
 

XX. évfolyam                                    Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu                                  2014 március 
 
 
 
 

Önmagadért-velünk! 
 

 
 

Szuhanics Albert 
Nőnapi köszöntő 

 
Lágy szellők hangját hallgatom  

a nőnapon, a nőnapon.  
most néhány szót kell mondanom,  

ez alkalom, ez alkalom...  
 

Mert nincs annál szebb álomkép,  
úgy gondolom, úgy gondolom.  

Ha kezünk fogja női kéz,  
ezt jól tudom, ezt jól tudom...  

 
Ők a férfi örök társa,  

nagyon-nagyon, nagyon-nagyon.  
Testünk, lelkünk tükörmása,  

minden napon, minden napon...  
 

Élet nélkülük nem lenne,  
semmi olyan, semmi olyan.  

Elhullnánk a végtelenbe  
otthontalan, otthontalan...  

 
Nem ismernénk soha szépet,  

oly édesen, oly édesen.  
Szív szerelmet, boldog életet,  

mi sohasem, mi sohasem...  
 

Nőinket sosem feledjük,  
bizony-bizony, bizony-bizony...  
S nem csak nőnapon szeretjük,  

nagyon-nagyon, nagyon-nagyon! 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.poet.hu/szerzo/Szuhanics_Albert
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Punktum 
 

Sajnos egyre sűrűbben fordul elő, hogy a fölé- és alárendeltségi létra felső harmadában valahol, 
valakinek ötletbörze kényszere keletkezik és kitalál addig meg sem álmodott, a józan logika minden 
módozatát nélkülöző teendőket. Az így kreált ötletroham következtében, az alsó harmadban létrát tartók 
(értsd: irodákban, üzemekben, logisztikán, satöbbi, dolgozók) hamarosan úgy érzik magukat, mint egy 
torkos borz csúcsra járatás közben. 

  
Így volt ez a 

létszámcsökkentéseknél is; valaki 
kiötlött egy versenyparipára való 
nyerget és azt erőltette a virtuális 
muraközi mén hátára. Ennek a 
lónak szerepét műszakos 
kollégáinkkal játszatják el. Az így 
összeeszkábált paci testrésze mára 
több sebből vérzik. A régi 
fizetésért sokkal többet kell 
dolgozniuk kollégáinknak, hiszen 
az addig is minimálisan tartott 
üzemi létszámot még kisebbre 
kurtították. Az üzemek vezetői –
egyik másik szigorúan 
négyszemközt megnyilatkozott ez 
ügyben– eleinte ódzkodtak ellene, 
mert azt sem tudták miként oldják 
meg az így keletkező 
emberhiányt, végül azonban, 
személyüket is érintő érvelések 
után, beadták derekukat és 
elvégezték azt a munkát, aminek 
következtében kirúgott kollégák 
családjainak tucatjai kerültek 
kilátástalan helyzetbe. Azóta 
kényszerűségből, no meg egyesek 
rossz döntésének felismeréséből 
adódóan visszavettek egy-két 
kollégát. A Mol azonban ezekben 
az esetekben sem tagadta meg a 
véleményem szerint kizárólagosan 
közgazdász-szemléletű felfogását, 
hiszen a hírek szerint, korábbi 
fizetésüknél alacsonyabb béren 
alkalmazzák őket. Azt még nem 
tudni, hogy üzembiztonság 
szempontjából jelent-e valamilyen 
hátrányt a létszámcsökkentés 
mértéke, annyi azonban bizonyos, 
hogy a szabadságok, szabadnapok 
és az elkerülhetetlen 
betegállományok következtében 
rendkívüli módon leterhelődik az 
a kevés hadra fogható műszakos, 
akik még itt dolgozhatnak. 

* 
Tudom, a munkaidő beosztás 

törvényes keretek között történő 
megváltoztatására a 

munkáltatónak van joga. Azzal is 
tisztában vagyok, hogy döntése 
előtt, a Munka törvénykönyv 
szerint, az új munkarend 
bevezetése előtt legalább tizenöt 
nappal ki kell kérnie az üzemi 
tanács véleményét. 

A cég még ezeken a kereteken is 
túlment, amikor 
munkavállalókból, 
szakszervezetekből állított 
bizottság megalakulását 
támogatta. Nevezett bizottság 
lelkiismeretesen tette a dolgát, 
tájékozódott a kollégák körében, 
majd a céget képviselők elé 
terjesztette a munkavállalói 
akaratokat. Munkatársaik körében 
végzett áldozatos, mindenre 
kiterjedő munkájuk 
következményei mára ismertek: a 
munkáltató képviselői –enyhén 
szólva is– figyelembe sem vették 
javaslataikat (van erre másik, 
nyomdafestéket nem tűrő 
kifejezés is – az precízebben 
jelezné a munkáltatói hozzáállást). 
Gyakorlatilag a vezetés, 
gittegyleti taggá alacsonyította 
azokat a másokért tenni akaró 
munkatársainkat, akik komolyan 
vették megbízatásukat. 

Mindeközben, a 8/12 órás 
műszakrendről a munkáltató által, 
Finomítás szinten készíttetett 
felmérésben olvastam az 
„emberközpontúság” jelzőt és 
őszintén megrémültem, mert még 
élénken emlékszem arra az 
időszakra, amikor „a legfőbb érték 
az ember” volt. Ami ugye, akkor 
sem volt igaz. 

A rémület csillapodásával, az 
emberközpontúság kapcsán jutott 
eszembe az a nemrégiben 
megtörtént esemény is, amikor –
nyilván az esélyegyenlőséget 
csupán retorika szintjén gyakorló– 
egy női vezető azzal a dumával 
rúgta ki a több évtizede, hiba 

nélkül itt dolgozó kolléganőket, 
hogy „az önök tudása és 

munkájának színvonala nem 

elegendő a Mol számára”. Nem 
mellékesen, az ő felkészültségével 
lehetett valami gond, ugyanis –
kényszerűségből vagy saját 
akaratból– már más területen 
tevékenykedik. 

Az említett felmérés 
kísérőszövegében szerepel a 
következő szöveg is: 

„A 8 vagy 12 óra továbbra is a 

napirenden van. Volt már ez 

ügyben egy szavazásotok, és most 

egy újabbat kérek.” 
Ez a mondat az én olvasatomban 

annyit jelentett, hogy dönthetnek a 
kollégák akármilyen 
műszakrendről, a munkáltató 
addig szavaztat, míg az általa 
elképzelt munkarendet be nem 
vezeti. Azt gondolom, hogy ezt 
hívják mintha demokráciának, 
amikor látszólag rád bízom a 
döntést, majd azt megváltoztatva a 
saját, eleve elhatározott 
akaratomat érvényesítem. Nem 
véletlen aggodalmunk, hiszen 
tudunk olyan üzemről is, ahol a 
kollégák túlnyomó többsége egy 
bizonyos munkarendet támogatott, 
azonban ennek ellenére, az üzem 
vezetője – a demokratikus 
emberközpontúságot egyénileg 
értelmezve – egy másik 
munkarendet támogatott. 

Sajnos, azóta beigazolódott 
abbéli félelmem, hogy a 
munkavállalók 
akaratát/véleményét totálisan 
figyelmen kívül hagyja a 
munkáltató. 

Olyan ez az egész, mintha egy-
egy ügyeletes nagy eszű, a 
hermetikusan zárt skatulyából 
időnként kidugná a fejét, és mint 
valami eget rengető csodaszert 
szórná szét az addig nem hallott és 
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akkor sem átgondolt 
tudálékosságokat. 

Szerintem a skatulya nem nekik 
való. Vannak itt más, számukra 

testhezállóbb mértani testek is. 
Szívem szerint időtlen időkig, 
átküldeném őket egy 
rombuszba… 

Brunecker 
 

 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

 

TEMPO 
 

A Tempo Egészségpénztár - korábban Mol Egészségpénztár - 1996. december 12-én alakult meg. 
Folyamatos fejlődésének tudható be az a tény, hogy jelenleg több mint 68 ezer pénztártag és 
kedvezményezettjei veszik igénybe közel 15.000 helyen szolgáltatásukat. Február első hetében, a 
százhalombattai telephelyen (DUFI) két munkatársuk, több napon át adott közvetlen tanácsokat az 
érdeklődőknek. Az újabb lehetőségekről Mayerné S. Dórát, a Tempo Egészségpénztár 
marketingvezetőjét kérdeztem. 

 

- A névváltoztatás után, a korábbiakhoz képest 
van-e különbség a Mol dolgozóknak nyújtott 
szolgáltatásokban? 

- A törvényi előírások miatt kötve vagyunk a 
szolgáltatások nyújtásának tekintetében. Amivel 
többet nyújtunk, az abból adódik, hogy a névváltozás 
után is a Mollal olyan a kapcsolatunk, mint egy 
nagycsalád.  Mindig megpróbáljuk a lehető legtöbbet 
kihozni a lehetőségekből annak érdekében, hogy 
például a számlákat minél hamarabb elutaljuk 
tagjaink számára, nincs számlabefogadási határidő 
minden bármikor kiállított számlát elfogadunk, ha 
meg elszámolható a szolgáltatás. Vagy a beküldött 
számlát minden esetben megvizsgáljuk, és ha nem 
elszámolható terméket találunk, benne akkor 
szétválasztjuk és csak a kifizethető összeget 
számoljuk el ez által is megóvva tagjainkat a 
kellemetlenségektől. Több Mol egységben, hetente 
többször, személyes ügyfélszolgálatot tartunk, ahol a 
számlákat összegyűjtjük, illetve közvetlenül 
válaszolunk a felmerült kérdésekre, azonkívül a 
jegyzésekben is segítséget tudunk nyújtani. Évek óta 
a nyáron tartott családi és sport rendezvényeken is 
folyamatosan részt veszünk, kérés szerint 
egészségügyi szűrésekkel, gyermek programokkal, 
ajándékokkal színesítjük a napot és mindezt ingyen. 
Rajtunk kívül ezeket mások ezt nem teszik meg.   

 - Hány Molos tagja van az Egészségpénztárnak? 
- Az országos több mint 68 ezer körüli pénztártagok 

között több mint 7.300 a Molos tagok száma. 
Megjegyezném, hogy a kedvezményezettekkel együtt 
mintegy 140-150 ezer ügyfelünk van. 

 - Bemutatkozó honlapjukon azt írják, hogy az 
egyéni befizetések után 20%-os adókedvezmény 
vehető igénybe. Hogy kell ezt értelmezni, hiszen 
jelenleg 16% az adó. 

- A törvény lehetőséget ad arra, hogy ha valaki 
egyéni befizetést teljesít vagy támogatást kap, akkor 
igénybe veheti az említett adókedvezményt. A bérnél, 
a törvényi előírások szerinti adókötelezettségüknek 
eleget tesznek tagjaink, ez nincs összhangban az 
általunk biztosított 20%-os adókedvezménnyel. A 
hozzánk a NAV-tól visszaérkező adókedvezményt 
teljes egészében fel lehet használni, levonásra nem 
kerül belőle semmi. A Mol dolgozóktól nagyon sok 

támogatás-befizetés érkezik, ami egyéni 
jövedelemként be kell vallani, de itt is igénybe vehető 
az említett 20%-os kedvezmény. Ennek megfelelően 
január 31-ig minden évben az egyéni és támogatói-
adomány befizetőknek kiküldjük az adóigazolásokat.  

 - A Molban korábban kell nyilatkozniuk a 
kollégáknak arról, hogy egyéni adóbevallók 
lesznek-e vagy a cég végezze ezt el helyettük. Az 
egyéb jövedelem miatt nem is nyilatkozhatnak 
másként, hiszen egyénileg kell adózniuk. 

- Ez igaz. Ezért már nagyon sok cég nem is vállalja 
fel azt, hogy a munkavállalójának elkészítse az 
adóbevallását. Mi egy olyan könyvelőcéggel vagyunk 
kapcsolatban, akivel – igény esetén – lehet egy olyan 
megegyezést is kötni, hogy segítünk a bevallások 
elkészítésében a jövőben.  Ezzel kapcsolatban 
kiküldésre került általunk egy hírlevél is, miszerint 
mindazon aktív MOL tagunknak, akiknek volt 
támogatói-adomány befizetése és március 15-ig 
leadja hozzánk postán, e-mailon vagy személyesen a 
megfelelő papírokat azoknak INGYEN elkészítjük az 
adó bevallását. Folyamatosan próbálunk a piacon 
fennmaradni, hiszen nincs mögöttünk bank, de a 
bankokkal szemben sokkal többet próbálunk és 
tudunk is nyújtani tagjaink felé. Ezért is vezettük be a 
két új szolgáltatásunkat, az egyik a 
visszahivas@egeszsegpenztar.hu, ahol valaki küld 
egy mailt, amiben megadja telefonszámát és leírja, 
hogy mit szeretne. Akkor mi aznap, vagy legkésőbb 
másnap visszahívjuk, vagy biztosítjuk már a skype 
elérhetőséget is, illetve e-mail cím megadásával 
ingyenes forgalmi e-mailokat küldünk ahol a pénztári 
egyéni számla az egyenleggel együtt folyamatosan 
nyomon követhető, illetve hírlevelet is küldünk ki, 
melyekben sok hasznos a Pénztár életével 
kapcsolatos infót osztunk meg. Had említsem meg 
minden hónapban megtartásra kerülő Tempo 
Egészségklubunkat, mely keretein belül ingyenesen 
vehetnek részt tagjaink, családtagjaik és ismerőseik. 
Az Egészségklubon különféle stressz csökkentési, 
konfliktuskezelési és  időgazdálkodási  témákkal 
foglalkozunk szakavatott kollégánk segítségével.  
Nagy örömmel mondom el, hogy már több Mol 
munkavállaló is részt vett a programjainkon és 
nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Ezeken felül 
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és nem utolsó sorban ügyfélszolgálati kollégák reggel 
nyolc és este nyolc óra között fogadják az érdeklődő 
hívásokat. 

- Mennyire egészségtudatosak a kollégáink és ezt 
mivel tudja támogatni a Tempo Egészségpénztár? 

- Sajnos a jelenlegi, törvény adta lehetőségek között 
már nincs meg a gyógyüdülések és a sportolás 
elszámolhatósága. Nem csak a gyógyszerek, 
vitaminok és táplálék-kiegészítők finanszírozására, a 
gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök 
beszerzésének támogatására is van nálunk lehetőség. 

(folyt. a következő oldalon) 
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Éppen itt, a Dunai Finomítóban hallottuk arról, 
hogy nem ismerték az egészségügyi betétek vagy 
pelenkák Tempo részéről történő elszámolásának 
lehetőségét. Ugyanígy csecsemőápolási szereket is el 
lehet számolni. Emellett több ezer gluténmentes 
élelmiszerre is el lehet költeni a befizetéseket. 

- Milyen szolgáltatásokra különítenek el a Mol 
munkavállalói a legtöbbet? 

- Globálisan, a legtöbbet a már említett 
gyógyszerekre, vitaminokra és gyógyászati 
segédeszközökre különítenek el tagjaink. 

- Mi a teendő akkor, ha egy pénztártag betéved 
egy olyan egységbe, ahol olyan árucikket talál, 
amit máshol nem, és nincs az üzletnek szerződése 
a Tempo Egészségpénztárral? 

- Ebben az esetben keressen meg bennünket a 
kedves pénztártag, bármely elérhetőségünkön, de 
ajánlom a visszahivas@egeszsegpenztar.hu e-mail 
címet, ahonnan a megadott telefonszámon 
visszahívjuk a pénztártagot. Akkor el tudja mondani 
teljesen ingyen azt, hogy ő szeretne az adott 
szolgáltatóval szerződni, akinek nevét és címét is 
közli velünk és mi felvesszük a szolgáltatóval a 
kapcsolatot és megkötjük vele azt a szerződést, 
aminek segítségével pénztártagunk hozzájut a kívánt 
árucikkhez. 

- Hány féle fizetési lehetőség van az 
Egészségpénztárnál? 

- Ebben a pillanatban három, és dolgozunk egy 
negyedik megoldás kialakításán is. Az egyik az 
egészségpénztári kártya, aminek 3.500 forintos díja 
van, három évre érvényes, nincs összeg és használati 
korlát limithez kötve, sőt terminálhasználati díjat sem 
kell fizetni a használata után. Had említsem meg most 

futó akciónkat, mely az egészségpénztári kártyánkkal 
kapcsolatos. Az akció apropója az, hogy Pénztárunk 
ebben az évben tölti be a 18. évet és ezért azzal 
ajándékozzuk meg leendő és meglévő tagjainkat, 
hogy a lejárat miatt cserélésre kerülő, vagy új 
belépőként hozzánk csatlakozó tagjainak a korábbi 
3.500 Ft helyett - kedvezményes 2.000 Ft-os díjon 
adja most új kártyáját a következő 3 évre. Ez évente 
666 Ft-os kártyadíjat jelent.  Tagjainktól mindössze 
azt kérjük, hogy a munkáltatói és egyéni befizetése 
összesen elérje az évi 36.000 Ft-ot, mely csupán 
3.000 Ft-ot jelent havonta. Tagjaink közeli 
hozzátartozói számára egy ingyenes társkártya 
igénylésére is lehetőséget biztosítunk, legyen szó 
meglévő lejáró vagy új társkártya igénylésről. A 
társkártya igényléséről a lejáró kártya e-mailes 
értesítéstől számított 30 napon belül nyilatkoznia kell 
a Pénztártagnak, ugyanis lejáró társkártya 
megrendelése szintén automatikusan annak 
visszavonásági történik.  A társkártya lejárati ideje is 
szintén 3 év. A másik fizetési lehetőség, amikor 
valaki készpénzzel, az üzletben kifizeti az árut, 
amiről a Tempo Egészségpénztár nevére és címére és 
a pénztártag nevére, valamint azonosítószámára kér 
egy számlát, amit beküld nekünk és az ő által 
megadott bankszámlaszámra utaljuk a számla 
ellenértékét. A harmadik lehetőség az úgynevezett 
telefonos engedélyezés, amikor a szolgáltató felhív 
minket. Ekkor beazonosítjuk a szolgáltatót és a 
pénztártagot is, majd a vele történő beszélgetésünk 
alapján engedélyezzük a vásárlás lebonyolítását az 
egészségpénztári számlájára. 

Brunecker Jenő 

 

A szakszervezetek rövid történelme 
(Lux Judit a Szakszervezeti történelem c. írásából) 

 

A századfordulóig egy 1875-ös belügyminiszteri rendelet alapján a munkásoknak érdekeik védelmére 
csak a segélyező és a szakegyletek működését engedélyezték. A hatóságok az alapszabályokból mindig 
kihagyták a sztrájkra vonatkozó pontokat. A sztrájk nem volt tilos, csak a szervezése /összebeszélés/ és 
támogatása. 
 

Az első szakszervezetet a nyomdászok hozták létre 
1862-ben. A cipészek 1868-ban, a szövőmunkások és 
a zsinórkészítők 1871-ben, a vasasok 1877-ben, a 
szabósegédek és szabómunkások 1890-ben hoztak 
létre szakegyletet. A közalkalmazotti területen 1869-
ben jött létre az Első Magyar Általános Tisztviselői 
Egylet, 1886-ban alakult meg a Magyar Királyi 
Állami Tisztviselők Központi Egyesülete. 

A szakszervezetbe való belépés egyben igényt 
jelentett a rövidebb munkaidőn, a választójogon kívül 
a szellemi életben való felemelkedéshez. A 
szakszervezetek széleskörű kulturális tevékenységet 
folytattak, a munkáskultúra alakítói lettek. Az első 
szervezetek alapvető feladatuknak az oktatást 
tekintették. Az egyletekben nyelvtani, gyorsírási, 
nyelvi tanórákat szerveztek, felolvasásokat tartottak. 
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Nagy gondot fordítottak a szakmai képzésre. 
Könyvtárakat alapítottak, énekkarokat szerveztek. 

Később a művelődési igény kiegészült a politikai 
képzés igényével. A szakszervezetek és az MSZDP 
viszonyában a XX. század első éveire alakult ki az a 
forma, amely a párt egész szervezeti felépítését 1948-
ig jellemezte. 

Ha végig nézzük a régi dokumentumokat, 
kongresszusi jegyzőkönyveket, szaklapokat, 

megállapítható, hogy a szakszervezetek mindig 
azokkal a kérdésekkel foglalkoztak, amelyek a 
munkásokat a leginkább érintették. Ha az a 
munkanélküliség volt, akkor szervezték a 
tüntetéseket, beadványokat készítettek a 
hatóságokhoz, a szociáldemokrata parlamenti 
képviselőkön keresztül a törvényhozásnak is üzentek. 

(folyt. a következő oldalon) 
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Rendkívüli kongresszusokon hívták fel a figyelmet 
a munkások tarthatatlan helyzetére. 

Ha kellett a legvégsőkig elmentek a 
munkakörülmények javításáért, ha kellett szervezték 
a sztrájkokat. Ugyanakkor szószólói voltak az 
általános és titkos választójog megszerzésének. A 
munkásvédelmi törvényektől a munkásbiztosítás 
általánossá tételéig minden kérdés a tennivalók között 
szerepelt. Segítették a munkahelyi kollektív 
szerződések megkötését, első sorban azzal, hogy 
munkajogot tudó, a tagság bizalmát élvező 
tisztségviselőket képeztek ki. A szakszervezetek 
kiépítették szilárd nemzetközi kapcsolataikat, mely 
további erőt nyújtott a tagságnak. Nem voltak 
kisügyek a mozgalomban. A régi jegyzőkönyvek 
tanúsága szerint téma volt, hogy lehet-e az egyetlen 
szabad szombaton táncolni járni, s nem olvasni 
kellene-e. A testület megvitatta, kell-e segíteni azt a 
szaktársat, aki trombitát szeretne vásárolni. 

Harc a fennmaradásért 
A szakszervezetek ellen tudtak állni a 

felszámolásukra irányuló törekvéseknek. 
El akarták venni a szakszervezetektől a kollektív 

szerződéskötés jogát, el kívánták törölni a 
sztrájkjogot, a vezetőséget a kormány nevezte volna 
ki. Az elképzelés a szakszervezetek ellenállásának 
köszönhetően megbukott. 

Érdekvédelem helyett 
Az 1950. július 24-i párthatározat 1966-ig kijelölte 

a szakszervezetek mozgásterét. Alapvetően 
átformálódott a szakszervezetek szervezeti felépítése. 
A felső vezetés integrálódott a hatalomba, megszűnt 
az alulról építkező jelleg. 

Remény a változásra 
1956 októberétől alulról jövő, üzemi 

kezdeményezésekre jöttek létre a munkástanácsok. A 
szakszervezetek az érdekvédelmi feladatokat látták el 
továbbra is, így a munkástanácsok, mint az üzemek 
felelős gazdái a termelési kérdésekben hallatták volna 
véleményüket. 

A 60-as évek gazdasági reformokkal egyidejűleg a 
Politikai Bizottság újrafogalmazta a szakszervezetek 
helyét, szerepét. A határozatban elismerték a 
társadalom érdektagoltságát. A szakszervezetek 
feladata az érdekképviselet és a termelést segítő 
tevékenység lett. A pártirányítás úgy fogalmazódott 
meg, hogy a szakszervezetek önállóak, de nem 
függetlenek 

A 70-es évekre a gazdasági reform megtorpant. A 
konzervatív szakszervezeti vezetés nem ismerte fel, 
hogy a valódi érdekvédelem felkészülés a piaci 
mozgásokra, a gazdasági versenyre. 

A 80-as évek szakszervezete nem lehetett más, mint 
az a közeg, amelyben létezett. A gazdaság a 
tervutasítás és a piaci viszonyok elfogadása között 
ingadozott, miközben a politikai struktúra nem 
változott. 

* * * 
Saját történelmünk röviden 

Tudjuk, hogy a ’90-es években a módszerváltás 
után felülről, kézi irányítással hoztak létre olyan 
szakszervezeteket, melyeknek akkori vezetői 
sajátságos érdekvédőként képviselték a tagságot. Az 
egyeztetéseken, tárgyalásokon - elfogyasztva a 
lazacot és a pogácsákat - készségesen írták alá a 
munkavállalókra nézve sokszor hátrányos, már-már 
megalázó szerződéseket, megállapodásokat. 

Ezt látva egy elsősorban fizikai munkavállalókból 
álló csoport létrehozott Olajipari Munkások 
Szakszervezete néven (ma: Olajipari Szakszervezet) 
egy olyan alulról szerveződő, megalkuvást nem 
ismerő, valódi érdekképviseletet, amely kezdetektől 
szálka a munkáltató szemében, pedig (vagy éppen 
azért) csak a dolgozók érdekeit próbálja behódolás 
nélkül érvényesíteni. Ez a csapat folyamatosan 
elvégzi azt a munkát, amit tagsága, illetve a 
küldöttgyűlés rábíz, és amit joggal el is várnak tőle. 
Még egy újabb, mesterséges szakszervezet 
létrehozásával sem sikerült a valódi érdekképviselet 
tagságát a reprezentatív létszám alá csökkenteni. 

Mi nem sikerkommunikációval, színes, öndicsérő 
kiadványok kiadásával, hanem tényleges érdekvédő 
tevékenységgel teszünk azért, hogy tagságunk és 
rajtuk kívül valamennyi munkatársunk érdekének 
védelme biztosítva legyen. Többek között: a több 
száz fős elbocsátások alkalmával az Olajipari 
Szakszervezet volt az, aki a kirúgottak plusz 
végkielégítésének szükségességét felvetette, azt 
kidolgozta és a többi - addig hallgatag - 
szakszervezetet is bevonva hatékonyan tudott fellépni 
kollégáink érdekében. 

A szakszervezetnek akkor van értelme, ha erős 
Ha egy szakszervezet, pontosabban annak 

vezetősége sutba dobja a munkavállalók érdekeit, ha 
nincs elképzelése arról, hogy mit és hogyan kellene 
tennie, elérnie a munkavállalók érdekeinek 
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érvényesítése terén, akkor annak messziről el kell 
kerülniük az érdekvédelmi munkát. 

Látjuk a konföderációk környékén, hogy a 
szakszervezetek egy része arra törekszik, hogy 
vezetőik megőrizzék pozíciójukat, egzisztenciájukat, 
és ha ezt a munkavállalók nem ismerik fel időben, 
akkor háttérbe szorulnak érdekeik. 

A munkavállalók érdekei attól is háttérbe 
szorulnak, ha kevesen vannak egy adott 
szakszervezetben, hiszen a munkáltató tisztában van 
támogatottságuk mértékével. Ez még akkor is igaz, ha 
figyelembe vesszük, hogy a partvonalon 

(szakszervezeten) kívüliek - nyilván önös érdekből - 
nekünk szurkolnak. Ez azonban kevés. Erőt csak az 
tulajdonképpeni tagság adhat. 

Ami a munkahelyeken történik annak 
megállapodáson, szerződésen kell alapulnia, 
ellenkező esetben rábízzuk a munkaadóra a döntést. 
A döntésben való részvétel törvényes formája a 
szakszervezet. Ezért bíztatunk és biztassunk minden 
munkavállalót arra, hogy csatlakozzon hozzánk, 
életük jobbra fordításáért! 

 
Horváth Tamás 
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Március 15. 
 

A forradalom lángja becsapott Németországba, egyre tovább harapózott, végre Bécset is fölgyújtotta, 
Bécset!... és mi folyvást lelkesedtünk ugyan, de nem mozdultunk. Az országgyűlés igen szépeket beszélt, 
de a beszéd bármilyen szép, csak beszéd és nem tett. Pesten március 14-én az ellenzéki kör gyűlést 
tartott, mely ősi szokás szerint eredménytelenül oszlott szét. 

 

Én nem voltam jelen az ellenzéki kör gyűlését. 
Akkor este Jókai mondta el eredményét, vagyis 
eredménytelenségét nagy keserűséggel és teljes 
levertséggel. Hallatára magam is elkeseredtem, de el 
nem csüggedtem. 

Az éj nagy részét ébren töltöttem feleségemmel 
együtt, bátor, lelkesítő, imádott kis feleségemmel, ki 
mindig buzdítólag áll gondolataim, terveim előtt, 
mint a hadsereg előtt a magasra emelt zászló. Azon 
tanácskoztunk, mit kell tenni, mert az határozottal állt 
előttünk, hogy tenni kell és mindjárt holnap... hátha 
holnapután már késő lesz! 

 E gondolatokkal aludtam el. Korán reggel az ifjak 
kávéházába siettem. Az úton Vasvári Pállal 
találkoztam, mondtam neki, hogy menjen Jókaihoz s 
ott várjanak meg együtt engemet. A kávéházban még 
csak néhány fiatal ember volt, kik nagy búsan 
politizáltak. Bulyovszky Gyulát, ki közöttük volt, 
meghíttam Jókaihoz, a többieknek meghagytam, hogy 
az érkezőket tartsák itt, míg újra vissza nem jövünk. 

 Haza menvén, előadtam szándékomat a sajtó 
rögtöni fölszabadításáról. Társaim bele egyeztek, 
Bulyovszky és Jókai proclamatiót szerkesztettek, 
Vasvári és én föl s alá jártunk a szobában. Vasvári az 
én botommal hadonászott, nem tudva, hogy szurony 
van benne; egyszerre kiröpült a szurony egyenesen 
Bécs felé, anélkül, hogy valamelyikünket megsértett 
volna. 

 - Jó jel! - kiáltánk föl egyhangúlag. 
Amint a proclamatio elkészült s indulófélben 

voltunk, azt kérdém, micsoda nap van ma? 
- Szerda - felelt egyik. 
- Szerencsés nap, mondám, szerdán házasodtam 

meg. 
A nemzeti dalt két nappal előbb, március 13-án 

írtam, azon lakomára, melyet az ifjúság március 19-
én akart adni, mely azonban  az eddigi események 
következtében szükségtelenné válván, elmarad. Míg 
én az egyik asztalnál a nemzeti dalt írtam, feleségem 
a másik asztalnál nemzeti fejkötőt varrt magának. 

A Pilvax kávéházban azt határoztuk, hogy sorra 
járjuk az egyetemi ifjúságot. Először az orvosokhoz 
mentünk. Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, s 
ez egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint 
a görögtűz: a víz nem olthatja el. 

Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz 
vonult a számban és lelkesedésben egyaránt 
percenként növekedő sereg. Jókai fölolvasta a 
felhívást és a 12 pontot, s énvelem elszavaltatták a 
"Nemzeti-dal"-t. Mindkettőt kitörő lelkesedéssel 
fogadták, s a refrénben "esküszünk"-öt 
mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg, mely a 
téren állt. 

- Most menjünk egy censorhoz, és vele írassuk alá a 
proclamatiót és a nemzeti dalt! - kiáltott valaki. 

- Censorhoz nem megyünk - feleltem; nem 
ismerünk többé semmi censort, el egyenesen a 
nyomdába! 

Mindjárt beleegyeztek és követtek. 
 Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk, 

odamentünk. Jókait, Vasvárit, Vidácsot és engem 
neveztek ki küldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. 
Mi megtettük azt a nép nevében, s a tizenkét pontot 
és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Ezalatt kinn 
lelkesítő beszédeket tartottak Egresi Gábor, Degré, 
Vasvári, Jókai stb. Dél felé elkészültek a 
nyomtatványok s ezrenként osztottak szét a ép között, 
mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután 
három órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s a 
sokaság eloszlott. 

 A szakadó eső dacára mintegy 10.000 ember gyűlt 
a múzeum el, honnan a közhatározat szerint a 
városházához mentünk, hogy a tizenkét pontot 
magokénak vallják a polgárok is és velünk 
egyesüljenek. A tanácsterem megnyílt, s megtelt 
néppel, először. rövid tanácskozás után a polgárság 
nevében aláírta a polgármester a tizenkét pontot, s az 
alant álló sokaságnak az ablakból lemutatta. óriási 
kitörése a lelkesedésnek!... Egyszerre az a hír 
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szárnyal, hogy katonaság jön... körülnéztem, hogy az 
arcokat vizsgáljam, egyetlen ijedt arcot sem láttam... 

Minden ajkon e kiáltás: fegyvert! fegyvert! 
 - Budára, Budára!... a helytartó tanácshoz!... 

nyittassuk meg a Stancsics börtönét!... Budára!... 
 Ezek voltak a nép leginkább és legtöbbször 

hallható kiáltásai. Végre választmány neveztetett ki 
Budára menendő, s a helytartó tanácsot fölszólítandó, 
hogy a censurát rögtön eltörölje, Stancsicsot 
szabadon bocsássa, s a katonaságnak rendeletet 
adjon, miszerint ügyeinkbe semmi szín alatt be ne 
avatkozzék. 

 A választmány legalább húszezer ember 
kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz és 
előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács 

sápadt vala és reszketni méltóztatott, s öt percnyi 
tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A 
katonaságnak kiadatott a tétlenségi rendelet, a 
cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja megnyílt. 
A rab írót diadallal hozta át a töméntelen sokaság 
Pestre. 

Ez volt március 15-ke. Eredményei olyanok, 
melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyat 
történetben. Események folytatásának ez közönséges 
volna, kétségkívül, de tekintve annak, ami volt, 
kezdetnek, nagyszerű, dicső. Nehezebb a gyermeknek 
az első lépést megtennie, mint mérföldeket 
gyalogolni a meglett embernek. 

(Részletek Petőfi Sándor naplójából) 
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Levelünk jött 
 - Éjszakai minimál létszám az újabb őrület - 

 
Próbálok inkognitóban maradni, ha nem haragszotok, de sajnos a Mol berkein belül, a mai helyzetben 

ez egy szükséges önvédelmi reflexből eredő óvatosságból fakad. Összefoglaltam a gondolataimat és jó pár 
műszakvezető társam gondolatát néhány mondatban az éjszakai minimál létszámból adódó 
problémáinkról. Ha esetleg így is jelentettek meg cikket a Tényképben, lehet , hogy több munkavállaló 
kollégához is eljutna, és ha csak elgondolkodnának rajta, már az is hasznukra lehetne. A szakszervezet 
pedig, ha esetleg lépne ez ügyben valamit, azt megköszönnénk, hiszen sehová sincs leírva kötelezően, csak 
hát ki meri a főnökének azt mondani, hogy nem. 

  
Úgy gondoltam, hogy a közelgő 

12 órás műszakrend végre kicsit 
könnyebbé teszi az életünket.  
Nem lesznek az emberek 
folyamatosan terhelés alatt és lesz 
végre idő a regenerálódásra.  

Erre most kitalálták a minimális 
éjszakai műszaklétszámot. 

Miért is? Az egyik válasz, hogy 
így kíméljék a dolgozókat az 
éjszakázástól. Na, nézzük, hogy is 
van ez? Tehát a beugrós, aki majd 
csiki-csuki módon egyik 
műszakból a másikba ugrál az 
kipihentebb lesz, mint aki a saját 
műszakrendje szerint jár? 

Meg azt is mondják, hogy az így 
„felszabadult” kollégák délelőtt 
tudjanak többen segíteni. Tehát ha 
délelőtt majd ott lesznek a 
beugrósok, akkor a külsős cégek 
dolgozói jobban ki lesznek 
segítve. Ezek szerint ezt eddig 
nem lehetett megoldani? 
Dehogynem! Csak kell a 
gyereknek egy név, amire 
hivatkozhatnak. 

Valakinek szúrja a szemét, hogy 
nem itt vagyunk állandóan, hanem 
otthon a családdal? 

Akkor mondják a szemünkbe és 
ne ilyen kreált dolgokkal 
próbálják magukat igazolni. A 
kerekasztal felmérés után azt 
gondoltuk, hogy talán lesz valami 
új, valami jobb, valami, ami kicsit 
nekünk is kedvez. 

A várakozásunkkal ellentétben, 
ahogy felszáll a mesterségesen 
előidézett munkáltatói köd, 
nagyon úgy néz ki, hogy továbbra 
is a bizonytalanságban, és a 
zagyvaságban tartás a cél. 

Egy másik oldalról 
megközelítve a kérdést: azon 
gondolkodott már valaki, hogy a 
folyamatosan éjszakára 
erőszakosan kialakított minimális 
műszakrend milyen kockázatokat 
teremt? Ha netán üzemzavar 
történik, márpedig ez 20-30-40 
éves üzemeknél alapanyag vagy 
energia-kimaradás nélkül is 
előfordulhat, akkor azt hiszik, 
hogy meg lehet oldani azzal az 
erősen lecsökkentett létszámmal a 
veszélyes helyzeteket? 

Az a véleményünk, hogy az 
elöregedett üzemeknél a 
karbantartási pénzeket sok esetben 
megvonják, „jobb esetben” csak 

erősen csökkentik, aminek nem 
lesz jó vége. De akkor – attól 
tartunk – nem lesz felelőse a 
dolognak, vagy ha igen, azt 
villámgyorsan nyugdíjazzák, 
esetleg más cégnél helyezkedik el. 
Utána minket lehet piszkálgatni, 
hiszem mi itt maradunk. Mintha 
már láttunk volna valami hasonlót 
a környező világban. 

Vagy ez az egész csak azért van, 
mert valamelyik vezető úgy 
gondolja, hogy éjszaka jól ellesz a 
csökkentett műszak? Akkor az 
illető nem ismeri azt a terepet, 
amely felett könnyedén tört pálcát, 
hiszen éjszaka van a legkevesebb 
külsős segítségünk. Nincsenek 
műszerészek, IT-sek, senki. 
Persze majd egy órán belül 
beérnek, ha kell. De ez az egy óra 
mindig elég lesz arra, hogy saját 
hatáskörben elhárítsuk a bajt? 

Lehet, hogy az egész csupán 
előszele egy újabb, ravaszul 
előkészített leépítésnek? Hiszen 
ha a műszakokat a legújabb, 
sokadiknak kreált minimál 
létszámmal is tudjuk vinni, akkor 
nem is kell ennyi ember. 
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Vagy más céljuk van, esetleg az, 
hogy legyen valami, amivel 
megint fel tudják borítani az 
életünket? 

Miért nem lehet végre egy évet 
úgy elkezdeni, hogy mi hibátlanul 
tesszük a dolgunkat és ők cserébe 
békén hagynak minket? 

A kollegáimmal egyetemben 
egyet értünk abban, hogy ha ez 

így marad a következő kerekasztal 
felmérés minden eddiginél 
rosszabb lesz. 

Ez nem csupán a saját 
véleményem, mert a MOL-nak 
hála van-volt- lesz egy Iránytű 
program ahol műszakvezetők 
különböző területekről meg tudják 
beszélni az aktuális dolgokat. Mi 
továbbra is tartjuk a kapcsolatot 

egymással és a fent leírtakkal 
mindenki egyetértett. 

Remélem, olvassa olyan 
illetékes is a Tényképet, aki tud 
ésszerűen gondolkodva 
hatékonyan megszólalni és nem a 
rossz emlékű „parancsra tettem” 
utólagos magyarázkodás híve. 
Üdvözlettel: 

Egy Mol-Dufis műszakvezető 
 

A MOL partnere beszállt a Dunamenti Erőműbe 
 

Beszállt a részint a MOL tulajdonában lévő MET-csoport a Százhalombatta Dunamenti Erőműbe. Az erőmű 
többségi tulajdonosa, a GDF SUEZ ezúttal csak kisebbségi csomagot értékesített, de folynak a tárgyalások a 
további részvényeladásokról. A vételárat nem hozták nyilvánosságra a felek - olvasható a GDF SUEZ 
közleményében. 

 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Táncsics Mihály (Mihajlo Stančić) (1799–1884) 
Tanító, politikus, országgyűlési képviselő, publicista.

 

 
 

A Komárom megyei Ácsteszéren született jobbágycsaládból. Anyja szlovák, apja horvát származású volt. 
Kezdetben ő is kétkezi munkából élt, húszéves korában takácsként szabadult Szombathelyen. 
 
A budai tanítóképzőt, majd Kecskeméten, Nyitrán és Pesten a gimnáziumot is elvégezte. Ezután jogot tanult, de 
tanulmányait nem fejezte be, mert érdeklődése a történész-nyelvész Horvát István hatására az irodalom és a 
magyar nyelvészet felé fordult. Volt nevelő Dukán, Pesten és Kolozsvárott. 
 
Az elsők között vetette fel a jobbágyság minden megváltás nélküli felszabadításának a kérdését is. 
1847-ben sajtóvétség miatt börtönbe vetették, ahonnan 1848. március 15-én szabadította ki a forradalmi Pest-
Buda népe. Ezt követően Munkások Újsága címmel hetilapot adott ki, és tagja lett az első népképviseletei 
országgyűlésnek is. 
 
A szabadságharc leverését követően a halálos ítélet elől nyolc évig bujdosnia kellett, de 1857-ben kegyelmet 
kapott. Az 1860. március 15-i tüntetés szervezése miatt ismét elítélték, és 1867-ben csaknem megvakulva 
szabadult börtönéből. 
 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.tortenelemtanitas.hu/2010/01/tancsics-stancsics-mihaly-1799%e2%80%931884/


Az 1869-ben szervezett Általános Munkásegylet elnöke lett, és Arany Trombita címmel ismét lapot indított, 
mely a munkásegylet közlönye volt. (Egy év múlva, a munkásmozgalom internacionalista iránya miatt 
lemondott az elnöki tisztségről.) 
 
1869 és 1872 között ismét képviselő lett, és tervezetet nyújtott be a közoktatás gyökeres átalakítása tárgyában. 
Ezt követően visszavonult a közélettől, utolsó éveit nagy nyomorúságban töltötte. 
 

Helyezkedés 
 

Bizonyíték van arra, hogy egy orosz olajipari cég konkrét elképzelésekkel rendelkezik az INA-val és a 
regionális terjeszkedéssel kapcsolatban, amiben szerepel a szlovén Petrol esetleges megvásárlása is – írja 
a Vecernji list. 

 

A lap birtokába jutott, üzleti titoknak minősített tanulmány szerint az egyesített INA és Petrol domináns 
befolyást szerezhetne a horvát és a szlovén üzemanyag-kiskereskedelmi piacon, de jelentős piaci részesedéssel 
rendelkezne Bosznia-Hercegovinában is. Szerbia, Montenegró, Albánia pedig jó fejlődési lehetőséget jelentene 
az orosz cég számára - írja a tanulmányra hivatkozva a lap. 

 

Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

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

Mielőtt megszólalsz, gondold végig, hogy a 
mondanivalód értékesebb-e, mint a csend. 

* 
Nem az a jó nő, akivel mindenki le akar feküdni, 

hanem az, aki mellett ébredni szeretnél. 
* 

Sose bírálj senkit mások véleménye alapján. 
* 

Mindig arról fantáziáltam, milyen jó lenne két 
nővel egyszerre. Az egyik főzne és mosogatna, a 
másik levinné a szemetet és felhozná a sörömet. 

* 
A Facebook mindenkinek felnagyítja a pofáját. 

* 
Ha van cél, akkor van odavezető út is. 

* 
Nem akarunk háborút, de olyan békeharcot 

vívunk, hogy kő kövön nem marad. 
* 

A világ első népköztársasági választása volt, 
amikor Isten Évát Ádám elé állította és így szólt: 

"Ádám, válassz magadnak feleséget!" 
* 

- Drágám! Most, hogy összeházasodtunk, 
elmondanám, hogy mik a szokásos programjaim: 
Hétfő és kedd este, munka után a kollégákkal 
szoktunk kicsit tekézni. 
Szerdán és csütörtökön este teremfoci van. 
Pénteken estébe nyúló kártyaparti a haveroknál.  
Szombat este egy baráti sörözés a fiúkkal, 
megbeszéljük a hét eseményeit, lazítunk. 
Vasárnap többnyire becsúszik egy mozi. Hát kb. 
ennyi. Ez megfelel neked, Drágám? 
- Persze, édes. Én is elmondom neked, hogy én hogy 
osztom be az estéimet. Ezt sokkal egyszerűbb 
megjegyezni, mint a tiédet: 
Én rendszeresen este 7-kor szeretkezem, aki itt van, 
itt van, aki nincs, az nincs. 

* 
- Apa, milyen a normális internet? 
- Nem tudom fiam, mi UPC-sek vagyunk… 

* 
- Szia! Na, hogy van a lányod? 

- Remekül, szuper állása van, egy nagy cégnél 
dolgozik, sokat jár külföldre, és olyan jól dolgozik, 
hogy rendszeresen kap ajándékokat. Ráadásul egy 
szuper autót is adtak neki. És a te lányod hogy van? 
- Ő is a testéből él, csak én nem tudom ilyen szépen 
elmondani. 

* 
A gyóntatófülkében egy öregember ezt mondja a 
papnak: 
- Atyám, 92 éves vagyok.  Csodás feleségem van, aki 
85 éves. Gyerekeim, unokáim, dédunokáim vannak. 
Tegnap három stoppos tinédzserlányt vittem az 
autómmal, megálltunk egy motelnél, és mind a 
hárommal közösültem. 
- És megbántad ezt a bűnt, fiam? 
- Miféle bűnt? 
- Hát milyen katolikus vagy te? 
- Nem vagyok én katolikus. 
- Akkor miért mondod ezt el nekem? 
- Mindenkinek elmondom! 

* 
Nagy Sándor: 
- Ha olyan tankjaim lettek volna, mint az angoloknak, 
meghódítottam volna Indiát és Kínát! 
Julius Caesar: 
- Ha olyan repülőgépeim lettek volna, mint az 
amerikaiaknak, meghódítottam volna az egész 
világot! 
Napóleon: 
- Ha olyan sajtóm lett volna, mint az osztrákoknak, 
nem tudná senki, hogy vesztettem Waterlooban! 

*  
Két rendőr beszélget: 
- Tegnap a feleségem megcsinált egy terhességi 
tesztet. 
- Igen? És nehezek voltak a kérdések? 

* 
- Biztos úr, azonnal tartóztasson le, mert egy bottal 
fejbe vágtam a feleségemet! 
- És megsérült az asszony? 
- Nem, de azonnal itt lesz… 

* 
A fiú átöleli a lányt a parkban, és a fülébe súgja 



- Drágám, mondj egy olyan mondatot, ami örökre 
összeköt bennünket! 
- Hat hónap múlva gyermekünk lesz. 

* 
- Papa! Ez olyan, mint az SMS csak nagyon sok 
betűvel. Mi ez? 
- Könyv, kis unokám, könyv... 

* 
Ötéves kislány meséli anyjának: 
- Te anyu! Képzeld, tegnap, mikor nem voltál itthon, 
apu áthívta a szomszéd nénit, bezárkóztak a 
kisszobába, de én leskelődtem a kulcslyukon és 
láttam, hogy levetkőznek, lefekszenek az ágyba... 
Anyuka félbeszakítja: 
- Várjál csak, majd délben ebédnél, mikor apád is 
itthon lesz, akkor meséld el! 
Apuka megjön, ebédelnek, a gyerek rázendít: 
- Te anyu! Képzeld, tegnap, mikor nem voltál itthon, 
apu áthívta a szomszéd nénit, bezárkóztak a 
kisszobába, de én leskelődtem a kulcslyukon és 

láttam, hogy levetkőznek, lefekszenek az ágyba és 
apu azt csinálta a szomszéd nénivel, amit a múltkor 
veled a postás bácsi. 

* 
- A szex olyan, mint a biciklizés. 
- Azért, mert nem lehet elfelejteni? 
- Ha a járdán csinálod, zavarja a gyalogosokat. 

* 
Elmegy a nő a szexuális tanácsadóba azzal a 
panasszal, hogy a férje hetek óta nem nyúlt hozzá. 
Első próbálkozásra erotikus fehérneműt ajánl neki a 
doki. Be is vásárol a csaj. 
Hazajön a fickó, kinyit egy sört, leül meccset nézni, 
asszonyka felöltözik, szobába be. Fekete 
harisnyakötő, fekete combfix, fekete átlátszó bugyi, 
fekete melltartó, fekete áttetsző köntös, majd kihívó 
testtartással megáll az ajtóban. 
A fickó végignéz rajta, majd megszólal: 
- Mi van, meghalt anyád? 

 
 

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! 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

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 
 

K I A D Ó  L A K Á S !  
 

Százhalombattán, Erkel F. Krt. 81 szám alatti 3. emeleti 37m2-es, egy szobás, bútorozott 
lakás kiadó! 

 
Műanyag, redőnyös nyílászárók és több ponton záródó biztonsági ajtó. 

 
Érdeklődni lehet Kocsisné Tímeánál a +36-70-373-4708-as telefonszámon. 
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