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A HAY rendszer átalakítása 

„Célunk egy objektív szisztéma létrehozása volt” 
 
A DUFI munkavállalói közül sokan ismerik Galambos Lászlót, a MOL Nyrt. Finomítás Termelés 
Folyamatirányítás kiemelt vezetőjét, aki a Veszprémi Vegyipari Egyetem vegyészmérnöki karának 
elvégzése után - első munkahelyként -, 1983-ban kezdett a Dunai Kőolajipari Vállalatnál. Hat éven 
keresztül három műszakban dolgozott. Azon kevés vezetők egyike, akik közelről tapasztalták meg a 
műszakos élet mindennapjait. Végigjárta - dolgozta - valamennyi beosztást. Az AV I-ben 
kazánfűtőként kezdett, ezt követően vezérlő, műszakvezető volt a termelés különböző üzemeiben, majd 
2001. január 1-ig üzemvezető az FCC-Alkiláló-MTBE üzemben. 
 

- Évekkel ezelőtt szóba 
került, hogy valamilyen módon, 
nehézségi fokok szerint 
kategorizálni - rangsorolni - 
kell az üzemeket. Az elképzelés 
idén kapott „papírformát”. 
Vállalati szemszögből mi volt 
ennek a lényege? 

- Azt mindenki tudja, hogy az 
egyes üzemek között, 
bonyolultságban, nagyságban, 
fontosságban és elismertségben 
mindig volt egy „informális” 
rangsor. Ezt az értékrendet a 
munkavállalók is alakították, 
mikor nagyon sokszor kerestek 
meg bennünket azzal, hogy egy 
másik üzemben miért keresnek 
többet, mint ők, amikor a saját 
üzemük sokkal nagyobb és 
bonyolultabb. Az magától 
értetődő, hogy mindenkinek az a 
legfontosabb üzem, amelynek a 
területén dolgozik, ezért ezek az 
értékelések, érzések mindig 
szubjektívak egy bizonyos 
mértékig. Ezek az észrevételek 
találkoztak a vezetés 
szándékával, mikor a HAY 
rendszer átalakítása napirendre 
került. Olyan szisztéma 
kidolgozásába kezdtünk, amely 
átlátható és egyértelmű mindenki 
számára. Ennek 
megvalósításához tűnt jó 
módszernek az üzemek 
kategóriába-sorolása. Célunk egy 
objektív szisztéma létrehozása 
volt, mert többször érte az a vád a 
vezetést, hogy szubjektív 
elemeket, értékeléseket használt 
úgy a munkakörök, mint a 
fizetések kialakításánál. Az 
üzemek besorolása nem 

alapvetően a HAY rendszer 
céljára készült, az már egy 
korábban bevezetett osztályozás 
volt, amelynek első változata 
2003-ban jött létre. Amikor 
megfelelő módszert kerestünk a 
HAY rendszerben lévő 
munkakörök értékelése számára, 
rájöttünk, hogy ez a besorolás – 
természetesen aktualizálva – 
megfelel a célnak, hiszen az 
üzemi kategóriák kialakításában 
használt szempontok szinte 
tökéletesen lefedték a HAY 
rendszer értékelési szempontjait. 
A HAY munkakör értékelésnek 
alapvetően három dimenziója 
van: a munkakör betöltéséhez 
szükséges tudás, a munkakörhöz 
szükséges problémamegoldó 
készség és a munkakörhöz 
tartozó felelősség értéke. Az a 
10-13 értékelési szempont, 
amelyeket az üzemek kategóriába 
sorolásához alkalmaztunk, az 
említett három dimenzió közül 
valamelyikbe pontosan beleillett. 
Példákat is mondok: egy adott 
üzem technológiai bonyolultsága, 
az üzemben lévő üzemmódok, 
berendezések száma, vagy az 
üzemi blokkon belül lévő 
technológiai különbségek egy az 
egyben megfelelnek a 
problémamegoldás dimenziónak. 
De ugyanígy vannak olyan 
szempontok, amelyek a tudás, 
vagy éppen a felelősség 
dimenzióba tartoznak. 
Azt is feladatul szabtuk 
magunknak, hogy a hasonló 
típusú, de eltérő nagyságú 
munkakörök jól 
megkülönböztethetőek legyenek. 

Vezérlő, rendszerkezelő 
munkakör majdnem minden 
üzemben van. Egy kisebb 
üzemben nem ugyanolyan súlyú 
a felelősségük és munkakörük 
nagysága, mint egy nagy üzemi 
blokkban, amilyen például a 
HDS-GOK3-Claus vagy éppen a 
Reformáló blokk. Ezért 
alakítottunk ki 3 vagy több 
szintet ezeknél a munkaköröknél. 
Fontosnak tartottunk, hogy olyan 
áttekinthető rendszert alakítsunk 
ki, amely mindenki számára 
megmutatja, hogy jelen 
pillanatban hol van a helye a 
Finomítás rendszerén belül, 
továbbá arról is tudomást 
szerezhessenek munkatársaink, 
hogy hova tudnak eljutni ebben a 
rendszerben. Alapvető kívánalom 
volt részünkről a rendszer 
rugalmassága, amely lehetővé 
teszi a benne dolgozók 
továbbfejlődésének, 
„karrierjének” biztosítását. 

- Mit kell érteni a 
rugalmasság meghatározás 
alatt? 

- Mindenki egyértelműen 
láthatja, hogy egy adott üzemben 
maximálisan milyen kategóriájú 
munkakört tud elérni, ám ha 
átmegy egy másik üzembe, akkor 
ott két kategóriával magasabb 
munkakörbe is kerülhet, ha 
megfelelően dolgozik és tanul. 
Az is a rendszer rugalmasságához 
tartozik, hogy egy esetleges 
szervezeti változáskor, például 
két üzem összevonása esetén, az 
üzemek besorolása újra 
megtörténik, és az üzem 
besorolás változással 
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„automatikusan„ változni fognak 
a munkakörök kategóriái is. 

- A HAY rendszerrel 
elégedetlenek a munkavállalók, 

mert azt mondják, hogy nincs 
mellérendelve pénz. 

 
(folyt. a következő oldalon) 
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- Örülök, hogy a kérdés 

felmerült, mert így tisztázhatunk 
egy félreértést. Egy dolog a HAY 
rendszer, és másik dolog a 
bérrendszer. A HAY a 
munkaköri besorolásról szól, ami 
az egyes munkaköröket értékeli. 
Hogy az így meghatározott 
munkakörökhöz milyen bérek 
tartoznak, az a dolog másik 
oldala, és ezért nem is jó, ha 
összemossák őket. A kettő nem 
kapcsolódik szorosan 
egymáshoz, habár természetesen 
a munkaköri besorolás az 
egymáshoz viszonyított 
bérszinteket is meghatározza. 

- Sok munkavállalót 
foglalkoztat a kérdés, ezért 
felteszem: van-e olyan terv, 
amely üzem-üzemek 
bezárásáról szól? 

- Jelen pillanatban nincs ilyen 
terv. Sőt ellenkezőleg örömmel 
számolhatok be arról, hogy a 
tegnapi napon (2007. 05. 23. - a 
szerk.), tartotta a DUFI-ban 
kihelyezett ülését a MOL 
Ügyvezető Testülete (EB), ahol 
Hernádi Zsolt elnök-
vezérigazgató úr bejelentette, 
hogy elfogadták az új 
Hidrokrakk-üzem létesítésére 
benyújtott előterjesztést. 
Amennyiben ezt az Igazgató 
Tanács is jóváhagyja, akkor 
nemhogy üzemek megszüntetése, 
hanem éppen ellenkezőleg, új 
üzemek létesítése várható az 
elkövetkező években. 

- A régi üzemek felújításával 
kapcsolatban is van valami 
hasonlóan kedvező hír? 

- A Hidrokrakk fejlesztéshez 
tartozik számos olyan projekt is, 
amely kapacitásbővítésekkel, 
felújításokkal jár. Ugyanis  ha 
építünk egy új üzemet, annak 
megfelelő minőségű-mennyiségű 
alapanyagot is biztosítanunk kell. 
Ez együtt jár a Desztillációs és a 

Gázolaj-kénmentesítő üzemek, a 
Késleltetett Kokszoló 
kapacitásbővítésével, továbbá 
várhatóan épül egy új 
Hidrogéngyár és Claus üzem is. 
Tehát a következő négy év ismét 
egy olyan fejlődési szakasz lesz a 
Finomító életében, mint amilyen 
korábban a Katalitikus Krakk 
üzem, később a Késleltetett 
Kokszoló, majd a GOK-3 és a 
BEK-5 építése volt. 

- Egy Mol felsővezető azt 
mondta, hogy a munkavállalók 
ne nyugati olajcégekhez 
hasonlítsák béreiket, hanem 
abból a szemszögből nézzék, 
hogy az ottan átlagbérek 
tükrében mennyi a fizetés és 
ennek értelmében vizsgálják a 
hazai Mol jövedelmeket is. 
Ennek kapcsán kérdezem, hogy 
lesz-e egyéb vonalon is – 
szociális, infrastrukturális stb. 
– olyan különbség nálunk az 
átlag-munkavállalók és a Mol 
alkalmazottak között, mint 
külföldön, ahol például 
kifejezetten a műszakosok 
részére kiemelkedő a 
rekreációs program? Gondolok 
továbbá a melegétel 
lehetőségére, amit arrafelé 
délutános és éjszakás 
dolgozóknak is olcsón 
biztosítanak, vagy az üdülések 
támogatására, valamint olyan 
masszázslehetőségekre, amit a 
műszakban dolgozók 
munkaidejükben, a cég 
területén, annak 
támogatásával, ingyenesen 
vehetnek igénybe. 

- Munkatársaink a VBK 
keretein belül tudnak ilyen, vagy 
hasonló elemeket választani, 
illetve az egészségmegőrzéssel 
kapcsolatban indult az elmúlt 
hónapokban a STEP program, 
amelynek segítségével többek 
között ingyenesen felmérethetik 

egészségi állapotukat, és nagyon 
sok egyéb program is van. 
Egyébként a tegnapi napon ezzel 
kapcsolatosan is volt észrevétel 
az EB tagjai részéről, akik 
meglátogatták a Finomítás egyes 
üzemeit, ahol jelezték a 
dolgozók, hogy a STEP program 
nem alkalmazkodik a 
műszakosok időbeosztásához, 
munkarendjéhez. Utána 
beszéltünk erről, és meg fogjuk 
keresni az EBK szervezetet, hogy 
próbálják a programokat a 
műszakos munkarendben 
dolgozók kérésének megfelelően 
is módosítani. 

- Sokan elfogadhatónak 
tartják a műszakosok szociális 
körülményeit, azonban az 
öltözőkbe benézve a 
rettenetesen régi, már a ’60-as 
években is használt, ütött-
kopott fém öltözőszekrényeket 
láthatjuk, amelyekben 
méretüknél fogva sem lehet a 
bejáró ruházatot és a 
védőfelszereléseket, 
munkaruhát 
rendeltetésszerűen tartani. Sor 
kerülhet valaha is ezeknek a 
cseréjére? 

- Nagyon remélem, hogy 
hamarosan megoldódik ez a 
probléma. A múlt év során több 
ilyen hozzászólás is volt a 
dolgozói észrevételek között. 
Már akkor kezdeményeztük a 
Létesítménygazdálkodásnál az 
öltözők generális felújítását. A 
múlt héten ismét előkerült a téma 
a Finomítás vezetői értekezleten, 
mert nem olyan ütemben halad a 
megoldás, ahogy mi, illetve 
műszakos munkatársaink azt 
jogosan szeretnék. Ezért újból 
megkeressük a 
létesítménygazdálkodás 
illetékeseit, hogy felgyorsítsuk 
ezt a folyamatot. Személy szerint 
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remélem, hogy ennek rövid időn 
belül jelentős eredménye lesz. 

 
Brunecker Jenő 
 

Jó, ha tudjuk 
Az alapszabadság egynegyedét - a munkaviszony első három hónapját kivéve - a munkáltató a 

munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. 
A szabadságot kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni. A szabadság 

kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt egy hónappal közölni kell. 
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Véleményem szerint 

Ni csak, ki beszél? 
 

A Mol Bányász Szakszervezet vezetője, Kudela József úr klaviatúra elé ült és bizonyára a munkáltató 
gyönyörködését kiváltva, a Ténykép legutóbbi számának riportját ostorozó levélszerűvel lepte meg 
azokat az olvasókat, akik elolvassák a Bányász/Vegyész Szakszervezet sokszínű kiadványát. Az írást 
elolvasva, az a vélemény alakult ki bennem, hogy Kudela úrnak nincs reális képe arról, milyen 
körülmények között élnek Molos kollégái: sokan közülük nem fogyasztási vagy luxuscikkeket vesznek 
hitelre, hanem családjuk mindennapi fogyasztását próbálják kölcsönökből fedezni. Nem mellékesen 
jegyzem meg: ha valamelyiküknek nincs lehetősége új nadrágot vásárolni, azon még egy szűk körben 
sem illik röhögcsélve gúnyolódni. 
  

Kedves Józsi! 
Vitatkozni akarok Veled, 

elsősorban azért, mert az utóbbi 
években annyi sarat dobáltatok az 
Olajipari Szakszervezet felé, 
hogy abból egy kisebb viskót is 
építhettetek volna - pedig 
tudhatnád, aki sarat dobál, az 
elsősorban önmaga lesz sáros. 
Másrészt úgy tapasztaltam, hogy 
ettől függetlenül értelmes ember 
vagy, aki megérti a lényeget. 

Először lássuk, a komoly 
vitákat és eleinte határozott 
munkavállalói ellenállást kiváltó 
végkielégítés kérdését: 

Valamennyien ismerjük 
felszámolásának a körülményeit, 
mégsem árt felidézni néhány 
mozzanatát. 

2004 november 26-án, még 
mindhárom reprezentatív 
szakszervezet a végkielégítés 
100%-os kifizetését tartotta 
elfogadhatónak. Ezt, Major 
János, a Vegyész Szakszervezet 
koordinációs titkára, körlevélben 
hozta az érdekeltek tudomására. 

2004. december 17-re, 
valamitől (Te biztos tudod az 
okát!) jelentős változáson ment át 
a Bányász/Vegyész 
Szakszervezetek álláspontja, 
amit közös nyilatkozatban 
„Tájékoztatás” címszó alatt 

tudattatok mindenkivel. 
Konkrétabban szólva, 54%-ra 
csökkentettétek korábbi, 100%-
os kifizetés melletti 
álláspontotokat. 

Nem állt meg azonban a 
lejtmenet. Még ennél is 
továbbmentetek, mikor 2005. 
január 27-én, a munkáltatóval 
közös körlevélben tudattátok a 
Mol Rt. munkavállalóival, hogy a 
Bányász/Vegyész 
Szakszervezeteknek megfelel az 
54%-os végkielégítés mértéke. 

A levél aláírói Győri Gábor 
Vegyész Szakszervezet, Kudela 
József Bányász Szakszervezet 
és Simola József HR igazgató 
voltak. 

Ebbe a levélbe, utolsó előtti 
mondatként bekerült a következő, 
nem félreérthető szöveg is: „Arra 
kérjük a Munkavállalókat, hogy 
egyéni helyzetük és a tények 
mérlegelése alapján 
nyilatkozzanak arról, hogy 
kívánnak-e élni a végkielégítés 
megváltás lehetőségével.” 

Ez a mondat sokat elárult egy 
sajátságos felfogásról. Álságos 
módon arra kértétek benne 
munkatársaitokat, hogy 
mérlegeljék egyéni helyzetüket. 
Ez véleményem szerint azt 
jelentette, hogy a munkáltatóval 

együtt nagyon is tisztában 
voltatok azzal, milyen anyagi 
körülmények között él a Mol 
munkavállalóinak nagy része. 
Arra most nem térek ki, mennyire 
érezhették fenyegetőnek az 
idézett mondatot. 

Annyit azonban 
megjegyeznék, hogy korábban 
nem hallottam példát arról, hogy 
valamely Szakszervezet olyan 
közös levelet ír alá a 
munkáltatóval, amely arra biztat, 
hogy a munkavállalók 
mondjanak le korábban szerzett 
jogukról úgy, hogy érjék be 
annak – durván – a felével. 

Kedves Józsi! 
Csupán emlékeztetőül idézek 

számodra, nehogy véletlenül 
olyan következtetésre juss, amit 
utóbb nehéz lenne 
kimagyaráznod: 

A MOL Rt. Olajipari 
Szakszervezet 
Küldöttértekezletének 2005. 
február 23-án kelt, 
munkáltatóhoz eljuttatott 
javaslata a végkielégítési 
rendszer megszüntetésével 
kapcsolatban: 

„A MOL Rt. Olajipari 
Szakszervezet nem fogadja el az 
olajipari végkielégítés 
megváltásával kapcsolatos 
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munkáltatói nyilatkoztatás 
módját és eredményét. A rögzítés 
dátuma 2005. január 1. legyen. A 
számítás alapjául szolgáló 
átlagkeresetnél az irányadó 
időszak a 2004. január 1.-2004. 
december 31. közötti időszak. A 
rögzített összeg megváltható 
legyen az elkövetkező években 
is. 

2.1.) Annak, aki kéri, a 
munkáltató fizesse ki a 
megváltást az alábbi feltétellel: 

- amennyiben a 
munkavállalónak 10 éven belül 
mégis megszűnik a 
munkaviszonya munkáltatói 
rendes felmondással, akkor a 
rögzített juttatás 100%-ából 
fennmaradó összeg az infláció 
mértékével karbantartva kerüljön 
kifizetésre részére. 

2.2.) Annak, aki nem kéri a 
megváltást: 

- ha a munkavállaló 
munkaviszonya munkáltatói 
rendes felmondással megszűnik, 
akkor a rögzített összeg 100%-a 
az infláció mértékével 
karbantartva kerüljön kifizetésre 
részére, 

 
(folyt. a következő oldalon)
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- amennyiben a munkavállaló 

jogosulttá válik a 
korengedményes nyugdíjra, 
akkor kérésére a rögzített 
összegtől függetlenül a 
munkáltató vállalja az 5 év 
korengedmény megadását, 

- a tartós felmentésre jogosult 
munkavállaló az infláció 
mértékével karbantartott 100%-
os rögzített olajipari juttatást 
tartós felmentésre 
felhasználhassa.” 

A munkáltató válasza az volt, 
hogy 2005. február 28-án, 
hónapos felmondási idővel 2005. 
május 28. napjára felmondta a 
Kollektív Szerződést és a 
Foglalkoztatáspolitikai 
Megállapodást. Ezzel egyidejűleg 
készen állt a végkielégítési 
rendszert már nem tartalmazó 
Kollektív Szerződés 
megkötésére. Vagyis, nagyon 
úgy tűnik, hogy a Kollektív 
Szerződés felmondására csakis a 
végkielégítési rendszer 
megszüntetése miatt volt 
szükség. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint az a tény, hogy 
2005. március 18-án sor került a 
végkielégítési rendszer nélküli 
Kollektív Szerződés aláírására. 

Kedves Józsi! 
Lépjünk tovább és nézzük, a 

MOL csoport reprezentatív 
szakszervezeteinek 2006. január 
9-én  Siófokon megtartott 
egyeztetésének szó szerinti, a 
munkáltatónak eljuttatott 
jegyzőkönyv részletét: 

„A szakszervezetek 
érdekeltek abban, hogy a 

csoporton belül a munka béke 
fennmaradjon és továbbra is 
korrekt szociális partnerként, 
dolgozzunk együtt. 
Ugyanakkor a dolgozóktól 
kapott felhatalmazásunk 
alapján felhívjuk a munkáltató 
figyelmét arra az esetre, ha a 
következő érdekegyeztetésen 
nem tesz új javaslatot, és 
ultimátumszerűen egyoldalúan 
végrehajtja a bérintézkedést, az 
a szakszervezetek számára 
elfogadhatatlan. Ezzel a 
lépéssel a két és fél hónapja 
folyó tárgyalási folyamatot 
ellehetetleníti, és a 
szakszervezeteket a sztrájk 
készültség bejelentésére 
kényszeríti.” 

Ehhez képest, a Mol Rt. 
végrehajtotta egyoldalú 
béremelését, a nyolc aláíróból 
azonban hat Szakszervezet 
mélyen hallgatott. Úgy is 
mondhatom, hogy kihátráltatok 
saját határozatotok mögül. Az 
Olajipari Szakszervezet volt 
következetes, mert egy, a Mol Rt. 
székháza előtt, 500 fő 
részvételével tartott 
demonstráción fejtettük ki azon 
követeléseinket, melyeket 
Küldöttértekezletünk határozott 
meg. 

A Bányász/Vegyész 
Szakszervezetek, kellő időben 
történt írásos megkeresésünk 
ellenére elzárkóztak a 
demonstrációhoz való 
csatlakozás elől mondván – nem 
tudjátok felvállalni 
követeléseinket. Azokat a 

követeléseket, melyeknek 
sarokelemei a következők voltak: 

Inflációkövetés. 
EU felzárkóztatás. 
Nyereségérdekeltség. 
Kedves Józsi! 
A hozzátok intézett 

demonstrációs felhívásunk 
kapcsán írtad egyik 
körleveledben a következőket: 

„A „felhívásból” nem derül 
ki, hogy mi ellen kell 

demonstrálni! (Ezt komolyan 
gondoltad? B. J.) … A MOL 
Bányász Szakszervezet együtt – a 
többi szakszervezettel - és külön 
is tudja, mi a feladata a dolgozók 
érdekvédelmében. Ezt meg is tette 
és teszi eddig is és a jövőben is!  

Ebből származik a 
szakszervezet tekintélye a 
tagsága és a tárgyaló partnerei 
felé. A MOL Bányász 
Szakszervezet kemény 
tárgyalópartner kíván maradni, 
olyan körülmények között is, 
amikor a partnereire ez nem 
mindig jellemző! 

Mi rendelkezünk minden 
eszközzel, ami a dolgozók 
érdekének védelméhez szükséges 
és élünk is vele, ha szükséges! Az 
érvényben lévő törvényesség 
figyelembevételével!” 

Csak emlékeztetőül a Vegyész 
Szakszervezet főbizalmikkal 
kibővített elnökségének 
állásfoglalásából: 

„Véleményünk szerint a 
demonstráció nem a MOL Rt. 
munkavállalóinak érdekeit 
szolgálja.” (Hanem mit? B. J.) 
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Számomra máig rejtély, mi 
volt az igazi oka annak, hogy ezt 
a három, a munkavállalók és 
családjaik életviteléhez nagyon 
fontos követelést nem 
támogattátok! 

Sőt, a Vegyész Szakszervezet 
egyik korifeusa, bizonyos Laczkó 
Tibor odáig ment, hogy 
körlevelében sunyi módon azt 
vélelmezte, politikai jellegű lesz 
a demonstráció. Nem az lett, 
hiszen nem politikáról, hanem a 
Mol munkavállalók mindennapi 
megélhetéséről szólt a dolog. De 
ezt Te is láthattad-hallhattad, 
hiszen többek szerint 

felbukkantál az ötszáz fős 
embertömeg hátsó soraiban. 
Hogy volt-e rajtad sapka mélyen 
a szemedbe húzva, és 
kabátgallérod fel volt-e hajtva, 
azt nem tudom. 

Kedves Józsi! 
Bizonyára emlékszel rá, hogy 

a petícióra nem érkezett érdemi 
válasz a Mol vezetésétől, ezért 
előzetes felmérés és 
aláírásgyűjtés után, 2006 május 
18-án, 2006. május 23-án, 0600 
órai kezdettel, a munkavállalók 
érdekeit és írásbeli 
felhatalmazását szem előtt tartva, 

sztrájkkészültséget hirdetett az 
Olajipari Szakszervezet. 

A sztrájk céljai az alábbiak 
voltak: 

- a 2006. évi 
alapbérfejlesztés mértéke 7 % 
legyen, 

- 2006-tól a MOL Rt. előző 
évi adózott nyereségének 
legalább 1 %-át fordítsa a 
munkavállalók bérének 
felzárkóztatására, 

- a Mol Rt. vezessen be 
nyereségérdekeltségi rendszert 
a munkavállalók részére is. 

 
(folyt. a következő oldalon)
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A nem vezető beosztású 

munkavállalók között kerüljön 
kiosztásra a MOL Rt. előző évi 
adózott nyereségének  1%-a, 

- ha a munkaviszony a 
munkáltató rendes felmondása, 
vagy jogutód nélküli 
megszűnése következtében 
szűnik meg, a munkavállalókat 
hűségjutalom címén, minden a 
MOL csoportnál (jogelődeinél) 
eltöltött év után, 5 db MOL 
részvény értékének megfelelő 
összegű juttatás illesse meg. 

- a Mol Rt. vállaljon 
középtávú kötelezettséget az 
EU tagállamok átlag 
színvonalának elérésére a bér 
és a foglalkoztatás területén.” 

Kedves Józsi! 
Fentebb már utaltam a 

demonstráció kapcsán arra, hogy 
a Bányász/Vegyész 
Szakszervezetek nem óhajtották 
szolidaritásukat kifejezni. 

Következetesek voltatok, mert 
a sztrájkkészültség bejelentésekor 
is a némaság uralkodott 
köreitekben. Pedig, mint az a 
fenti idézetből is látszik, nem 
valami ordas eszmék 
hirdetéséről, hanem ellenkezőleg, 
a munkavállalók (irodaházi, 
üzemi, terepi melósok – ha így 
jobban érted) megélhetési 

lehetőségének jobbításáról volt 
szó. 

Igaz, ezekben az esetekben 
nem hátráltatok ki az Olajipari 
Szakszervezet mellől. 
Egyszerűen szólva arról van szó, 
hogy nem álltatok a 
munkavállalók mellé. 

Mint azt bizonyára Te is 
tudod, csakis a 
sztrájkkészültségnek tudható be 
az, hogy a cégvezetés elkezdett 
foglalkozni a munkavállalók 
munkahelyi körülményeivel – az 
emberekkel.  

A Képben, címet viselő 
munkáltató által írt/íratott 
kiadványban jelent meg az 
alábbi, idézőjelbe tett szöveg (az 
első mondat igencsak 
kacifántosra sikeredett, de a 
lényeg kiolvasható belőle): 

„A kétheti jubileumi juttatás 
kérvényezése kapcsán ígéretet 
tett az Olajipari Szakszervezet a 
2006-os Kollektív Szerződés 
aláírására. Erre a második 
bértárgyalási fordulón, november 
23-án kerül sor.” 

Nyilvánvalóan, azzal is 
tisztában vagy, hogy a Kollektív 
Szerződést aláírtuk, aminek okán 
a cég kifizette munkatársainknak 
a kétheti jubileumi juttatást. 

Már csak ezekért is érdemes 
volt kitartanunk. 

Kedves Józsi! 
A KSZ tárgyalások most is 

tartanak. A Mol Nyrt. az idén is 
egyoldalú „bérfejlesztést” hajtott 
végre. Sok kolléganőnk és 
kollégánk egy fillért sem kapott - 
még inflációkövetés címén sem -, 
aminek következtében az ő 
reálbércsökkenésük jóval több, 
mint azoké, akik kaptak 
valamennyi pénzt. 

Azt írod, hogy nem faroltok 
ki, ezért a három Szakszervezet 
együttműködése fennmarad. 

Nosza! Itt a nagy lehetőség, 
tereljük hármasban helyes 
irányba az eltévedt munkáltatót! 

Kedves Józsi! 
Végkövetkeztetést nem vonok 

le. Megteszik ezt folyamatosan 
azon munkatársaink, akik 
tisztában vannak azzal, hogy a 
vásárlóerő megőrzésére nem 
elegendő a béremelés és az 
infláció egyenlősége, mert a 
bérből adóznak, ráadásul többet, 
mint tavaly, vagyis többszörösen 
csökken a csak inflációkövetéssel 
növelt  jövedelmük vásárlóereje! 

Rövidebben: látják a lényeget 
és sejtik, mi működteti a 
mozgatórugókat. 

 
Lyenő 

 
Idézetek 
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„Magyarország jelenlegi problémáit részben az okozta, hogy az utolsó hat évben 40 százalékkal nőtt a 

bérek vásárlóértéke, és a kormánynak nincs más választása, mint hogy ebből idén mintegy 3 százalékot 
visszavegyen - fejtette ki a Kurier című független osztrák napilapnak adott interjúban Gyurcsány Ferenc. 

„Először a munka, azután a jövedelem - az elmúlt években ezt egy kicsit fordítva csináltuk - mondta.” 
* * * 

„Átlagosan havi kétszázezer forinttal több fizetést kap az államtitkárok túlnyomó többsége, mint amennyi 
az állami vezetői illetményekről szóló törvény szerint nekik járna. A Miniszterelnöki Hivatal elismerte, hogy 
Gyurcsány Ferenc kormányfő a többség illetményét 20-25 százalékkal „eltérítette”. A miniszterelnök szintén 
ennyivel kap többet, mint korábban.” 

* * * 
„A 12 hónapra visszatekintő infláció áprilisban 8,8 százalék lett, a havi összevetésben pedig, 0,5 

százalékkal emelkedtek az árak - közölte a KSH. A múlt havi adat alapján az év első hónapjában 8,6 
százalékos volt az áremelkedés a bázishoz képest.” 

* * * 
„Két magyar társaság, az OTP és a Mol került fel a világ legnagyobb tőzsdei cégeit összesítő Forbes 

Global 2000 listára: a Mol a 632., az OTP Bank a 780. helyet foglalja el - írja a Világgazdaság.” 
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Akinek humora van mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

 

Senki sem figyel rád, amíg nem hibázol. 
* 

Lépj be az amerikai hadseregbe, utazd be a 
világot, találkozz érdekes emberekkel - és öld 

meg őket! 
* 

Bölcsességeket rendkívül könnyű kitalálni. 
Az ember egyszerűen leírja az ellenkezőjét 

annak, amit tesz. 
* 

Szabadság? 
Az egy szobor a New York-i kikötőben... 

* 
A gengszterváltás után úgy jártunk, mint a 

kiéheztetett kutya. Annak is engedtek a láncán, 
de a tányérját is odébb tették. 

* 
A demokrácia az, amikor két farkas és egy 
bárány arról szavaz, mi legyen a vacsora. 

* 
Becsületesen is lehet karriert csinálni - csak 

nincs rá példa. 
* 

Óvakodj az orvosi könyvektől, 
belehalhatsz egy nyomdahibába! 

* 
- Hallottál már az új Antibébi-tablettáról? 
- Nem, de érdekel. 
- Férfiak veszik be az apasági per előtt, és a 

szer megváltoztatja a vércsoportjukat. 
* 

- Miniszter asszony, valószínűleg tífuszom van! 
– mondja egyik kollégája az egészségügyi 
miniszternek. 

- No, az baj. Mert vagy belehal az illető, vagy 
meghülyül. Én tudom, nekem is volt... 

* 
Kisgyerek kérdi az anyukáját a taxiban, a 

Rákóczi tér környékén. 
- Mama, mire várnak itt ezek a nénik? 
- Háát, a férjükre várnak. 
Megszólal a taxis: 
- Ejnye asszonyom, miért nem lehet annak a 

gyereknek megmondani az igazat? Kurvák ezek 
kérem szépen. 

- Mama, ezek tényleg azok? 
- Igen kisfiam, azok. 
- És van nekik gyerekük? 
- Valószínűleg van kisfiam. 
- És mit csinál ilyenkor a gyerekük? 
- Taxit vezet... 

* 
Egy ember nagyon fél a szellemektől, egyszer 

mégis éjszaka egy temetőn kell átmennie. Óvatosan 
lépked, amikor egyszer kopácsolást hall. 

Észreveszi, hogy az egyik sírnál egy férfi a 
sírkövet vési. 

- Ó, csak maga túlórázik? A szívbajt hozta rám. 
- Elírták a nevem, azt javítom. 

* 
Hajnali négykor jön haza a férj a kocsmából, s 

elkezd halkan vetkőzni az ágy mellett. Erre 
felébred az asszony: 

- Hova mész ilyen korán, Dezső? 
- Igazad van asszony, visszafekszem. 

* 
Szása felhívja az orosz rokonait: 
- Hány fok van most nálatok? 



- Plusz 8. 
- Jól van akkor, mi már nagyon aggódtunk, 

mert itt nálunk, a hírekben azt mondták, hogy 
kint nálatok sokkal hidegebbek vannak! 

- Jaaa! Hogy kint? Ott mínusz 51! 
* 

Szakmai kongresszuson készül felszólalni az 
orvos. Gondolatait jó előre néhány sorban papírra 
veti. Amikor a szónoki emelvényre lép megrémül, 
mert nem tudja elolvasni a saját írását. Pár 
másodperc múlva megszólal: 

- Van gyógyszerész a teremben? 
* 

Tegnap a bulin a meztelen táncosnő azt mondta, 
hogy menjünk fel a lépcsőn a szobájába és 
szeretkezzünk egy óriásit. 

Erre én: Vagy ezt, vagy azt cica, a kettő együtt 
nem megy. 

* 
Férj és a feleség vitatkozik: 
- Vedd tudomásul, hogy engem annak idején 

egy orvos is elvett volna! 
- El! Ha anyád időben jelentkezik nála... 

* 

- Na, mit mondott az orvos? 
- 3000 forint. 
- Na de mit állapított meg? 
- Azt, hogy csak 2000 forintom van. 
- Úgy értem felírt valamit?! 
- Igen, azt hogy tartozom még 1000 forinttal. 

* 
Kohn kétségbe esve megy a rabbihoz: 
- Rabbi! Amikor reggel kinyitottam a boltot, 

láttam, hogy a kasszából hiányzik ötvenezer forint. 
Mit tegyek? 

- Tedd vissza fiam. 
 



 
 

 
A SZÍNÁZAKBAN NYÁRI SZÜNET VAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA AZ OLAJIPARI SZAKSZERVEZET TAGJAINAK 
 

A törzsvásárlói kártya 2007. évre érvényes és 20%-os kedvezményre jogosít! 
 

Akciós áruinknál a kártya további engedményre nem jogosít! 
 

Keresse fel üzletünket, ahol garantáltan udvarias, szakszerű kiszolgálásban részesítjük! 
 

Terézvárosi Textilkereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Címünk: 

Százhalombatta Irinyi János u. 24. 
Az Irinyi János u. és a Jedlik Ányos u. közötti volt hőközpont épülete. 

      
 

 
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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