is 
kiadható a szabadság. 
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A szabadság időpontját legalább 15 nappal előre 
közölni kell. A munkáltató kivételesen fontos 
gazdasági érdeke, illetve működését közvetlenül és 
súlyosan érintő ok esetén a szabadság kiadásának 
időpontját módosíthatja, illetve a munkavállaló már 
megkezdett szabadságát megszakíthatja. Ebben az 

esetben azonban a munkavállaló kárát és költségeit 
meg kell téríteni. 
Fő szabály szerint a szabadságot a munkaviszony 
megszűnésének kivételével megváltani nem lehet. 

MTI 
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Wass Albert: Karácsonyi mese 
 

Nagyapánk ott ült szokott helyén a kandalló mellett, s olykor egy-egy bükkfahasábot vetett a 
sziporkázó tűzre. A szűzdohány füstje kék felhőbe burkolta pipázó alakját ott a nagyszoba végiben, s 
ezüstös szakállán olykor megcsillant a láng. 

 

Mi gyermekek a mennyezetig érő, gyertyafényben 
izzó karácsonyfa körül álltunk elfogódottan és 
izgalomtól elmeredt szemmel, és sóvár pillantásokat 
vetve a karácsonyfa alatt fölhalmozott ajándékokra, 
hűségesen elénekeltük a Mennyből az angyal összes 
verseit. Ének után apám fölolvasta a betlehemi csillag 
történetét a Bibliából, elmondtuk közösen a 
karácsonyi imádságot, s azzal nekiestünk a 
játékoknak, akár karámba szorított birkanyájnak az 
éhes farkascsorda. Kis idő múltával nagyapánk 
megszólalt ott a kandalló mellett a maga érdes 
vénemberhangján: 

- Aztán tudjátok-é - kérdezte -, hogy miképpen 
keletkezett tulajdonképpen a karácsony? 

- Akkor született a Jézus Krisztus - felelte Margit 
húgom okosan új babaháza előtt térdepelve, s 
nagyapánk bólintott rá. 

- Ez igaz - mondta - mert, hogy ő volt az Úristen 
legnagyobb karácsonyi ajándéka az emberi világ 
számára. De maga a karácsony már régen megvolt 
akkor. Ha ideültök mellém a tűzhöz, elmondom, 
hogyan keletkezett. 

Köréje gyűltünk a szőnyegre, mindegyikünk valami 
új játékot cipelve magával, s figyelmesen lestük a 
száját, mert nagyapánk nagyon szép és érdekes 
meséket tudott ám. 

- Hát az úgy volt - kezdte el, miután nagyot 
szippantott a pipájából -, hogy réges-régen, amikor 
Noé apánk unokái megépítették volt a Bábel tornyát, 
s annak ledőlte után nem tudták megérteni egymást 
többé, mert az önzés összezavarta a nyelvüket, az 
irigység és az elfogultság egyre jobban és jobban 
kezdett elhatalmasodni ezen a földön. Aki nem volt 
olyan ügyes, mint a szomszédja, azt ölte az irigység, 
hogy a másiknak szebb háza van. Aki rest volt 
megművelni a földjét, az irigyelte azt, akinek szebb 
búzája termett, s mikor az irigykedés már igen-igen 
elhatalmasodott az embereken, akkor megszületett 
benne a gonoszság. A rest lopni kezdett, a tolvaj 
gyilkolni, s a kéregető rágyújtotta jótevőjére a házat. 
Addig-addig, hogy egy napon aztán az Úristen 
odafönt az égben megsokallotta az emberek 
gonoszságát, s rájok szabadította a sötétséget és a 
hideget. 

A nap eltűnt az égről, a vizek befagytak, s a 
rablógyilkos számára nem termett többé semmi az 

elrablott földön. Nagy fázás, éhezés és pusztulás 
következett ebből az egész emberi világra. Mikor 
pedig már közeledett erősen az idő, mikor minden 
emberi életnek el kellett volna pusztulnia a földön, az 
Úristen odaintette maga mellé kedvenc angyalát, a 
Világosságot, és ezt mondta neki: 

"Eridj le, hű szolgám, s nézz körül a földön, melyet 
gonoszsága miatt pusztulásra ítéltem. Vizsgálj meg 
minden embert, asszonyt és gyermeket, s akiben még 
megtalálod egy csöpp kis nyomát a jóságnak, annak 
gyújtsál gyertyát a szívében. Én pedig majd az utolsó 
előtti napon alánézek a földre, s ha csak egy kicsike 
világosságot is látok rajta, megkönyörülök az emberi 
világon, s megváltoztatom az ítéletet, amit kiróttam 
rája." 

Ezt mondta az Úristen, s a Világosság angyala 
alászállott a földre, hogy teljesítse a parancsot. A föld 
sötét volt és hideg. Mint a csillagtalan, zimankós téli 
éjszaka, olyan. Az emberek tapogatózva jártak az 
utcákon, s akinek még volt egy darabka száraz, 
fagyott kenyere, az elbújt vele a pincék mélyére, 
hogy ne kelljen megossza mással. 

Egy birkabőr bundáért meggyilkolta apját a fiú, s 
akinek még tűz égett a kemencéjében, az fegyverrel 
őrizte szobája melegét a megfagyóktól. Az angyal 
nagyon-nagyon elszomorodott, hogy hasztalan járta 
az emberi világot, mert nem talált benne sehol egy 
fikarcnyi jóságot sem. 

Lassanként kiért a városból, s ahogy a dűlőúton 
haladt fölfele a hegyek irányába, egyszerre csak 
összetalálkozott a sötétben egy emberrel, aki egy 
döntött fát vonszolt magával kínlódva. Kiéhezett, 
sovány ember volt, s csak szakadt rongyok borították 
a testét, de mégis húzta, vonszolta magával a terhet, 
bár majdnem összeroskadt a gyöngeségtől. 

"Minek kínlódsz ezzel a fával? - kérdezte meg az 
angyal. - Hiszen ha tüzet gyújtanál belőle magadnak 
itt, ahol állsz, megmelegedhetnél mellette." 

"Jaj, lelkem, nem tehetem én azt - felelte az ember. 
- Asszonyom, s kicsi fiacskám van otthon, kik 
fagynak meg, s olyan gyöngék már, hogy idáig nem 
jöhetnének el. Haza kell vigyem nekik ezt a fát, ha 
bele is pusztulok." 

Az angyal megsajnálta az embert, és segített neki a 
fával, s mivel az angyaloknak csodálatos nagy erejük 
van, egyszerre csak odaértek vele a sárból rakott 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


kunyhóhoz, ahol a szegény ember élt. Az ember tüzet 
rakott a kemencében, s egyszeriben meleg lett tőle a 
kicsi ház, s míg egy sápadtra éhezett asszony s egy 
didergő kisfiú odahúzódtak a tűz mellé melegedni, az 
angyal meggyújtott egy gyertyát az ember szívében, 
mert jóságot talált abban. 

"Édesanyám, éhes vagyok..." - nyöszörögte a 
gyermek, s az asszony benyúlt a rongyai közé, elővett 
egy darab száraz kenyeret, letörte az egyik sarkát, s 
odanyújtotta a gyermeknek. 

"Miért nem eszed meg magad a többit? - kérdezte 
az angyal. - Hiszen magad is olyan éhes vagy, hogy 
maholnap meghalsz." 

(folyt. a következő oldalon) 

 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

"Az nem baj, ha én meghalok - felelte az asszony -, 
csak legyen mit egyék a kicsi fiam." 

S az angyal ott nyomban meggyújtotta a második 
gyertyát is, és odahelyezte az asszony szívébe. A 
gyermek leharapott egy kis darabot a kenyér 
sarkából, aztán megszólalt: 

"Édesanyám, elhozhatom két kis játszótársamat a 
szomszédból? Ők is éhesek, s nincs tűz a házukban. 
Megosztanám velük ezt a kis kenyeret, meg a helyet a 
tűznél!" 

Az angyal pedig meggyújtotta a harmadik gyertyát 
is, és odaadta a kisfiúnak, aki boldogan szaladt ki a 
gyertyával a sötét éjszakába, hogy fénye mellett 
odavezesse kis társait a tűzhöz és a kenyérhez. 

S pontosan ekkor érkezett el az utolsó előtti nap, és 
az Úristen alánézett a földre, s a nagy-nagy 
sötétségben meglátott három kis pislákoló 
gyertyalángot. És úgy megörvendett annak, hogy az 
angyal mégis talált jóságot a földön, ha nem is többet, 
csak hármat, hogy azon nyomban megszűntette a 
sötétséget, visszaparancsolta a napot az égre, s 
megkegyelmezett az emberi világnak. 

S azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen 
emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a 
gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok 
rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban 

szakad alá, és minden reggel későbben távozik, hideg 
támad, és befagynak a vizek, s a sötétség uralma 
lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi emberek 
pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, 
amit elkövettünk az esztendő alatt, és amikor eljön a 
legrövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll 
közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk 
a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen ha 
alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a 
bennünk lévő jó miatt a bennünk lévő rosszat. 

- Ez a karácsony igazi meséje - fejezte be 
nagyapánk ott a kandalló mellett azon a régi-régi 
karácsonyestén -, én pedig azért mondtam el nektek, 
gyerekek, hogy megjegyezzétek jól, és emlékezzetek 
reá. Mert ez a mi emberi világunk újra építeni kezdi a 
Bábel tornyát, melyben egyik ember nem értheti meg 
a másikat, jelszavakból, hamisságokból, 
elfogultságokból és előítéletekből, s jönni fog 
hamarosan az irigység is, a rosszindulat, meg a 
gonoszság, melyek miatt az Úristen újra pusztulásra 
ítéli majd az embert. 

Tolvajlás és gyilkosság fog uralkodni a földön, s ha 
a nyomorúság és a nagy sötétség rátok szakad majd, 
akarom, hogy emlékezzetek: csak a szívetekben égő 
gyertya menthet meg egyedül a pusztulástól. 

 

Még egy bőrt lenyúznak? 
 

Arra még senki nem kapott választ, hogy a buszok összevonása, illetve a buszjáratok csökkentése hány 
milliárd forint megtakarítást jelent a Molnak. Azt sem tudjuk, ki és milyen érvek alapján találta ki ezt a 
munkavállalókat egyértelműen hátrányosan érintő takarékosságnak tűnő intézkedést. Alább közöljük 
egy érintett levelét. Tudom, több százan vannak hasonló cipőben, megszólalni azonban kevesen akarnak. 
 

A buszmenetrendek, valamint az útvonalak 
átütemezése hátrányosan érinti a munkavállalókat. A 
Kerekasztal felmérés eredményei ellenére, továbbra 
is semmibe veszi a MOL a munkavállalókat! 

Csak azt tudná, ez kinek jó? 
Budapest-Százhalombatta viszonylatban használom 

a munkásjáratot, nappalos munkavállalóként. Ez 
számomra azt jelenti, hogy minden nap hajnali 5-kor 
kelek és jó esetben délután 1700 körül vagyok otthon. 

Eddig az Örs vezér térről induló busszal jártam. Ha 
most áttérek a Stadionoktól indulóra vagy a 
Népligettől indulóra, ez számomra 20, ill. 30 perccel 
korábbi kelést igényel, haza pedig a Stadionos 

busszal (tekintettel a dugókra is) 1800 után érnék, a 
Népligetessel pedig 1730 körül. 

Nem tudom, hogy ez hol számít 10-15 perces 
menetidő-növekedésnek, hiszen a legoptimálisabb 
esettel számolva is, napi +1 órát utazom. 

A MOL-nak figyelembe kellene vennie, hogy nem 
csak a munkavégzés létezik, vannak családjaink, 
kikapcsolódásra is szükség van, hogy másnap teljes 
értékű munkaerőként dolgozhassunk. 

Az új felállás szerint napi 11-12 órát töltenék az 
utazással és a munkával. Ez számomra nem 
elfogadható. 

Hol van a munka és a magánélet egyensúlya? 
 

Hernádi Zsolt 150 millióért vásárolt be 
 

Több mint 10 ezer Mol-részvényt vett az elnök-vezérigazgató 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója december 16-án 10 340 darab Mol-részvényt vásárolt 14 
498 forintos átlagárfolyamon, a Budapesti Értéktőzsdén. 

A tranzakciókat követően Hernádi Zsolt tulajdonában 190 491 darab Mol-részvény van - közölte a társaság. 
*  *  * 

Gigapert indít Horvátország ellen a Mol. A megegyezések ellenére Zágráb 2009-ben sem vette át a nagyrészt 
a cég tulajdonában lévő INA horvát olajtársaság gáz-nagykereskedelmi üzletágát. Ezzel a Mol szerint 2 milliárd 
kuna (80 milliárd forint) veszteséget szenvedtek el. A magyar cég a Beruházási Viták Rendezésének 
Nemzetközi Központjánál próbálja veszteségét behajtani. 

 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

MOL szinten lehet valakihez fordulni? 
 

A telefonszolgáltató váltás után is volt lehetőség Vodafone Mol Flotta (családi) igénylésére. Jobbak 
voltak a feltételek, mint a Telenoré, így sokan kötöttek (a MOL-ban meg még többen), vagy megtartották 
a régit. Most, október 15-től megváltoztatták a szerződést (ők kétoldalúnak mondják, de senki nem tud 
tájékoztatásról). Az eddigi minden belföldi, nem emeltdíjas lebeszélhetőség, csak Vodafone irányba 
lebeszélhetőség lett. Volt, akinek bent maradt 2000 Ft lebeszélhetőség, miközben 2000-rel megnőtt a 
számla összege. Alább kollégánk levelét idézzük, mely jól érzékelteti a jelenlegi helyzetet. 

 

Tisztelt Ügyfélszolgálat! 
Köszönöm a telefonos beszélgetés utáni írásbeli 

válaszukat. 
A pontosság (és a későbbi nyomom követhetőség 

kedvérét) az alábbi kiegészítéseket teszem: 
- A szerződésemben „MOL Flotta B Kedvezményes 
Flotta Tarifacsomag Szolgáltatási díj” van, ami nem 
egyezik a tájékoztatójukban meghatározott 
 „Kedvezményes Flotta Tarifacsomag  Szolgáltatási 
díj” meghatározásával, mivel egy speciális, csak a 
MOL dolgozókhoz kötődő csomagról van szó. Ha az 
értesítésükben szerepelt volna a „minden 
Kedvezményes Tarifacsomag” szöveg, akkor valóban 
rám is vonatkozna.  
- A számlán „Vodafone MIX 20 (60/60 ) szerepel, 
melyből nem következik, hogy általános flotta 
csomag. 
- Panaszommal kapcsolatban Önök többször is 
megerősítették MOL Flotta különlegességét, egyéb 
szerződésektől történő eltérését, amikor jelezték, 
hogy a Díjszabás nem tekinthető meg a július 13-ai 
értesítésük végén jelzett hatályos Lakossági ÁSZF 
Díjszabás mellékletének 8.1 pontjában. Ugyancsak 
jelezték, hogy a módosítás nem vonatkozik a 
„MOL Flotta C Kedvezményes Flotta 
Tarifacsomag Szolgáltatási díj” tételeire, tehát van 
kivétel. Kérdezem én, honnan derül ki, hogy az én 
szerződésemre vonatkozik, ha a másikra nem?! 
- Véleményem szerint nem is lakossági 
szolgáltatásról van szó, mivel a MOL-hoz, mint 
nagyvállalathoz kapcsolódik. 
- Sérelmezem továbbá, hogy a számlám befizetését 
„ráutaló magatartásnak” minősítik, mivel annak nem 
rendezése esetén késedelmi pótlékkal fenyegetnek. 
Megjegyzem, hogy a számlázási időszaknak és a 

szerződés módosításának egymástól eltérő időpontja 
miatt az első számlán csak 400 Ft többlet keletkezett, 
mely nem feltűnő (Pl. több SMS-sel összejöhet). 
Kíváncsi leszek, hogy mennyi késedelmi kamatot 
fogok azért fizetni, mert a csoportos beszedés 5000 
Ft-os limitje miatt késve fizettem (de befizettem) a 
novemberi számlát. 
- A számla szövegezése nem változott, a számlán 
nem szerepel a „Lebeszélhető Vodafone hálózaton 
belüli hívásokból” meghatározás csak az eddig is 
alkalmazott „Egyéb mobil egységár” és Vodafone 
egységár” (csak az előbbi már nem nulla forinttal), 
így ez nem követi a módosítást! 
- Megkérdőjelezem a „Ráutaló magatartás” tényét, 
mivel az egyértelműen az előre fizetett szolgáltatásra 
vonatkozik. Itt előre a havi díjat fizetem a változást 
érintő beszélgetési díjak egyértelműen utólagos 
elszámolásúak.  
A fentiek összefoglalásaként kijelentem, hogy a 
közös megegyezésen alapuló szerződésmódosítást az 
ÁSZF-ben meghatározott elfogadások közül egyik 
formában sem fogadtam el, azaz: 
I. ügyfélszolgálati irodában nem írtam alá 
II. Postán, írásban nem küldtem meg 
III. elektronikus levélben nem nyilatkoztam 
IV. szóban nem tettem nyilatkozatot 
V. egyéb elektronikus hírközlésben nem jeleztem 
VI. utólag fizetett szolgáltatást veszek igénybe, így 
nem tanúsítottam ráutaló magatartást 
VII. az Egyedi Szerződésben a nyilatkozat tételi 
lehetőségemről nem mondtam le. 

 
Kérem a fenti indokok alapján a szerződés 

eredeti állapotba történő visszaállítását! 
 

 

Karácsonyi történet 
 

A kislány karácsonyi csomagot készített. Egy dobozt csomagolt be drága aranypapírba. Olyan sok papírt 
használt fel, hogy az édesapjának feltűnt, és megkérdezte: 
- Hát te meg mit csinálsz? Üres dobozt csomagolsz be? 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


A leány elsírta magát, és félrehúzódott egy sarokba. A dobozt erősen magához szorította. A szentestén, amikor 
a család tagjai megajándékozták egymást, a leány is odaadta apjának a becsomagolt dobozt. Az apa óvatosan 
felbontotta a csomagot. Nagy meglepetésére üres volt. 
- Kislányom kifelejtettél valamit? 
- Papi! Nem is üres a doboz. Egymillió puszit tettem bele. 
A férfi azóta az íróasztalán őrzi a cipős dobozt. 
- Hiszen ez üres - mondják a kollégái. 
- Egyáltalán nem! Kislányom szeretete van benne - válaszolja a büszke apa. 
 

 

Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 
Ha meg akarod tudni, miként gondolkodik valaki, 

hallgasd meg, hogyan beszél. 
* 

Mindegy, hogy melyik oldalon állsz, mindig 
találsz melletted olyanokat, akiket a másik 

oldalon szeretnél látni 
* 

Nemcsak azért vagyunk felelősek, amit teszünk, 
hanem azért is, amit nem. 

* 
Kérdeztem, hogy miért nem tesz valaki már 

valamit. Aztán rájöttem, hogy én valaki vagyok.  
* 

Az átok megedzi az embert, az áldás ellustítja. 
* 

 Egy bíztató szemvillanás olykor többet ér ezer 
vigasztaló szónál. 

* 
Nem azért hagyjuk abba a játékot, mert 
öregszünk. Azért öregszünk meg, mert 

abbahagyjuk a játékot. 
* 

Próbálj ne sikeres, hanem értékes emberré válni. 
* 

Szeret a falnak beszélni. A fal az egyetlen, ami 
soha nem mond neki ellent. 

* 
Európa ötezer legjobb focistájával a fedélzetén 

elsüllyedt a Golden Star turistahajó. 
Senki sem élte túl a szörnyű katasztrófát. 

Magyar áldozat nem volt. 
*  

Szeretem a választási kampányokat. 
Tele vannak a villanyoszlopok politikusokkal. 

* 
Az irigység az elismerés legőszintébb formája. 

* 
Egyszer, egy falu lakói elhatározták, hogy a tartós 
szárazság miatt esőért imádkoznak. Az ima napján 
mindenki kivonult a mezőre, de csak egy kisfiú vitt 
esernyőt. Ez a hit. 
Amikor egy egyéves gyermeket a levegőbe dobsz, 
kacag, mert tudja, hogy apa el fogja kapni őt. Ez a 
bizalom. 
Amikor éjjel aludni térünk, nincs rá biztosíték, hogy 
reggel felébredünk, mégis beállítjuk az ébresztőórát. 
Ez a remény. 

* 
- Te dohányzol? 
- Igen. 
- Mennyit szívsz el egy nap? 
- Két dobozzal. 
- Mennyibe kerül egy doboz? 

- 930 forint 
- Akkor az napi 1860 forint, ami évente 678,900 forint. 
Húsz év alatt ez 13,578,000 forint. Ennyiért vehettél 
volna magadnak egy jobb autót is! 
- Hmm, ezen még nem gondolkodtam, de figyelj 
csak, te dohányzol? 
- Nem, még soha nem szívtam el egyetlen cigit sem. 
- Akkor mutasd már meg, hol a francba van a 
tizenhárommilliós autód! 
– Vádlott, próbáljon végre más ember lenni! 
– Én megpróbáltam bíró úr, de akkor meg három évet 
kaptam okirat hamisításért. 

* 
- Hallottam, hogy beteg a feleséged? 
- Igen. 
- És veszélyes? 
- Ilyenkor nem, csak ha egészséges. 

* 
Ifjú titán bemászik egy kertbe, és buzgón dézsmálja a 
gyümölcsöt, amikor egy öreglány megjelenik 
vadászpuskával a kezében. 
- Gondolom most többször is meg fog erőszakolni, 
fiatalember! 
- Ááá dehogy, hova tetszik gondolni. 
- Pedig muszáj lesz. 

* 
Középkorú házaspár elhatározza, hogy felvilágosítják 
serdülő gyerekeiket. Először behívják a nagyobbat, 
és hosszasan taglalják a méhek és a madarak 
szaporodását, majd rátérnek az emberi anatómiára. 
Mikor minden szempontból alaposan körbejárták a 
témát, szólnak a fiúnak, hogy küldje be a kisöccsét. 
A srác odamegy az öcshöz és mondja neki: 
- Na, menj be apuékhoz, mondani akarnak valami 
fontosat! 
- Mit akarnak mondani? - kérdi a kicsi. 
- Emlékszel mit csinált a bébiszitter meg a barátja a 
múlt héten a nappaliban? 
- Igen. 
- Na, csak annyit akarnak mondani, hogy a méhek 
meg a madarak is úgy csinálják! 

* 
Egy német, egy francia és egy amerikai beszélget: 
- Nekem egy Mercedes gépkocsim van, a 
feleségemnek egy BMW-je, külföldre pedig 
lakókocsival járunk - mondja a német. 
- Nekem egy Peugeot-m, a feleségemnek meg 
Renault-ja van. Külföldre mi vonattal járunk - mondja 
a francia. 
- Nekem egy Fordom van, a feleségem meg metróval 
jár - mondja az amerikai. 
- És külföldre mivel jártok? 
- Leginkább tankkal. 



* 
Ügyifogyi úr harmadszorra késik el a munkahelyéről. 
A főnöke már az íróasztalánál várja: 
- Na, kolléga mondjon valami hihető mentséget a 
késésre! - mondja a főnök. 
- Főnök, már épp indultam volna, amikor a feleségem 
megkért, hogy vigyem el egy darabon. 
Beleegyeztem, de csak akkor, ha siet. El is készült 10 
perc alatt. Útközben azonban a hídon akkora dugó 

volt, hogy kénytelen voltam az autót letenni, és 
átúszni a folyót, nézze meg, még vizes a cipőm. 
Aztán lestoppoltam egy rendőrhelikoptert, az elhozott 
a szomszéd utcáig, de leszállni nem tudott, ezért 
ejtőernyővel kiugrottam, és most itt vagyok! 
A főnök zordan néz rá: 
- Már megbocsásson, de hülyének néz? Azt várja, 
hogy ezt el is higgyem? Ki látott már olyat, hogy egy 
nő 10 perc alatt elkészül?! 

 
 

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! 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 

EZ ITT, AZ ÖN INGYENES HIRDETÉSÉNEK HELYE! 

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 
 

Címünk: Martonvásár, Budai út. 29. 
Telefon: +36-70-834-9304 

Honlap: www.martonvital.hu 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
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Az Olajipari Szakszervezet 
időszakos kiadványa 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 

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

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

Telefonszám: +36-20-425-7869 
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