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Újabb tüntetés a bérből és fizetésből élők mellett 
Meghökkentő rendőri készültség - félnek a munkásemberek felháborodásától? 

 
Július 8-án szombat délelőtt, a fővárosi Képviselői Irodaház mellett az odaérkező embernek az volt 

első benyomása, hogy egy terroristaelhárító akció kellős közepébe csöppent. Ennyi rendőrt és 
rendőrségi járművet csak a Bush vizit alkalmával láthattak együtt a járókelők. Most azonban nem 
egy, a hátsófertályát tisztíttatni szándékozó külországi volt oka a kormányzati félelmeket sejtető 
rendőri jelenlétnek. A kormány tervezett intézkedései ellen tiltakozó demonstrációt hirdetett a hat 
országos szakszervezeti szövetség. 

 
A tüntetés kezdete előtt a 

Republic zenekar egyik, az 
alkalomhoz illő száma bömbölt 
minden hangszóróból: „Húzd 
barom, húzd barom, húzd!” 

A rendőrség létszámához 
képest – meg egyébként is – 
meglepően kevesen érdeklődtek a 
rendezvény iránt. Úgy is 
mondhatnám, hogy a 
távolmaradó emberek többsége 
felvette a birkapózt: megmutatják 
nekik, melyik karámba kell 
menniük, ők meg gondolkodás 
nélkül, kellő mértékben lehajtott 
fejjel teljesítik sanyargatóik 
kívánságát. Még akkor is, ha a 
kijelölt akol üres. Azzal mintha 
nem foglalkoznának, hogy a 
megszorító, reálbércsökkenéssel, 
inflációnövekedéssel, gáz és 
villamos-energia áremelkedéssel 
stb. terhes időszakban a 
gyereknek miből vesznek ruhát, 
cipőt és egyéb fontos használati 
tárgyakat. Legalábbis erre utal, 
hogy a demonstráción mintegy 
négy-ötezer fő vett részt. 
Lapértesülések szerint, az 
MSZOSZ tagszervezetei azért 
maradtak távol a 
demonstrációtól, mert sokan 
közülük nem szívesen 
demonstrálnak a szocialista 
kormány ellen. 

Beszédek is voltak: 
Gaskó István, a LIGA 

Szakszervezetek elnöke 30 
érdekképviselet nevében azt 
hangoztatta, hogy az 
államháztartás helyzetéért a 
kormány a felelős. A LIGA nem 
fogadja el, hogy a 
munkavállalókat és a 
nyugdíjasokat tegyék felelőssé az 

államháztartás hiányáért. 
Hozzátette, ha a kabinet nem 
vonja vissza a Gyurcsány-
csomagot, a tiltakozó akciónak 
folytatása lesz. Az elnök 
felszólította a tüntetőket, hogy 
mutassanak erőt és sárga lapot a 
kormánynak munkássanyargató 
intézkedései miatt. 

Palkovics Imre, a 
Munkástanácsok Országos 
Szövetségének elnöke úgy vélte, 
hogy az elmúlt tizenhat év 
érdekegyeztetéseinek 
folyamatáról sokat lehet tudni, de 
van egy tényezője a folyamatnak, 
amelyről nem lehet hallani soha, 
ez pedig a multinacionális 
vállalatok érdekérvényesítő 
képessége. Most, hogy bajban 
van az államháztartás, nyíltan 
kell velük tárgyalni erről, új 
társadalmi párbeszéd kell. 
Egyezzünk meg a multikkal, 
hogy érjék be kisebb profittal, 
mondta. És kételyét fejezte ki 
azzal kapcsolatban is, hogy ezek 
a nagyvállalatok valóban 
ugyanannyi munkahelyet 
teremtenek, mint amennyit a 
nekik nyújtott 
adókedvezményekből a kisebb 
cégek teremtenének. 

Pataki Péter, alelnök, 
Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetsége előadta, 
hogy bár a hazai pénzügyi szféra 
európai viszonylatban is 
kimagaslóan nyereséges, a banki 
különadó megfizetésére tovább 
már nem hajlandóak a 
pénzintézetek, és ezt ki is 
nyilvánították. Pataki szerint 
ebből is látszik, hogy a 
Gyurcsány-csomagban nem 

méltányosan osztják el a terheket. 
Mert például az általános 
forgalmi adó megemelésével az 
alapvető fogyasztási cikkek 
drágulnak, ez mindenkit érint, 
aztán a minimálbér 
adómentessége is megszűnik, de 
a bankok a plusz terhek alól 
sikerrel kivonták magukat. 
Sajnos, Wittich Tamás, az 
MSZOSZ elnöke nem vett részt a 
demonstráción. Talán azért, mert 
átállt a másik oldalra, ahol 
hamarosan kinevezik az 
Országos Fogyasztóvédelmi 
Főfelügyelőség igazgatói 
posztjára… 

Borsik János, az Autonóm 
Szakszervezetek Szövetségének 
elnöke, másokhoz hasonlóan 
arról beszélt, hogy míg az üzleti 
szféra kiválóan érvényesíti az 
akaratát, sőt, egyes képviselői 
kormányzati tisztségeket kaptak, 
addig a munkavállalókkal tartott 
érdekegyeztetések formálissá 
váltak. A miniszterelnök úr este 
átküldi az ötszáz oldalas 
reformcsomagot, hogy másnap 
tárgyaljunk róla, illusztrálta 
Borsik a szakszervezetek 
bevonását a döntések 
előkészítésébe. 

Több szónok kifogásolta, 
hogy a reformok révén az eddig 
állami, önkormányzati kézben 
működő közszolgáltatások, mint 
az oktatás vagy az egészségügy, 
mostantól privát cégek 
fennhatósága alá kerülhetnek. 

Végül Cser Ágnes, az 
Egészségügyi és Szociális 
Ágazatban Dolgozók 
Demokratikus Szakszervezetének 
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(EDDSZ) elnöke verseket, jól 
ismert sorokat olvasott fel. 

Például Petőfit: 
Ha majd a jognak asztalánál 

Mind egyaránt foglal helyet, 
Ha majd a szellem napvilága 
Ragyog minden ház ablakán: 

Akkor mondhatjuk, hogy 
megálljunk, 

Mert itt van már a Kánaán! 
Brunecker Jenő 
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ÁLLÁSFOGLALÁS 

 
A hat országos szakszervezeti szövetség értékelte az „Új Egyensúly” kormányzati programról az Országos 
Érdekegyeztető Tanácsban lefolytatott konzultációkat. Megállapította, hogy a kormány merev, formális 
egyeztetésekben kimerülő magatartása miatt a tárgyalások eredménytelenek voltak. 
A hat országos szakszervezeti szövetség visszautasítja a Kormány állítását, mely szerint a pénzügyi 
egyensúlyi folyamatok súlyos állapotát a munkavállalók teljesítményektől elszakadt reáljövedelem-
növekedése és fogyasztása okozta. A kialakult helyzetért a Kormányt terheli a felelősség. 
Megállapítottuk, hogy az egyensúly helyreállítása érdekében tervezett intézkedések aránytalanul nagy 
többletterhet rónak a munkavállalókra, a bérből és fizetésből élőkre, miközben a tőkejövedelmeket érintő 
adók messze alatta maradnak a munkajövedelmeket sújtó megterheléseknek. 
A megszorító csomag hatására a legális foglalkoztatás körülményei tovább nehezülnek, a fekete- és 
szürkegazdaság felé terelve a vállalkozásokat. Ezek együttesen azt eredményezik, hogy a munkavállalók 
jövedelmi helyzete erőteljesen romlik, életszínvonaluk csökken, szociális biztonságuk tovább gyengül, a 
munkanélküliség tovább nő, a foglalkoztatottság csökken. 
Visszautasítjuk a közszféra reformnak álcázott tönkretételét, a szakszervezetek törvényben garantált jogainak 
semmibevételét az átgondolatlan, drasztikus leépítések során.  
A hat országos szakszervezeti szövetség úgy döntött, hogy a tervezett intézkedések ügyében az országgyűlési 
képviselőkhöz fordul. Felszólítja a törvényhozás tagjait, hogy szavazatukkal ne támogassák a 
munkavállalókat súlyosan hátrányosan érintő törvényeket.  
Követelései nyomatékosítására a hat országos szakszervezeti szövetség úgy döntött, hogy tiltakozó 
demonstrációt tart 2006. július 8-án 1100 órakor a Képviselői Irodaház előtt.  
Felkérjük a szakszervezeti tagokat, a munkavállalókat és a nyugdíjasokat a tiltakozáson való részvételre, 
hogy közösen késztessük meghátrálásra, a munkavállalók jogos követeléseinek tiszteletben tartására a 
Kormányt, vagy ha kell, a törvényhozást. 
 

Új Európa program? 
 

Az infláció erősebb nekilódulása elsősorban a kis pénzű embereket viszi a padlóra, hiszen nagyobb 
baj esetén a gazdagok minden valószínűség szerint átváltják és kiviszik pénzüket az országból. Vagy 
már kint tartják, mondjuk Szlovákiában, például úgy, hogy az eleve alacsony adó (19 %) miatt ott 
jelentik/jelentették be munkahelyüket, így kibújva a hazai adózás alól. A terhek itt maradnak a bérből 
és fizetésből élőknek. A súly alatti nyögéseik még nem hallatszanak. Hogy meddig és milyen mértékben 
tűrik csendben kizsigerelésüket, családjuk szegénnyé tételét, az elsősorban rajtuk múlik. 
 

Elefántot szültek az egerek, de (sajnos) nem 
pusztultak bele: 

Az általános forgalmi adó középső kulcsát 15-ről 
20 százalékra emelték. 

A Gyurcsány-csomag 5%-kal emeli az 
élelmiszerek és a közüzemi díjak áfáját. 

4 százalékos szolidaritási különadót vezet be a 6 
millió forint feletti magánjövedelmekre. 

A munkavállalóknál összesen 3%-kal emeli az 
egészségügyi hozzájárulást, fél százalékkal pedig a 
járulékot. 

A Gyurcsány-csomaggal dupla járulékot kell 
fizetniük mindazoknak, akiknek havi jövedelme 
eléri a minimálbér kétszeresét. 

A személyi jövedelemadó-kedvezmények 
szűkítésével pedig megszünteti a Sulinet-programot. 

A vizitdíj bevezetésének időpontjáról még nincs 
döntés, de az összeg a tervek szerint három- és 
ötszáz forint között mozogna. 

A Magyar Közlönyben már olvashatók az új 
gázárak: 

A rendelet augusztus elsejével lép életbe, 
eszerint – mivel egy hónapon keresztül még 15 
százalék az áfakulcs – a 20 köbméternél kisebb 
gázmérővel rendelkezők esetében az „alap” 
földgázár 93,57 forint lesz köbméterenként, míg az 
ennél nagyobbal rendelkezőknek 88,3 forintról indul 
a számla. Ugyanez szeptembertől – a 20 százalékos 
áfa miatt – már 97,63 és 92,17 forintra emelkedik. 

Az már csak hab a tortán, hogy a benzin ára idén 
márciustól több mint 50 forinttal emelkedett és még 
nincs vége szárnyalásának. Ebből jó kis profit jön 
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össze. Kérdés: a Mol munkavállalói mekkora 
bérfejlesztést érzékelhetnek ebből? 

Jut eszembe: a Mol azt ígérte, hogy az idei évben 
inflációkövető bérfejlesztést hajt végre. Rajta uraim, 

csak tessék, tessék. Itt a nagy lehetőség, hiszen az 
infláció és annak gerjesztői a zsebünket ürítik. Az 
önökét nem? 

Pipás 
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A Mol Nyrt. nincs közöttük… 
A legjobb munkahelyek 

 

Kelet-Közép-Európa húsz legjobb munkahelye 
közül nyolc magyarországi cég – derült ki a Hewitt 
Associates minap nyilvánosságra hozott közép- és 
kelet-európai felméréséből. A Hewitt négy ország 
205 vállalatának több mint ötvenezer dolgozóját 
kérdezte meg munkahelyük minőségéről. 

A teljesítményarányos kompenzáció a Hewitt 
adatai alapján is a legfőbb tényező a dolgozói 
elkötelezettséghez, sőt a vállalati sikert is 
meghatározza. A dolgozói teljesítmény mérése, a 
vállalati és egyéni célok összehangolása arra 
sarkallja a munkavállalókat, hogy szem előtt tartsák 
a cég céljait. Ha a teljesítményhez való 
hozzájárulást – mind erkölcsileg, mind pénzben – 
jutalmazzák, a dolgozók jól teljesítenek. 

A kelet-közép-európai legjobb munkahelyek 
közös tulajdonsága, hogy a vezetők nyitott ajtó 
politikát folytatnak, megközelíthetők, sőt a 
dolgozók véleményét és javaslatait is meghallgatják. 

A hír olvastán vágyálmaink közé kerül: ha 
nem is az EU, de legalább a kelet-közép-európai 
munkahelyek legjobbjai közé törne be a Mol 
Nyrt… 

Például úgy, hogy hosszú távú, a gazdasági 
teljesítményével összhangban álló 
bérmegállapodást ír alá, ami kiszámítható 
környezetet jelentene a munkavállalók számára. 

Bár az is lehetséges, hogy a Mol azért nincs a 
legjobbak között, mert nem az elfogulatlan 
„humánusokat” kérdezték meg… 

Kár 
 

Lássunk tisztán  
Kinek mennyi az átlagbére? 

 

Néhány éve, egy felelős vezető (már nincs a cégnél), előjött azzal a „világmegváltó” ötlettel, hogy a 
DUFI-ban rangsorolják az üzemeket és a kiszolgáló egységeket. Egyetlen kivétellel, lelkes követői is 
akadtak azok személyében, akik neki közvetlen alárendeltjei voltak. El is készült egy lista, amit aztán 
annak rendje és módja szerint megvitattak a hatalmasok. A vita elsődleges tárgya volt, hogy a 
rangsorolásnak megfelelően, alapbérfejlesztésben is kifejezzék a különbségeket. 
 

Amennyiben ez az ötlet megvalósul, az a képtelen 
helyzet áll elő, hogy egyes üzemekben jóval 
magasabb alapbér mellett végeztek volna 
gyakorlatilag ugyanolyan munkát mint másutt. 
Próbálkoztak is ezzel, hiszen az akkor már 
kialkudott béremelés terhére vették volna el a pénzt 
a többi üzemtől. A jelenlévő üzemcsoport-vezetők, 
megdöbbentő módon egy kivételével, lelkesen 
ajánlották fel beosztottaik bérének egy részét a 
célra. Szerencsére azonban, a két jelenlévő 
szakszervezetnek (Olajipari, Vegyész), vétójoga volt 
az ügyben és így a dologból nem lett semmi. 
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a 
„kiszemeltek” nem érdemelnek a jelenleginél több 
pénzt. Ellenkezőleg! Sokkal többet érdemelnek, de 
csak a többiekkel együtt és nem mások rovására. 
Ne szépítsük a dolgot: mikor valaki saját magát adja 
el, az, bizonyos szempontból hasonlít bármilyen áru 

értékesítésére. A „vásárlók” (munkaadók) így is 
kezelik őket… 
Pedig ma már, minden munkavállaló is 
felbecsülheti, hogy mekkora értéket tud teremteni az 
őt alkalmazó cégnek. A mi esetünkben elég a 
megtermelt hasznot létszámarányosan elosztani, és 
máris látszik az a szakadék, amely a bérek, és a 
megtermelt érték között tátong. És most jön a hírek 
szerint a régi-új Hay-rendszer. 
Láttam már varjún karót, ördögre festett falat és nem 
feltétlenül osztom Kár kolléga „rémlátomásait” 
sem, csak az a picike „kisördög”… 
Megint rangsorolunk, újraosztunk, és valaki jól jár. 
A nagykalapból, mint cirkuszi bűvész, valaki 
kiemeli a fehér nyuszit. 
Ami még marad benne, az osztható? 
Kategóriánként… 

Ladikos 
 

Medgyessynek 14 milliót hoz évente a MOL barátsága 
 

Évente 50 ezer eurót, mintegy 14 millió forintot kap a TVK Rt. igazgatósági tagjaként Medgyessy 
Péter volt kormányfő, utazó nagykövet és Gansperger Gyula, a Wallis Rt. vezérigazgatója, aki az 
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Orbán-kormány idején az ÁPV Rt. élén állt. Medgyessy Pétert és Gansperger Gyulát a fő tulajdonos 
MOL Rt. javaslatára választotta igazgatósági taggá a TVK közgyűlése április 20-án. 

A két érintett a Manager Magazin megkeresésére nem kívánt nyilatkozni arról, hogy mi a szerepük 
a vegyipari cégnél. 
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Kerekasztal négy sarkára 
 

Éveken át zúgolódtak az emberek, azért, mert úgy tapasztalták, hogy kéréseiket, véleményüket, 
jogos követeléseiket figyelmen kívül hagyják az illetékes vezetők. Ezek a zúgolódások többnyire 
egymás közöttiek voltak, mert féltek miután sokan azt a választ kapták vezetőiktől, hogy kívül 
tágasabb. Kéréseik, kérdéseik elsősorban bérjellegűek voltak, mert saját bőrükön (zsebükben) érezték, 
hogy az inflálódó világ elrohan mellettük, ők meg évről-évre csökkenő reálbérükkel lemaradnak. 

 

Idén betelt a munkavállalói 
pohár, aminek eredményeként 
százával csatlakoztak ahhoz a 
sztrájkfelhíváshoz, melyet a Mol 
Rt. Olajipari Szakszervezet 
bocsátott ki. 

Az Olajipari Szakszervezet 
sztrájkfelhívásáig eszébe sem 
jutott a Mol vezetésének, hogy 
bármilyen módon kikérje a 
munkavállalók széles tömegének 
véleményét arról, miként érzi 
magát a cégnél, illetve milyen 
hiányosságok megszüntetésével 
lehetnének jobban körülményeik. 
Most a határozott változás jelei 
észlelhetők. 

Korábban voltak ugyan 
halovány kísérletek arra, hogy 
valamilyen módon (elektronikus 
úton) „kifaggassák” a 
munkavállalókat arról, milyen 
nagyszerű érzés itt dolgozni. Ám 
a jelenlegi kutakodás minden 
eddigit felülmúl: „Kerekasztal” 
(sic!) címmel elegáns, komoly 
sajtótermékek, vagy 
reklámkiadványok által is 
irigyelhető minőségi papíron a 
Mol Csoport valamennyi 
munkavállalójához eljuttattak egy 
olyan kérdőívet, melyben 50 
pontban válaszolhatnak a feltett 
kérdésekre kollégáink. A 
kérdések úgy vannak 
megszerkesztve, hogy abból a 
kérdésfeltevő csak jól jöhet ki. 
Kicsit olyan, mint a statisztika. 
Annak használ, aki elkészíti, 
elkészítteti. 

A Mol Nyrt jó cég. Ezt 
leszögezhetjük, és ebben nem 
lehet vita. A kérdőív is ezt a 

megválaszolandó kérdést 
feszegeti 8-10 pontban. Tehát, a 
Mol Nyrt remek cég önmagához, 
menedzsereihez, felső és 
középvezetőihez, 
részvényeseihez, 
tulajdonosaihoz. Bárcsak 
„egyszerű” munkavállalói is 
elmondhatnák ezt róla. 

De nem mondhatják el, hiszen 
ma egy cég megítélése 
elsősorban és csakis azon múlik, 
hogy mennyi az a fizetés, amit 
„talpas” munkavállalóinak ad. 
Tudom, most jön a már unalomig 
ismételt vezetői demagógia, 
miszerint más vállalatokhoz 
képest micsoda hatalmas béreket 
és egyebeket adnak errefelé. 
Örülnénk, ha legalább egyszer 
felsorolnák mely vállalatokról 
van szó. Akkor rögtön látnánk, 
hogy humbug az egész duma. 

A helyi problémákról a 
dolgozókat a munkáltató, talán jó 
lenne, ha helyben kérdezné meg 
és nem levelezgetés útján 
próbálna meg tájékozódni. 
Természetesen, kompetens 
emberekből álló delegációt kell 
küldeni, akik érdemben is tudnak 
választ adni a kérdésekre, 
nemcsak ígérgetnek, 
fenyegetőznek, mint ahogy ezt 
már tapasztalhattuk. 

A MOL Nyrt. EU-s 
színvonalon várja el a 
dolgozóktól, hogy dolgozzanak, 
képezzék magukat. EU-s 
színvonalon értékesíti a cég a 
termékeit is. A béreket miért nem 
kezdik már el az EU-s színvonal 
felé közelíteni? Ne a magyar 

piaci helyzethez nézzék a 
bérünket, mert az hamis képet ad. 
Nem a magyar átlagbér az, 
amihez viszonyítani kell, hanem 
az elért, több éve kiemelkedően 
magas profithoz mérten fizessék 
meg a munkavállalókat. Vagy ez 
csak vezetői kiváltság? 

Régen a MOL-nál dolgozók 
joggal büszkélkedhettek azzal, 
hogy a cégnél dolgoznak 
nemcsak a munkakörülményeik 
és a légkör miatt, hanem, mert 
jobban is kerestek, mint a többi 
nagyvállalatnál dolgozók. Mára 
ez a helyzet megfordult, most 
azon csodálkoznak ugyanezen 
vállalat dolgozói, hogy mikor 
maradtunk mi le ennyire 
mögöttük? (lásd, erőművekben 
dolgozók) 

Ha olyan jó az átlag keresete 
egy MOL-osnak, akkor miért 
jogosult egyre több 
munkatársunk az önkormányzati 
támogatásra, két gyerekkel és egy 
dolgozó feleséggel? 

Mikor látja be a cég, hogy 
sokszor szükség lehet egy év végi 
bérkorrekcióra, mivel az inflációt 
évek óta nem sikerül pontosan 
megbecsülni. Idén a 2% helyett 
6%, esetleg magasabb lesz az a 
pénzromlás üteme (és ez nettó 
érték) ehhez képest szánalmasan 
kevés a fix 3% és a néhány 
embernek jutó 1.5% 
differenciálható bér, ami pedig 
bruttó értékben értendő. Ha 
mindenki megkapta volna a 
bruttó 4.5%-ot, ez akkor sem éri 
el az infláció fedezésére 
szükséges emelés mértékét. 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu


Ennyit a dolgozói 
megbecsülésről, új EU 
programról! 

Fizikai állományban 
dolgozók nettó bére soha nem 
éri, nem érte még el azt az 
értéket, amit a cég, olyan 
szívesen és elégedetten, 

átlagkeresetként publikál a 
nyilvánosság felé! 

Ne csak a vezetői utasítás 
érjen le a dolgozókhoz, hanem a 
dolgozók kéréseit is hallgassák 
meg és, amit ígérnek azt mindig  
írásban adják meg, hogy 
számon kérhetőek legyenek a 
munkáltatón is a dolgok. 

Ameddig a felső vezetés 
küzdőfélként kezeli a 
munkavállalóit, addig csak 
romlik a helyzet. Ígérni a 
legszegényebb is tud! 

 
Hajzer Barnabás 

Szíjártó László 
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Emlékeztető 
 

Tárgy: 
Az Olajipari Szakszervezet (továbbiakban: OSZ) Sztrájkbizottságának 
és a MOL Nyrt., mint Munkáltató tárgyalása 

 
Készült: 2006. június 23. Budapest, MOL Központ 
 
Résztvevők: 
 
Hajzer Barnabás OSZ 
Tary László OSZ 
Szombati Mária OSZ 
Valuschek Antal OSZ 
Szíjártó László OSZ 
Simola József MOL Nyrt. 
dr. Kara Pál MOL Nyrt. 
dr. Kántor Sándor MOL Nyrt. 
Valkusz Pál MOL Nyrt. 
dr. Gulyásné Hende Bernadett MOL Nyrt. 
Taligás Ildikó MOL Nyrt. 
 
Hajzer Barnabás: Az Olajipari Szakszervezet a 2006. június 2-án kézhez vett munkáltatói ajánlatot 
megfontolta és úgy ítéli meg, hogy az a kölcsönös előnyökön alapuló egyezséghez vezethet. Az elfogadáshoz 
– ami egyben a 2006. évi Kollektív Szerződés aláírását és a sztrájkhelyzet megszüntetését is jelenti – az OSZ 
az alábbi javaslatokat, kéréseket tette: 
 
A kormány tervezett megszorító intézkedéseire való tekintettel kérik, hogy a 2006-os évi Kollektív 
Szerződés tartalma októberben kerüljön felülvizsgálatra a ténylegesen kialakult helyzet függvényében. 
 
Az OSZ kérdése, hogy a jelenlegi határozatlan idejű Kollektív Szerződést kívánja-e a Munkáltató határozott 
– 3-5 éves – időtartamúra változtatni, avagy ez a szándék a jelenleg egy évre szóló mellékletekre vonatkozik. 
Az OSZ felveti, hogy érdemes volna kiemelni az éves tárgyalási kötelezettség alól olyan kérdéseket, mint a 
teljesítményösztönző, vagy a műszakos pótszabadság. Indítványozza továbbá, hogy a mindenkori 
bértárgyalás alapjául a KSH által jelzett inflációt vegyék. 
 
Az OSZ kéri, hogy a munkáltatói ajánlatba kerüljön bele az Új Európa Program megvalósításáról szóló 
kiegészítés, miszerint ebben az évben megkezdődik a konkrét lépések meghatározása, megvalósítása. 
 
A Munkáltató által átadott sztrájkszabályzat tervezet az OSZ számára nem tekinthető tárgyalási alapnak. Az 
OSZ szerint a sztrájktörvény elegendő támpontot nyújt ebben a kérdésben, ugyanakkor megkezdték az OSZ 
sztrájkszabályzat tervezetének elkészítését, melyet terveik szerint két héten belül állítanak össze. Úgy 
feltételezik, hogy ezen a ponton nagy a szakadék a két fél álláspontja között, így a határidőre történő 
megállapodást ebben a kérdésben nem látják biztosítottnak. Kérdésük továbbá, hogy a munkáltató üzemi, 
MOL Nyrt. vagy csoportszintű sztrájkszabályzatot kíván-e kialakítani. 
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Dr. Kara Pál kérdése, hogy a jelen tárgyalás sztrájkbizottsági egyeztetésnek tekinthető-e, illetve az OSZ 
fenn kívánja-e tartani továbbra is a sztrájkkészültséget és a sztrájkbizottságot. Azért tartja fontosnak tisztázni 
ezt, mert a másik két szakszervezet bevonásával tervezett, négyoldalú egyeztető tárgyalások – a hosszú távú 
Kollektív Szerződés megkötése érdekében – a sztrájkhelyzet feloldása után válnak lehetővé. 

 
Hajzer Barnabás közli, hogy a sztrájkkészültséget – a fenti kérések, kérdések figyelembe vétele mellett – 
megszüntetik, azonban a sztrájkbizottságot még fent kívánják tartani, melynek feladata a munkáltatói 
intézkedések nyomon követése és a sztrájkszabályzat tervezet elkészítése lesz. 

(folyt. a következő oldalon) 
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Dr. Kara Pál a munkáltatói ajánlattal kapcsolatos felvetésekre elmondta: a 3-5 éves időtartamra szóló 
Kollektív Szerződés alatt a Munkáltató elsősorban a jelenleg mellékletben, egy évre rögzített bérjellegű 
kérdések alapelveinek többéves időtartamra szóló rögzítését érti, azonban nyitottak minden javaslatra. 
 
Simola József kéri, hogy az elhangzott konkrét javaslatokat a négyoldalú tárgyalás során terjesszék be, 
melyek megtárgyalására fogadókész a Munkáltató. Kérdése, hogy a négyoldalú tárgyalások megkezdésére 
hajlandó-e az OSZ a sztrájkszabályzat elkészülte előtt, melyre igenlő választ kapott az OSZ elnöktől. 
 
Amennyiben a reprezentatív szakszervezetek egyöntetűen igénylik, a kormány szeptembertől esedékes 
megszorító intézkedéseinek hatását a munkáltató kész megvizsgálni 2006. október folyamán, a négyoldalú 
Kollektív Szerződés tárgyalás részeként. 
 
Az Új Európa Program megvalósításáról szóló megállapodáshoz a csatlakozás lehetőségét a Munkáltató 
fenntartja az OSZ számára. A konkrét elemek kapcsán a Munkáltató várja az érdekképviseletek javaslatait, a 
megvalósítás aktualitásairól pedig a programban résztvevő felek és a munkavállalók számára félévente 
tájékoztatást ad. Az Új Európa Program kompenzációs témaköre a többéves KSZ négyoldalú tárgyalásának 
keretei közé illeszthető be. 
 
A sztrájkszabályzattal kapcsolatban Simola József elmondta: olyan, az összes reprezentatív szakszervezet 
által elfogadott sztrájkszabályzat kialakítására kell törekedni, amely az élet- vagyon- és balesetvédelem 
kritériumainak maximálisan megfelel, ennek keretében bizonyára lesznek általános és üzem-specifikus 
témák egyaránt. A sztrájkszabályzat megszületése kölcsönös garanciát jelent a feleknek a továbbiakra nézve, 
ezért fontosnak tartja annak négyoldalú elfogadását a Kollektív Szerződés tárgyaláscsomagjához kötötten. 
 
Az OSZ felkérte a Munkáltatót az itt elhangzottak alapján kiegészített munkáltatói ajánlat megküldésére, 
melynek aláírását követően vállalják a sztrájkhelyzet megszüntetését. Az OSZ felhatalmazást adott a 
Munkáltatónak arra, hogy az itt elhangzottakról tájékoztassa a másik két szakszervezetet, illetve megküldje a 
Munkáltató írásba foglalt válaszát, mivel ezek a témakörök a négyoldalú tárgyalás témakörei is egyben. 
 
A Munkáltató vállalta, hogy az elhangzott felvetésekre írásban válaszol, illetve a másik két szakszervezetet 
is tájékoztatja, a négyoldalú tárgyalások mihamarabbi megkezdése érdekében. 
 
    Simola József         Hajzer Barnabás 
Társasági támogatás                 OSZ Sztrájkbizottság 
 Ügyvezető igazgató                   elnök 
 

 

Mondd, hogy szia, vagy legalább bégess egyet 
A Molban nem szokás? 

 
Rendes családokban tanítják a köszönést mint az 
udvariasság legalapvetőbb formáját. Magyarul 
köszöntötte a zarándokokat a Pápa. Magyarul 
köszöntötte hallgatóságát George W. Bush – 
olvashatjuk különböző sajtótermékekben. 
Tanácsadóik eljöhetnének a Mol székházba is, 

hogy ezt az elemi érintkezési formát megtanítsák 
az itt dolgozók többségével is. 
Mostanában divattá vált nem köszönni a folyosón, a 
IX emeleti ebédlőben, parkolóban sőt, sokszor 
telefonban sem – bár itt jó esetben legalább 
bemutatkozik a hívó fél. Nem köszön se a férfi a 
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nőnek, se a fiatal az idősebbnek, se a nő a másik 
nőnek. Az emberek leszegett fejjel, komoran járnak 
kelnek, mintha az egész világ fájdalmát a hátukon 
hordoznák. Pedig csak egy apró, udvariassági 
gesztus lenne észrevenni a másikat, Uram bocsá’ 
rámosolyogni és köszönni neki. Akit köszöntenek, 
azt többnyire visszaköszön, és nem megy el a másik 
mellett mint egy birka. 
De nem és nem. Olykor elgondolkodom – 
különösen mikor nőként ráköszönök egy „férfira”, 

aki nem köszön vissza –, hogy vajon mit tanulhatott 
szüleitől, tanítják-e a köszönés fontosságát 
egyetemeken, menedzserképzőkön? 
Régvolt oktatóm mondta: köszönni illik, fogadni 
kötelesség. Ez természetes volt. Itt talán mélyebb 
okokat kellene kutatni. Nem akarjuk megismerni 
egymást? Nem merünk egymás szemébe nézni? 
Ki tudja? 

 
Ügyintéző 
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Ötszázötven éve volt a nándorfehérvári diadal  
 
1456. július 22-én a Hunyadi János és Kapisztrán János vezette keresztény csapatok szétzúzták a 
Nándorfehérvárat három hete ostromló oszmán hadsereget. A fényes győzelem következtében Európa 
fellélegezhetett: a középkori Magyar Királyság kulcsa nem került a törökök kezére. 
 

 
 

Miért olyan drága az energia, ha a szolgáltató jól keres rajta? 
 

Major Gábor, a Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnök-helyettese 
szerint nincs szükség a 15 százalékos villanyáram-áremelésre, mivel a külföldi kézben lévő 
áramszolgáltatóknak így is több milliárd forint a haszna minden évben. 

 

Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek 
Szövetségének elnöke pénteken a Magyar Rádió 
Háttér című adásában azt mondta: „Fellopták az 

eszközarányos nyereséget 8 százalékról 10 
százalékra a multinacionális vállalatoknál, az 
áramtermelőknél, a terítőknél, ahelyett, hogy 
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felülvizsgálták volna a szerződéseket.” Major Gábor 
is kiállt amellett, hogy a Magyar Energia Hivatal a 
gazdasági miniszterrel egyeztetve szóljon bele az 
energiaár meghatározásába, hiszen van erre 
jogosítványa. 

- A Horn-kormány idején, amikor a francia 
köztársasági elnök Magyarországon járt, 
tudomásunk van arról, hogy direktben protestált 
annak érdekében, hogy a villamosenergia fogyasztói 
ára nagyobb mértékben kerüljön megemelésre - 
mondta Major Gábor. Ugyanez történt a német 

kancellár esetében is a Horn-kormány időszakában. 
Az az érzésünk, hogy ma nem a politika az, amely 
elsősorban meghatározza azt, hogy milyen 
mértékben alakuljanak ki az árak, és nem is a 
gazdaság, hanem a multinacionális cégek diktálnak. 

Major Gábor azt is érthetetlennek nevezte, miért 
veszteséges a hazai villamosenergia 42-43 
százalékát előállító Paksi Atomerőmű, miközben a 
külföldi tulajdonban lévő magyarországi 
áramszolgáltatók jelentős nyereséggel dolgoznak. 
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Akinek humora van mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

 

IQ teszt IQ úrnak: 
Gyorshajtás, gyorshajtás, előjog, gyorshajtás. 

Melyik a kakukktojás? 
* 

Légy kedves gyermekeiddel, hiszen ők 
választják ki neked a szociális otthont. 

* 
Az örömlány nem az, aki a placcon áll, hanem 

akinek megveszed a bundát meg a kocsit, aztán 
este fáj a feje. 

* 
Én már nem hiszek semmiben! 

A múltkor is bementem egy ajtón, amire az volt 
írva, hogy NŐK, de csak budi volt. 

* 
Húsz évvel ezelőtt arra vágytam, hogy keressek 

60.000 Ft-ot havonta, és legyen egy 1986-os 
évjáratú Golfom. Mára mindez teljesült. 

* 
Frédi és Béni karácsonyoztak, pedig Krisztus 

előtt éltek. 
* 

Az űrben játszódó háborús filmekben mindig 
óriási robbanásokat hallunk, pedig az űrben 

nem terjed a hang. 
* 

Az alkohol terhességet okozhat. 
* 

A vezető csak látszólag ember. 
* 

Mindenhol jó, de a legolcsóbb otthon! 
* 

- Jani bácsi – kérdezi az orvos - használt az 

erősítőszer, amit a múlt héten írtam fel magának? 

- Nem bírtam letekerni a kupakját... 

* 
Gyerekek beszélgetnek az iskolában: 
- Nekem négy húgom van - mondja az egyik 

kislány - és mindenkinek saját szobája van! 
- Nekem meg hat öcsém van - mondja az egyik 

kisfiú - és mindenkinek saját biciklije van. 

- Az semmi - mondja egy másik kisfiú - nekem 
nyolc testvérem van, és mindenkinek saját apukája 
van! 

* 
- Doktor úr, segítsen rajtam - mondja egy 

rendkívül csinos nő az ideggyógyásznak. - 
Bármi történik velem, én öt perc múlva 
elfelejtem. 

- Igen? - kiált föl lelkesen a doktor. - Akkor 
vetkőzzön le, és feküdjön a díványra. 

* 
- Egy idióta voltam, amikor feleségül mentem 

hozzád! - dühöng a feleség. 

- Ez igaz, drágám - mondja a férj - De fiatal 

voltam, szerelmes, ezért sajnos nem vettem észre. 

* 
A kakas összehívja a tyúkokat. Kicsomagolja a 

díszdobozt, és kiveszi belőle a strucctojást. 
- Nem akarlak kritizálni benneteket, de nem árt, 

ha látjátok, mire képes a külföldi konkurencia! 
* 

Dezső jelentkezik a körzeti orvosnál azzal a 
kéréssel, hogy adjon neki beutalót a szem-fül 
szakorvosi rendelőbe. Mire az orvos: 

- Uram, ilyen nincs. Van orr-fül-gége, és van 
szemészeti szakrendelésünk, de amit ön mond, 
olyan nem létezik. És egyáltalán minek önnek 
ilyen vizsgálat? 

- Mert a választások óta mást látok, mint 
amit hallok. 

* 
- Aztán vigyázzon, Pista bácsi, mert a 

köhögésbe bele is lehet halni! - mondja 

páciensének az orvos. 

- Ne is mondja, doktor úr! A szomszéd utcában 

az életerős Kovács is abba halt bele a múltkor. 

- Hogyan történt? 

- Hát, elköhögte magát a szomszéd ágya alatt. 

* 
Egy rendőrnek szolgálat közben nagyon kell, 

ezért bekéredzkedik egy házba. A kisfiú beengedi. 



Elvégzi a dolgát és megy. Másnap a társának 
meséli: 

-Képzeld milyen gazdagok, még a WC is rézből 
volt. 

Társa nem hisz neki, ezért elmennek a házhoz. 
Bekopognak, kijön a gyerek: 

-Papa, itt a rendőr, aki beleszart a trombitádba. 
* 

- Uram! Akkor ön beismeri, hogy súlyosan 
bántalmazta az anyósát? 

- Igen. 
- Akkor hát nem szükséges őt is beidézni, 

ugye? 
- Talán azért mégiscsak jó volna megnézni  

és meghallgatni azt az asszonyt, ügyész úr, 
hátha enyhítő körülménynek számítana... 

* 
Bemegy az indián a hivatalba: 
- Jó napot, szeretném megváltoztatni a nevemet. 
- Miért, mi a maga neve? 
- "Messze szálló, színarany nyílvessző, mely 

mindig célba talál". 
- Hmm, hát ez tényleg elég hosszú név. És mire 

akarja változtatni? 
- Zutty! 



 
 
 

A SZÍNHÁZAKBAN NYÁRI SZÜNET VAN 
  
 
 
 
 
 

A MOL Rt. Olajipari Szakszervezet 
időszakos kiadványa. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 

Felelős kiadó: Hajzer Barnabás 
Cím: MOL Rt. DUFI 2443 Százhalombatta Pf: 1 

Telefon: 121-19. Fax: 115-19 
E-mail: Olajipariszakszervezet@MOL.hu 

SZÁZHALOMBATTÁN KONZOL! 
 
 

PSZ, X-BOX, JÁTÉKOK, 
Tartozékok, gépek, gyorsszerviz! 

 

Nyitva tartás hétköznap: 1400 – 1800-ig. 
                       Szombaton: 0900 – 1200-ig 

Erkel krt. 110. gombasor, 108-as épületnél 
davidgame@freemail.hu  

ELADÓ CSALÁDI HÁZ! 
 

Százhalombatta – Dunafüreden, csendes helyen 
eladó 100  ڤ -es telken egy 2,5 szobás, 

összkomfortos családi ház. 
 

Érdeklődni lehet személyesen szombaton és 
vasárnap. 

Cím: Dunafüred: Csalogány u. 18. 
Telefon: 06-20-550-0081 

 
 

MASSZÁZS! 
 

Okleveles gyógymasszőr várja kedves vendégeit! 
 
 
 

Ercsiben, hétvégén, 
megbeszélés szerinti időpontban. 

 
Bejelentkezés: a 06-70-531-8590-es telefonszámon 

Kedves Dolgozók! Választható béren kívüli juttatás! Várjuk megtisztelő hívásukat! 
 

A VBK rendszer 2 elemét szeretnénk megvilágítani. 
1/ Jelzáloghitel: „kombi” formában: Ebben az esetben a hitel törzstőke részét elérési biztosítási szerződésen belül 
fizetik ügyfeleink.  

ADÓKEDVEZMÉNY! 
- Önök abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a VBK-rendszeren keresztül utalhatják a fent nevezett 
összeget a bank felé. 
 Jelzáloghitelt tudunk nyújtani: 
- új, illetve használt lakás vásárlására, bővítésre, korszerűsítésre, szabad felhasználásra 
- hitelkiváltásra - Devizanemek: Ft, Euro, CHF szabad választás alapján. 
2/ Befektetés /megtakarítás alapú életbiztosítás / Ön döntheti el, hogy a biztosító miben kezelje a pénzét / 6 féle 
befektetési alap/ és részesedik a befektető által elért hozamokból. 
- Biztosítási védelmet lehet hozzá rendelni – akár az egész család számára. 
- Eseti befizetéseket is teljesíthet a szerződésére /bármikor hozzáférhető/. 
- A bent lévő tőke + hozamok 95%-a 3 év eltelte után akár ki is vehető, ami akár több is lehet a befizetett 
összegnél. 
A fentieket az Allianz Hungária Biztosító Zrt közreműködésével tudjuk Önöknek teljesíteni. 
 
Turai János üzleti vezető 20/9820-414                       Dancsiné Kőfalvi Benedikta üzleti vezető 20/9230-156 
                    

CSALÁDI HÁZ ELADÓ! 
 

Eladó Iváncsán, egy 600 m2-es telken lévő, 2 szoba 
összkomfortos családi ház garázzsal, 

melléképülettel. 
 

Érdeklődni lehet:  
06-70-281-9278 
06-30-384-0524 

KIADÓ LAKÁS! 
 

Százhalombattán, szeptember 1-től hosszú távra 
kiadó egy lakótelepi garzonlakás! 

 

Részben bútorozottan! 
 

Bérleti díj: 40,000 Ft + rezsi/hó 
Kéthavi kaució szükséges. 
Telefon: 06-30-356-3275 

LAKÁS ELADÓ VAGY KIADÓ! 
 

Százhalombattai, 54m2-es, 2 szobás, nagykonyhás, 
erkélyes, X. emeleti lakás. 

 
Irányár: 9,5 millió forint 

Bérlés estén: 45 ezer Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució 
 

Telefonszám: 06-20-5190-112 
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