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Rejtett tartalékok? 
 

A leghatározottabban állítom, hogy például a DUFI, TIFO, ZAFI, no és Pozsony termelő üzemeiben 
üzemvezetőtől a rendszerkezelőig maradéktalanul tudják, hogy melyik eszköz mire való, kinek mi a 
feladata, ki hogyan végezze a munkáját és persze azt is, hogy miképpen kell minőségi terméket 
előállítani. A hatékonyság tökélesítésének szándékával hozták létre azt a lean szervezet, melynek egyik 
tagja Povázsay Péter lean senior szakértő, akinek munkaköri feladata a lean szemlélet átadása. 

 

- Milyen szempontok alapján 
vizsgálódik egy lean szenior 
szakértő? Van valamilyen 
akaratnyilvánítás a cég részéről, 
amit figyelembe kell venni? 
- Semmiféle céges 
akaratnyilvánításról nincs szó! 
Ami nem teremt értéket, azt a lean 
veszteségnek (pazarlásnak) 
tekinti, és a munkafolyamatok 
hatékonyságát ezeknek a 
veszteségeknek a megelőzésével, 
megszüntetésével vagy 
minimálisra csökkentésével 
növeli.  A pazarlásoktól mentes 
folyamatok gyorsabbak, 
megbízhatóbbak, jobb minőséget 
eredményeznek, de talán 
mindennél fontosabb, hogy 
alacsonyabb költségek mellett 
működtethetők. A lean filozófiát 
követve a jelenlegi folyamatokat 
vizsgáljuk át. Hangsúlyozom, 
hogy ha például egy Reformáló 
üzemben vagyunk, akkor ott az a 
cél, hogy a menedzserek vagy az 
üzem által kitűzött célokat miként 
tudjuk elérhetővé tenni, illetve 
segíteni a lean filozófiával, 
eszköztárral. 

- A lean filozófia és szemlélet 
az autóiparból indult el, 
pontosabban a Toyota cégnél 
honosodott meg, ahol nagyrészt 
szalagrendszerben dolgoznak. 
Az alapjaiban Japán filozófia 
közép-európában, 
homlokegyenest más rendszerű 
munkakörökben is 
megvalósítható? 

- Válaszom egy bármilyen 
iparágra vonatkozó határozott 
igen, hiszen a lean lehetősége 
jelen van a termelésben, 
adminisztrációban és a 
logisztikában egyaránt. Nagyon 
sok cég alkalmazza már a 
módszert. Ott is, ahol 
folyamatiparág van. Vegyük 
például a gyógyszeripart, ahol 
fermentálás (erjedés vagy 

erjesztés B.J.) van. Ők is sikerrel 
alkalmazták a lean eszközöket, 
filozófiát. A módszer nem 
kifejezetten szalagrendszerre lett 
kitalálva, hanem egy 
gondolkodásmódot közvetít. Azt 
is lehet mondani, hogy a 
megszokotthoz képest más 
szemmel kell nézni a körülöttünk 
lévő világot. 

- Tudomásom szerint a lean 
célja, hogy értéket teremtsen a 
veszteségek megszüntetése által. 
Miféle veszteségek 
keletkezhetnek olyan 
üzemekben, ahol egyébként is 
pengeélen „táncolnak” úgy a 
létszámok, mint az 
energiafelhasználás 
tekintetében. 

- Mivel más szemléletmódot 
hozunk a munkahelyekre, ezért 
ugyanazt a folyamatot, amit 
hosszú ideje eddig csináltak – itt 
szakértőkről, technológusokról, 
üzemirányítókról van szó –, más 
szemmel kezdik nézni, aminek 
köszönhetően találnak olyan 
fejlesztési lehetőségeket, amivel 
még hatékonyabbak tudnak lenni. 
Ennek következtében, napról, 
napra arra fognak törekedni, hogy 
a sikeresebb munka érdekében 
változtassanak rögzült 
szokásaikon. Mi abban segítünk, 
hogy a korábban megszokottakhoz 
képest más szempontokat is 
figyelembe vegyenek. Az új 
típusú lehetőségeket a 
technológiai folyamatokban 
közvetlenül résztvevők találják 
meg, és meg is tudják valósítani 
őket. 

- Ez nem az a beállítottság, 
mint amikor a „legjobb” 
szövetségi kapitányok ezrei, a 
nézőtéren ülve osztják az észt? 

- A lean csapat nem egy ilyen 
külső szemlélője az 
eseményeknek, hanem 
együttműködő partner. Sokszor 

elmondjuk, hogy az üzemvezetők 
tekintsenek úgy bennünket, hogy 
kapnak tíz navigátort, akiket az 
eredményesség érdekében úgy 
hasznosíthatnak, hogy az adott 
üzem munkatársai minél 
gyorsabban és könnyebben elérjék 
céljukat és ezen belül fejlesszék 
saját folyamataikat. 

- Azt gondolom, hogy 
gyakorlatilag idegen terület egy-
egy üzem a lean szakemberek 
számára. Meddig tart egy üzem 
feltérképezése? 

- A navigátorok között vannak 
technológusok, akik üzemekből 
jönnek. Ők profi módon ismerik a 
saját technológiájukat. 
Közreműködésükkel alaposan fel 
kell mérni a jelenlegi állapotot, 
amihez képest az elért fejlődést a 
későbbiekben mérni tudjuk.  
Három hét az a fázis, amíg az 
adott területen feltérképezzük a 
folyamatokat. Utána az üzem 
vezetésével megbeszéljük, hogy 
ők mit szeretnének elérni, 
megvalósítani. Ezt két hét tervezés 
követi, amikor együtt 
meghatározzuk, hogy a jelen 
állapotból hogyan érhetjük el a 
kitűzött feladatokat. Ezután kilenc 
hét van arra, hogy elindítsuk a 
konkrét folyamatot. Ezeknek a 
fejlesztéseknek van olyan része, 
ami túlnyúlik a kilenc, illetve 
tizenöt hetes hullámon, de akár 
egy éves is lehet. 

- A lean szemlélet 
bevezetésével anyagilag vagy 
egyéb módon járnak jól a 
munkatársaink, illetve a Mol? 

- Úgy fejezném ki, hogy a 
munkavállalók, munkaidő 
beosztásuk szerint eddig is napi 
nyolc órát dolgoztak. Ennek az 
időnek volt olyan része, amit nem 
értékteremtő műveletekkel 
töltöttek ki. Ezt most kitöltjük 
hasznos feladatokkal. A Lean 
menedzsment lényege, hogy a 
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szervezetek értékteremtő 
képességét fokozzuk a folyamatos 
fejlesztés módszereivel, az érték-
előállítási folyamat átfutási idejét 

csökkentjük a hozzáadott értéket 
nem termelő veszteségek 
szisztematikus feltárásával és 
csökkentésével. 

 
(folyt. a következő oldalon) 
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- A lean szakemberei 
műszakba is járnak? 

- A megfigyelés időtartama alatt 
bejövünk éjszakás műszakba is. 
Most például a logisztikai csapat 
hajnali kettőre jön be, mert akkor 
van a csúcsidő a tartálykocsi 
töltésen. Akkor kell jelen lennünk, 
mikor a dolgok történnek, amikor 
a konkrét munkafolyamatokat 
láthatjuk. 

- Az önök munkájának nem 
lesz létszámcsökkentés az 
eredménye? 

- A lean szemléletnek nem célja 
a létszámcsökkentés. Mi a 
folyamatokat vizsgáljuk, 

világítjuk át, nem pedig a 
dolgozók tevékenységét, 
hatékonyságát. Azt kell 
figyelembe vennünk, hogy mi a 
vevői igény, hogy az legyen 
maximálisan kielégítve. 

- Esetünkben a Mol a vevő. 
Miként képzeli el a Mol, hogy a 
lean hatékonyabb munkavégzést 
biztosít? 

- Amikor egy lean filozófia 
meghonosodik egy cégnél, akkor 
az értékáramot úgy állítják fel, 
hogy a vevői igény legyen a 
központban. Az igaz, hogy a lean 
vevője a Mol, de például a Dunai 
Finomító vevői azok, akik 

megvásárolják az itt megtermelt 
üzemanyagot. Ez a vevői igény 
mozgatja az egész folyamatot.  

- Beszélgetésünkből azt 
szűrtem le, hogy egy lean 
szakember, hozzánk képest más 
szemszögből tekint munkahelyi 
környezetére. Ez a 
magánéletben is így van? 

- Igen. Ez természetesen nem 
azt jelenti, hogy élére vannak 
állítva a dolgok, hanem az 
ésszerűséget és hatékonyságot 
tartom szem előtt. 

Brunecker Jenő

 
Súlyos betegséget okozhat az éjszakai munka 

 

Az éjszakai munka káoszt okoz az emberi szervezetben és hosszú távú következményekkel is járhat - 
figyelmeztetnek brit szakemberek. A váltott műszakban végzett munkát már korábban összefüggésbe 
hozták a 2-es típusú cukorbetegség, a szívroham és a rák előfordulásának magasabb arányával. A 
délkelet-angliai Surrey Egyetem Alváskutató Központjának szakemberei most a legmélyebb molekuláris 
szinten vizsgálták a váltott műszaknak a szervezetre gyakorolt hatásait - adta hírül a BBC News. 

 

A szakértőket meglepte az éjszakai ébrenlét okozta 
károk mértéke és kialakulásuk gyorsasága. Az emberi 
szervezetnek megvan a maga természetes ritmusa, 
belső órája, amely az éjszakai alváshoz és a 
napközbeni aktivitáshoz van hangolva. Ez a belső 
ritmus az egész szervezetre hatással van - a 
hormonális rendszertől és a testhőmérséklettől kezdve 
az aktivitási szintig és az agyfunkciókig. 

Az amerikai tudományos akadémia folyóiratában 
(PNAS) közölt tanulmány szerzői 22 embert követtek 
figyelemmel, amint azok szervezete a normálisról 
átváltott az éjszakás váltott műszakot végző emberek 
szervezetének ritmusára. A vértesztek azt mutatták, 
hogy rendes körülmények között a gének 6 százaléka 
volt úgy időzítve, hogy a nap bizonyos szakaszaiban 
nagyobb vagy kisebb aktivitással dolgozzon. Amikor 
az önkéntesek éjszaka dolgoztak, ez a "genetikai 
finomhangolás" elveszett. 

"A rosszul időzített alvás miatt a ritmus szerint 
működő gének több mint 97 százaléka - több mint 
ezer gén - kiesik a szinkronból. Ez megmagyarázza, 
hogy miért érezzük magunkat rosszul az időzónák 
átlépésekor vagy amikor rendszertelen műszakban 
kell dolgoznunk" - mondta Simon Archer, a Surrey 
Egyetem egyik szakembere. 

Derk-Jan Dijk társkutató szerint a szervezet minden 
szövetének megvan a saját napi ritmusa. Az ezekben 
bekövetkező zavarokat illetően a szakember 

elmondta, úgy kell mindezt elképzelni, mint egy 
házat, amelynek minden szobájában van egy óra. 
Amikor ezek az órák szabálytalanul kezdenek járni, 
akkor eluralkodik a káosz a háztartásban. 

Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a váltott 
műszakban dolgozóknál növekedhet a 2-es típusú 
cukorbetegség és az elhízás kialakulásának kockázata 
amiatt, hogy túl keveset alszanak, ráadásul a nap nem 
megfelelő szakaszában. Más elemzések azt sugallták, 
hogy az éjszaka dolgozók körében gyakrabban fordul 
elő szívroham. 

"Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a 
váltott műszakban végzett munka és az időzóna-
átlépés negatív mellékhatásokkal és egészségi 
következményekkel van összefüggésben" - húzta alá 
Dijk. "Ezek többévnyi ilyen típusú munka után 
jelentkeznek, és úgy hisszük, hogy a 
génkifejeződésben bekövetkező ritmusváltozások 
valószínűleg összefüggésben vannak ezen hosszú 
távú következmények némelyikével" - tette hozzá a 
szakember. 

A Manchesteri Egyetem kutatójaként dolgozó Hugh 
Piggins szerint a tanulmány eredményei azt mutatják, 
hogy az éjszakai munka akut hatásai igen súlyosak. A 
szakember ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy 
mivel rövid idejű vizsgálatról van szó, ezért a hosszú 
távú következményekre utaló eredmények 
bizonytalannak számítanak. 
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MTI 
 

A családi adókedvezmény 2014-ben az egyéni járulékok, vagyis a 7 százalékos egészségbiztosítási és a 10 
százalékos nyugdíjjárulék terhére is igénybe vehető lesz. Lényege, hogy akik jelenleg nem tudják a gyermekek 
után járó családi kedvezményt teljesen igénybe venni a személyi jövedelemadójukból, azok az egyéni 
járulékokból is levonhatják azt, a 7%-os egészségügyi és 10%-os nyugdíjjárulékból. Az adómegtakarítás 
maximuma így 33%-ra emelkedik. 
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Zsákutcába vihetnek a kereskedők 
Könnyen becsaphatják a tájékozatlan vásárlót, ha nem kellően ismeri a jogait 

Forrás: Magyar Nemzet 2014. 01. 04. 
 

Január elején kezdődik a hibás vagy rosszul megválasztott karácsonyi ajándékok csereberéje. Mivel 
tavaly a hét közepére estek az ünnepek, a jogszabályok ezekben a napokban is kötelezik a kereskedőket a 
fogyasztói igények teljesítésére. 

 

Vásároltunk egy takarítógépet az egyik 
hipermarketben. A vidékre szállított, karácsonyi 
ajándéknak szánt eszköz több mint 40 ezer forintba 
került, ám az ünnepek utáni első üzembe helyezéskor 
kiderült, hogy hibás. A műszaki cikket ezután 
visszavittük a budapesti áruházba, ahol közölték, 
hogy túlléptük a három munkanapos határidőt, ezért 
nem cserélik ki, az árát nem fizetik vissza, és a 
készülék javítása érdekében magunknak kell 
felkeresni egy szervizt. Emiatt újra utazhatunk a 
fővárosba, ám szerintünk ez a hozzáállás nem 
tisztességes a forgalmazó részéről – panaszolta egy 
olvasónk. 

Számtalan esetben vezetnek félre a kereskedők, 
amikor arról tájékoztatnak, hogy a minőségi 
kifogásokat csupán három munkanapon belül lehet 
megtenni az üzletben, és ezt követően a pórul járt 
vásárló már csak a jótállási jegyen vagy a használati 
útmutatón feltüntetett szervizhez vagy a gyártóhoz 
fordulhat. Az ilyen esetek még gyakoribbak 
karácsony után, amikor megélénkül a forgalom a 
vevőszolgálatokon. Sokan igyekeznek ugyanis 
kicserélni a hibás, nem tetsző vagy rossz méretben 
megválasztott, esetleg két helyről is megkapott 
ajándékot. 

Ha a termék bizonyítottan hibás, alapszabály, hogy 
a fogyasztó kérheti a kijavítását vagy cseréjét, 
másodsorban a vételár leszállítását vagy a teljes ár 
visszatérítését. Ez abban az esetben is így van, ha az 
árucikkhez akcióval, olcsóbban jutott hozzá. Azonban 
minden esetben szükséges a nyugta, illetve számla 
bemutatása, amelyet a vásárláskor a kereskedő 

köteles a termékkel együtt átadni. Gyakran a boltos 
arra hivatkozva utasítja el a cserét, hogy például 
hiányzik az áru eredeti csomagolása, vagy a csere túl 
nagy költséggel jár, holott ez a magatartás 
jogszabályba ütközik. 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
tájékoztatása szerint akár szavatosság, akár jótállás 
alapján fennálló hibáról van szó, a felelősség mindig 
a kereskedőt terheli, aki három munkanapon túl még 
akkor sem küldheti tovább a fogyasztót, ha javíttatni 
kell a készüléket. Valójában a vásárlót megilleti a 
választás joga, vagyis ha számára az kényelmesebb, a 
javítás iránti igényt a jótállási jegyen feltüntetett 
javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti. Ha 
viszont a termék cseréjét vagy árleszállítást kér, 
illetve szeretné visszakapni a vételárat, erről a 
kereskedővel kell egyezkedni. 

Abban az esetben azonban, ha a termék nem hibás, 
a kereskedőt semmilyen jogszabály nem kötelezi a 
cserére, de a legtöbbjük megteszi, hogy ne veszítse el 
a vásárlót. A leggyakoribb eset, hogy a nyugta értéke 
levásárolható. A vételár visszatérítése viszont 
esztétikai kifogások miatt nem kötelező, ezt be kell 
látnia a fogyasztónak is, de már ilyen esetre is volt 
példa. 

Ha a vásárló nem jut dűlőre a kereskedővel, jogos 
igényét elutasítják, akkor a kereskedelmi és 
iparkamarák mellett működő békéltetőtestületekhez 
kell fordulni. Ott gyors és ingyenes eljárás során 
könnyen egyezségre juttathatnak a vállalkozással. 

Thurzó Katalin 

 

Jogvita: A Mol áll elébe 
MHO/MTI 

 

A horvát kormány semmilyenfajta jogi kereset indításáról nem tájékoztatta a Molt, de a magyar olajtársaság 
áll mindenfajta jogi vita elé, hiszen nagyon felkészült és sziklaszilárd álláspontja van az üggyel kapcsolatban - 
mondta Szollár Domokos, a társaság magyarországi kommunikációs igazgatója szombaton.  
 

Az igazgató arra reagált, hogy a horvát kormány 
pénteken bejelentette: az ENSZ Genfben működő 
nemzetközi kereskedelmi jogi bizottsághoz 
(UNCITRAL) fordul annak érdekében, hogy rendezze a 
Molnak az INA horvát olajipari vállalatban meglévő 

részesedésével kapcsolatos vitát. A horvát kormány az 
UNCITRAL-nak pénteken elküldött levelében azt írta: 
szeretné, ha részben semmissé nyilvánítanák azt a 2009-
es megállapodást, amellyel a Mol irányítói jogokat 
szerzett az INA-ban, és átvette a horvát vállalat 
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gázüzletágát. Szollár Domokos elmondta azt is, hogy a 
horvát kormánnyal természetesen folytatódnak a 
tárgyalások. A Mol azon dolgozik, hogy az INA-t az 
üzleti tervei szerint fejlessze azért, hogy versenyképes 
és stabil cég legyen. A horvát álláspont szerint 
törvénysértő volt a 2009-es megállapodás. Zágráb ezért 
az eredeti állapot helyreállítását vagy a szerinte a Mol 
által szerzett jogtalan előny megtérítését követeli. A 
horvát kormány továbbá azt állítja, a magyar társaság 

nem teljesítette kötelezettségét, és nem korszerűsítette a 
rijekai és a sziszeki finomítót. A Mol mindezt vitatja és 
már november végén nemzetközi választott-bírósági 
eljárást kezdeményezett a horvát kormány ellen, hogy 
megvédje horvátországi befektetéseit. A magyar cég a 
washingtoni székhelyű Beruházási Viták Rendezésének 
Nemzetközi Központjához (ICSID) fordult, arra 
hivatkozva, hogy a horvát kormány nem teljesítette 
szerződéses kötelezettségeit. 

 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Nemzeti Himnuszunk 
 

Január 22 a Magyar Kultúra Napja. A kézirat szerint Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a 
Himnusz megírását 1823-ban Szatmárcsekén. Erkel Ferenc jó húsz esztendővel később zenésítette meg. 
Azt hiszem, Európában egyedülálló himnuszunk van. 

 

A németek például a „Deutschland, Deutschland 
über alles, Über alles in der Welt” kezdetű szöveget 
ma már nem éneklik. A második világháború után a 
győztes hatalmaknak nem tetszett e megfogalmazás, 
mert a német nemzetiszocializmus (Náci) 
időszakában is énekelt himnusz szövege annyit jelent, 
hogy Németország mindenek feletti, azaz, mindenek 
felett áll - az egész világon. Megmaradt Haydn zenéje 
és ma, az eredetileg 4 versszakos himnusz harmadik 
szakaszát éneklik a németek. 

A Szovjetunió himnusza, az ott soha nem létező 
szabadságot éltette évtizedeken át. A mostani 
Oroszországnak csupán 13 esztendős a himnusza. 

A franciáké, az úgynevezett La Marseillaise - a 
véres harcról szól és lázítóan fegyverbe hív. Magyar 
nyelvre Verseghy Ferenc, 1794-ben fordította le 
elsőként. A második, jelenleg is használt magyar 
változatot Jankovich Ferenc írta. Meglepő, hogy a két 
szöveg között milyen nagy különbség van. 

A mi Himnuszunk nem éltet királyt, uralkodót, nem 
himnusza még a honszerző Árpádnak sem, az ország 
építő IV. Bélának úgyszintén nem, de még a diadalt 
diadalra halmozó Mátyást sem dicsőíti. 

A mi Himnuszunk az évszázadokon át szorongatott, 
kétségbeesett nép imádsága. Amíg nem volt Kölcsey 
Himnusza, addig is volt a magyarságnak összetartó, 
kollektív imádsága, a nép ajkán őrzött énekekkel. 
Nem minden időszakban, nem mindig azonos belső 
erővel, hiszen pl. az elmúlt században tűzzel, vassal 

irtottak mindent, ami nem a parancsszó ideológiája 
szerint született. Tehát mindig az Isten segítségét, 
áldását kértük harcaink, elcsüggedésünk, 
elnyomatásaink nehéz éveiben, vagy balsors tépte 
évtizedeink alatt. 

Ilyen Himnuszt tehát egyetlen európai nép sem 
mondhat magáénak, mint amilyet nekünk hagyott 
örökül a 33 éves Kölcsey, a szatmárcsekei szoba 
csendjében. A Nemzeti Múzeumban őrzött kéziratban 
csak egy-egy parányi javítás látható, tehát szinte 
ömlött a tolla alól e felséges 64 sor. 

Petőfi Sándor az 1847. július 17-én a Kerényi 
Frigyeshez írott Uti levelekben ezt jegyezte fel:  

 "Badalóval csaknem szemközt fekszik innen a 
Tiszán Cseke, és a csekei temetőben Kölcsey Ferenc. 
Tavaly ősszel egypár hétig laktam itt, s meg-
meglátogattam a szent sírt, melyben a legnevesebb 
szívek egyike hamvad. Halmánál nincs kőszobor, 
még csak fejfa sincs, melyre neve volna fölírva; de 
nincs is rá szükség, mert az odalépő vándornak 
szívdobogása megmondja, ki van ott eltemetve. 
Csendes a táj; a városok, a nagy világ zaja nem 
hangzik idáig. A nagy férfit sírja körül csak a szellő 
rezegteti a tövisbokrokat, a tövisbokrok virágain 
vadméhek dongnak, s távol az andalgó Tisza halkan 
mormolja dalát, hogy a koporsónak álmát meg ne 
zavarja." 

Bej 

 

Változnak a műszaki követelmények autóra, kerékpárra és motorra 
 

Elsősorban kerékpárral közlekedő kollégák panaszkodtak arra, hogy – szerintük – feleslegesen 
zaklatják őket olyanok, akiknek fogalmuk sincs a közlekedés szabályairól, illetve a bringák 
felszereltségének követelményeiről. A vegzatúrák megszüntetése, de legalábbis csökkentése érdekében, 
felvilágosító-segítő szándékkal jelentetjük meg az alábbi írást. 

 

A téli gumikra és a biciklilámpákra vonatkozó 
szabályok is változnak a legutóbbi Magyar 
Közlönyben megjelent rendelet értelmében, amely 
több ponton megváltoztatja az autó, a kerékpár és a 
motor forgalomban tartásának műszaki feltételeit 
rögzítő jogszabályokat. 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közölte, hogy a 
2014. január elsején hatályba lépett, 
közlekedésbiztonsági célú rendeletmódosítások 
egyszerűsítik a jogalkalmazást az üzembentartók és 
az őket ellenőrzők számára, az európai gyakorlathoz 
igazodnak a kerékpárok kötelező felszerelését és 
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gépkocsis szállításukat szabályozó előírások, és 
meghatározást adnak a téli gumiabroncsra. 

Jelenleg sem a hazai, sem a nemzetközi 
szabályozás nem teszi kötelezővé a gépjárművek téli 
gumi használatát. Magyarországon is általános 
közlekedésbiztonsági követelmény azonban, hogy az 
autóvezetők kizárólag az út- és időjárási viszonyokra 
felkészített gépjárművel induljanak útnak. A 
szabályozás a gumiabroncsjelzések (pl. „M+S" vagy 
„Winter Use" felirat, „hópihe" ábra) tételes 
bemutatásával segíti az üzemben tartókat a megfelelő 
minőségű gumiabroncsok beszerzésében. 

Az új meghatározás szerint a bordázatnak 4 
milliméternél mélyebbnek kell lennie a biztonság 
további növelése, a téli gumi kedvező 
tulajdonságainak érvényesülése érdekében. 

A kerékpároknál a megfelelő észlelhetőséget 
biztosító világító és fényjelző berendezésekre 
vonatkozó követelmények átalakításával olcsóbbá 
válik a kötelező tartozékok beszerzése (például Led-
lámpás világító testek alacsony 
energiafelhasználással). 

(folyt. a következő oldalon) 

 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Az egyszerűsítés irányába hat, hogy a szabályozás a 
széles körben terjedő gyakorlatnak megfelelően 
megengedi a lámpa elhelyezését a kerékpáros 
ruháján. Az új előírások tételesen rögzítik a 
kerékpáros gyermekülés felszerelésének feltételeit is. 

Kötelező kerékpár-felszereltség: 
1. Fehér színű első lámpa (a ruházaton és fejen is 

elhelyezhető) 
2. Piros színű hátsó lámpa (a ruházaton és fejen is 

elhelyezhető) 
3. Egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem 

háromszög alakú, piros színű fényvisszaverő (prizma) 
4. Két, egymástól független fék 
5. Csengő 
6. Borostyán sárga színű küllőprizma legalább az 

első keréken 
7. Fényvisszaverő ruházat (csak lakott területen 

kívül, ha éjszaka van vagy rosszak a látási viszonyok) 
8. Ha a kerékpáros sisakot visel, és utast nem 

szállít, lakott területen kívül maximum 50 km/h 

sebességgel haladhat (ugyanitt sisak nélkül csak 40 
km/h a megengedett maximális sebesség.) 

A rendelkezések lehetővé teszik a nappali 
menetjelző lámpa használatát a motorkerékpároknál. 
A közlemény szerint e járművek egyre nagyobb 
számban vesznek részt a kedvtelési és munkacélú 
forgalomban is. 

Biztonságos közlekedésükhöz elengedhetetlen a 
„látni és látszani" elv maradéktalan érvényesítése, a 
nappal is jól érzékelhető, korszerű világító 
berendezések alkalmazása. 

A módosítás pontosítja a rakomány-szállításra 
vonatkozó előírásokat is. 

Egyértelműen kimondja, hogy a gépkocsi hátsó 
világító és fényjelző berendezéseit kitűzhető világító 
és fényjelző berendezéssel meg kell ismételni akkor, 
ha a járművön hátra túlnyúlóan szállított rakomány 
(például vonóhorgon rögzített kerékpár) a gyári 
lámpák észlelését akadályozza. 

Lyenő 
 

Neked mennyi az órabéred? 
 

Néhány évvel ezelőtt beszélgettem egy igazán gazdag emberrel, aki a következőt mondta nekem, ami 
alapjaiban megváltoztatta a gondolkodásomat: "Bármit megtehetek, amit csak akarok. Illetve... egy 
dolgot mégsem: A 22 éves lányomat már nem tudom visszaültetni a hintába, hogy játszhassak vele." 

 
Az apa fáradtan tér haza a munkahelyéről, és 

leroskad a fotelbe. Hétéves kisfia jön oda hozzá, és 
megkérdezi:  

- Mondd Apa, neked mennyi az órabéred? 
- Miért kérded? Csak nem valami haszontalan 

játékot akarsz megvetetni velem? 
A kisfiú szemébe könnyek jelennek meg, csendben 

bemegy a szobájába, és becsukja maga mögött az 
ajtót. Ahogy az apa ül a fotelben, még forrongnak 
benne a nap eseményei, ahogy kollégája hibája miatt 
megint újra kellett írnia a prezentációját ráadásul, 
ahogy másoktól megtudta, kétkulacsos, frusztrált 
kolléganője a háta mögött megint ártani akart neki. 

Kezébe temeti az arcát: "Mikor lesz ennek vége?" - 
kérdezi magától. 

Aztán eszébe jut a gyerek. "Talán nem kellett volna 
így bánnom vele. Lehet, hogy csak egy ártatlan 
kérdés volt, és én értettem félre, azért mert a 

környezetemben néhányan rajtam élősködnek." - 
gondolja magában. 

Benyit a gyermek szobájába, ahol a fia a földön 
kuporogva játszik magában. A fiú felnéz, és újra 
megkérdezi: 

- Apa, neked mennyi az órabéred? 
- Kétezer forint fiam. 
- És tudnál nekem adni ezer forintot? 
Az apa gyanakvó tekintettel ránéz a fiára, és azon 

töpreng: "Remélem, nem valami játékot akar venni 
belőle magának." Majd meg is kérdezi tőle: 

- Mire kellene neked az ezer forint? 
- Mindjárt megmutatom! - mondja a gyermek 

sejtelmes mosollyal az arcán. 
Apja előveszi az ezer forintot, és odaadja a fiának. 

Mire a fiú benyúl a takarója alá, és előveszi a spórolt 
pénzét. Elkezdi összerakosgatni az aprót, ami 
összesen ezer forintra jön ki. Hozzáteszi a most 
kapott ezer forintot, és boldogan az apja felé nyújtja: 
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- Apa! Most, hogy kifizetem neked, tudsz velem is 
tölteni egy órát, hogy együtt játszunk? 

-ejnye-

 

A munkaszüneti napok körüli munkarendről 2014-ben 
 

A 33/2013. (VIII.30.) NGM rendelet szerint - a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a 
munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalók kivételével -, 2014-ben a következő munkanapcseréket kell alkalmazni az általános 
munkarendben foglalkoztatottak munkaviszonyában: 

 

Május 10 szombat munkanap – 2 péntek pihenőnap 
Október 18 szombat, munkanap – 24 péntek pihenőnap 
December 13 szombat munkanap – 24 szerda pihenőnap 

 

Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

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

Ne az ellenségeidtől félj, hanem azoktól, akik 
Janus arccal hízelegnek. 

* 
A kihívások teszik életünket rendkívülivé; azok 

legyőzése ad neki értelmet. 
* 

Az alkoholistának nincs tegnapja, nincs holnapja 
és nincs mája. 

* 
Nem kell mindent kimondani. Nem kell mindent 
megkérdezni. Nem kell mindenre válaszolni. 

* 
Sokat kell olvasnod ahhoz, hogy megtudd, milyen 

keveset tudsz. 
* 

Magabiztosságunk a legnagyobb vakmerőség. 
* 

Ha valaki dicsér, légy önmagad bírája, s ne higgy 
el többet másoknak, mint magadnak. 

* 
Vigyázz, mert esni csak lefelé lehet, fölfelé soha. 

* 
Aki lassabban vezet nálad, idióta, aki gyorsabb, 

az vadállat. 
* 

Beszélgetés közben ne rágózz, mert kiesik a kapa 
a szádon. 

* 
Dezsőt felelteti a tanár: 
- Melyik a legrövidebb hónap? 
- A május tanár úr, mert az csak öt betűs! 

* 
- Tíz évvel fiatalabbnak érzem magam, amikor 
reggelente megborotválkozom – mondja a férj.  
Mire a feleség:  
- Nem borotválkoznál meg néha inkább lefekvés 
előtt?  

*  
Az orvostól kérdezik:  
- Mi volt élete legnagyobb baklövése?  
- Két kezelés alatt meggyógyítottam egy gazdag 
beteget. 

* 
A nő nógatja udvarlóját: 
- Ha hozzád megyek feleségül, akkor ugye leszoksz 
a dohányzásról? 
- Le én! 
- És inni se fogsz? 
- Nem fogok. 

- És még miről mondasz le? 
- Rólad. Most. 

* 
- Remek ez az étterem! - mondja a vendég. 
- Örülök, hogy meg van velünk elégedve. Elárulná, 
hogy elsősorban mi ragadta meg a tetszését? 
- A zene! Olyan hangos volt, hogy egy mukkot sem 
hallottam az élettársam locsogásából! 

* 
- Mit kérsz vacsorára, drágám? – kérdezi az újdonsült 
feleség a férjétől. 
- Hiszen tudod mit szeretek a legjobban! 
- Na, persze! De azért néha enni is kell! 
- Mondd öregem, hogy szoktál le az alkoholról? 
- Muszáj volt, mert amikor részegen hazamentem, 
mindig duplán láttam az anyósomat. 

* 
- Béla! Egy óra alatt hét korsó sört hajtottál le a 
torkodon. Én még vízből sem tudnék ennyit meginni. 
- Hát vízből én sem. 

* 
Egy család új hűtőszekrényt vett. A régit kitették a 
ház elé, és ráírták: "Akinek kell, ingyen elviheti." 
A kiselejtezett hűtő még három nap múlva is ott állt, 
senki rá sem nézett. A férj ekkor gondolt egyet, és 
kicserélte rajta a feliratot: "Eladó 20.000 forintért." 
Még aznap éjjel ellopták. 

* 
Egy főiskolán a hallgatóknak egy olyan mondatot 
kellett fogalmazniuk, amelyben a "szeretet" és a 
"szex" szó is előfordul. 
- Egy női hallgató fogalmazása: 
"Amikor két ember mélységesen és szenvedélyesen 
szereti egymást, és mindkettőjükben megvan az 
egymás iránti magas fokú és kölcsönös tisztelet, 
akkor a társadalom morálisan és spirituálisan is 
támogatja azt, hogy ez a két személy a fizikai szex 
gyönyörűséges mámorában egyesüljön." 
- Egy férfihallgató munkája: 
"Szeretem a szexet." 

* 
- Kisfiam, úgy eszel, mint a malacok és úgy is nézel 
ki, mint egy malac! Tudod egyáltalán mi az a malac? 
- Igen, apu! A malac egy nagy disznónak a gyereke! 

* 
Egy nő elmegy próbaéneklésre. A bemutató után 
reménykedve kérdi a karnagytól: 
- Elmehetek én ezzel a hanggal az Operába? 
- Igen, ha van jegye… 



* 
Ült a varjú az ágon, és nem csinált semmit. Arra ment 
a nyuszika és megkérdezte tőle: 
- Varjú koma, nem zavarna, ha én is leülnék ide az 
árnyékba, és egész nap semmit se csinálnék? 
- Engem ugyan nem. Ülj csak le és lazíts te is! - 
mondta a varjú. 
Délután a róka meglátta a lazító nyuszit, és megette. 
Tanulság: 
Ahhoz, hogy egész nap csak lazsálhass, magasan 
kell ülnöd... 

* 
Rövidlátó tanárnő: 

- Te, ott hátul! Mikor volt a honfoglalás? 
- Nem tudom! 
- Ki volt honfoglaló vezérünk? 
- Mittomén. 
- Ezt a múlt órán vettük. Hol voltál te akkor? 
- A kocsmában a haverokkal. 
- Mit képzelsz, ki vagy te? 
- Én kérem a fűtésszerelő vagyok, és a radiátort 
javítom. 

* 
- Pincér! Ez az étel ehetetlen! Azonnal hívja ide a 
szakácsot! 
- Felesleges uram, ő sem tudja megenni… 

 
 

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 - KÖLTÖZTETÉS 
 

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

Áruszállítás cégeknek. 
Teherfuvarozás. 

Százhalombatta-Érd telephely 
 

Telefonszám: +36-20-619-7010 

Egyet fizetsz – kettőt kapsz! 
 

Az Olajipari Szakszervezet tagjainak a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, idén is 
lehetőségük van olyan fürdőkuponok átvételére, amelyeket az ország több wellness 

fürdőjében kedvezményesen használhatnak. 
 

     
 

Egy teljes árú felnőtt napijegy megvásárlása esetén egy kupon ellenében, 
a második jegy ingyenes! 

 

A kuponok átvételére az Olajipari Szakszervezet irodájában van lehetőség! 
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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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