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Önmagadért-velünk! 
 

 
 

Benedek Elek 
Koldus 

 

Koldust, ha látsz, - és látsz bizonnyal –      Gondold, hogy e szegénynek is volt 

Ajtód s szíved ne légyen zárva:       A földi jóban része dúsan: 

Fejed ne fordítsd el iszonnyal,       Hogy volt idő, mikor az égbolt, 

Mert rongyos, piszkos a ruhája.       Ő reája sem borult búsan. 

 

 

Ki volt, mi volt? - ne tudakoljad,      Gondold: a sors, mely változékony, 

Fájdalmait ezzel is tetézve,       Király is lett már koldus, árva... 

S amit ad jobb kezed, úgy adjad,      Más búja iránt légy fogékony, 

Hogy bal kezed ne vegye észre.      Ajtód, s szíved ne légyen zárva! 

 

 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Számítógép park a MOL Nyrt-ben, avagy minőségi számítógépcsere 
  

A „MOL Magyarország program 2014” keretében Fasimon Sándor úr kihangsúlyozta, hogy van pénz 

minden olyan dologra, ami szükséges a hatékony és biztonságos munkavégzéshez.  

 

A hatékony, és megbízható 

munkavégzés egyik fontos feltéte-

le, hogy azok az eszközök, ame-

lyek mindezt biztosítani tudják, 

rendelkezésre álljanak. Ennek 

megfelelően ma már elengedhetet-

len, hogy megfelelő számítógépes 

eszközökkel rendelkezzünk, és 

egy magára valamit adó cég ennek 

eleget is tesz, és legalább 5 éven-

ként lecseréli a számítógép park-

ját. 

Ehhez képest a MOL-ban nem 

ritka, hogy 8-10 éves gépeken kell 

dolgozniuk a kollégáknak, és he-

ti/napi szinten kell az IT-s kollé-

gák segítségét kérni ahhoz, hogy 

napi feladataikat el tudják végezni 

a meglehetősen régi, korszerűtlen 

számítógépeken. 

Állítólag megkezdődött a számí-

tógépek minőségi cseréje. Ennek 

keretében nem egyszer a 8-10 

éves gépeket lecserélik 7-8 évesre, 

ami aligha tekinthető minőségi 

cserének. Ennek tudható be, hogy 

nem egy kolléga megtagadta, 

hogy lecseréljék a korszerűtlen 

gépét egy másik elavult, esetleg 

még rosszabb állapotú számító-

gépre. 

Ezeket a problémákat még to-

vább fokozta az új Windows 7 

operációs rendszer, illetve az új 

Internet Exp. 10 telepítése. 

 
A számítógépek folyamatosan 

lefagynak, leállítani csak az ak-

kumulátort kivéve, vagy egyéb 

kényszerítő beavatkozással lehet, 

aminek az a következménye, hogy 

az éppen futó, nemegyszer több 

órát igénybe vevő, munkáink el-

vesznek. 

Az sem ritka, hogy úgy telepítik 

a programokat, hogy nem állítják 

be a kompatibilitást a többivel, 

ezáltal bizonyos alkalmazásokat 

lehetetlen használni. 

Nem egyedi, hanem mindenna-

pos problémáról van szó. Szinte 

minden felhasználó, aki ilyen 

elavult, régi számítógépen dolgo-

zik, napi szinten szembesül azzal, 

hogy a hatékony, és megbízható 

munkavégzést ellehetetleníti az, 

hogy nem áll rendelkezésre a kor 

követelményeinek megfelelő szá-

mítógépes támogatás. 

Pedig a megoldás igen egysze-

rű: azokat a gépeket, amelyek 

alkalmatlanok a napi megbízható 

munkára, egyszerűen le kellene 

selejtezni. (És nem lecserélni egy 

másik elavult gépre.) 

Főként annak a fényében, hogy 

a magyarországi COO biztosított 

bennünket arról, hogy minden 

olyan dologi kiadásra van pénz, 

ami hatékony munkavégzéshez 

szükséges. 

Márpedig ezek a 7-10 éves gé-

pek alkalmatlanok arra, hogy ha-

tékonyan lehessen dolgozni velük. 

 

feedback 

 

Kirúgták a gumigyár szakszervezeti vezetőjét 
Érzéketlen munkavállalók 

 

A Hankook Tire Magyarország Kft.-nél tapasztalt jogtalanság ellen tiltakozott 2014. augusztus 4-én dé-

lután két órakor, a műszakváltás utáni időszakban körülbelül 2-300 fő részvételével több, országos szak-

szervezeti tömörülés a koreai cég rácalmási telephelye előtt azért, mert a társaságnál működő szakszer-

vezet elnökét, Bognár Ferencet, mondvacsinált indokkal, rendkívüli felmondással bocsátották el. 

 

Amíg a szónokok tették az ilyenkor szokásos dol-

gukat, megkérdeztem több tucat, a műszakváltás után 

az autóbusz-parkolóban álló, demonstrálókhoz nem 

csatlakozott dolgozókat, hogy mi az oka távolmaradá-

suknak? Néhányuk jellemző, az önvédelem és a töb-

biekkel való összefogás hiányát igazoló válaszát alább 

adom közre: 

- Engem nem érdekel ez az egész! 

- Nemrég jöttem ide dolgozni, örülök, hogy van 

munkahelyem, nem akarok bajt magamnak. 

- Nem megyek oda, mert félek, hogy engem is ki-

rúgnak. 

- Nem vagyok rájuk kíváncsi, a fizetésemet úgy is 

megkapom, akár odamegyek, akár nem. 

- Hagyjon engem békén! 

- Hőbörgés az egész! Úgysem lesz foganatja, akkor 

meg minek mennék oda? 

- Majd ha sztrájkolnak, akkor közéjük állok. 

- Nem válaszolok! 

- Verekedni kéne, nem a kerítésen kívülről kiabálni! 

- Ha odamegyek, olcsóbb lesz a krumpli? 

- Vége a műszakomnak, nagyon fáradt vagyok, örü-

lök, hogy hazamehetek. 

- Két gyerekem van. Ha kirúgnak azért, mert odaál-

lok közéjük, ki tartja el őket? 

- Nem szeretem az utcai balhézásokat! 

- Van nekem elég bajom, nem akarom őket szaporí-

tani! 

- És akkor változik valami? 

BéJé 
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Az alábbi riport a TÉNYKÉP 2008. februári számában jelent meg. Megismétlésével arra a feltételezhető csap-

dára szeretném felhívni a figyelmet, amely egy hosszabb távú bérmegállapodás aláírás után valóra válhat. 

Brunecker Jenő 
 

Visszaminősítés munkaszerződés módosítás után 
Nem szabad aláírni! 

 

Az Olajipari Szakszervezet Tiszaújvárosban, a Tiszai Finomítóban dolgozó kollégáinknak tartott be-

számolót az eddigi KSZ tárgyalásokról. Köztudott, hogy a munkáltató gőzerővel szorgalmazza a három 

évre szóló Kollektív Szerződés aláírását. Partnerei ebben a Bányász/Vegyész Szakszervezetek is. A TVK 

Nyrt.-nél tavaly aláírták a három évre szóló KSZ-t. Ennek tapasztalatairól kérdeztük Veres Ferencet a 

TVK Nyrt. Váltóműszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezetének elnökét és Varga Lászlót, a Váltómű-

szakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezetének alelnökét. 
 

- 2007 tavaszán hároméves időtartamra szóló 

Kollektív Szerződést írtatok alá. Egy év elmúltával 

milyen tapasztalatokat szereztél? Érdemes volt 

aláírni egy ilyen hosszú távú, nem is túlságosan 

titkolt béklyókkal teli szerződést, vagy most már 

másként gondolod? 

- Röviden szólva: lépre mentünk - válaszolja Veres 

Ferenc, a TVK Nyrt. Váltóműszakos Dolgozók Ér-

dekvédelmi Szervezetének elnöke. Szerencsétlensé-

günkre úgy írtuk alá a három évet, hogy a Hay szá-

mokba nem láttunk bele. Aláírásunk oka elsődlegesen 

az volt, hogy hittünk a munkáltatónak, aki a kölcsö-

nös bizalom emlegetése mellett folyamatosan azt 

ígérgette, hogy jobbak lesz a jövedelmi viszonyok, 

mert a munkavállalók fizetése emelkedni fog. Ez a 

sokszor emlegetett kölcsönös bizalom, az aláírást 

követően megfogatatlanná vált.  

- A béremelések hogy alakulnak a három évre 

aláírt KSZ következtében? 

- Három éven át csak inflációkövető béremelést ka-

punk, de azt valamennyien tudjuk, hogy ez minden 

munkavállaló számára komoly reálbércsökkenéssel 

jár. Tavalyi bérfejlesztésünk 7,5%-os volt, de hozzá 

kell tennem, hogy ebből 1,5%-ot elvontak a felzár-

kóztatásra, ami azt jelenti, hogy mindössze 6%-os 

bérfejlesztésről beszélhetünk a 2007-es évben, ami a 

8%-os inflációt tekintve, kapásból 2%-os reálbér-

csökkenést jelentett. Ha csak a puszta számokat néz-

zük, a 20-30 éve itt dolgozó munkavállalók károsod-

nak leginkább. Ők, a Hay rendszeren belül, a 

Q3+20% felett keresnek már. Egyébként ők azok, 

akik már valamit letettek az asztalra, hiszen életük 

nagy részét odaadták a TVK-nak. Most a TVK tőlük 

veszi el a pénzt, mert már felette vannak az egyolda-

lúan megállapított „mércének”. Ráadásul, a TVK 

Nyrt.-ben a VBK három évig stagnál, illetve csökken. 

- A cégvezetés magasabb bérrel kecsegtető aján-

lata és a kölcsönös bizalom emlegetése mellett, mi 

volt az, ami arra készetetett benneteket, hogy alá-

írjátok ezt a három évet? 

- A munkáltató azzal fenyegetőzött, hogy ha nem 

írjuk alá a 3 évet, akkor felrúgják a Kollektív Szerző-

dést, aminek következtében elveszik a VBK-t, és 

minden olyan kedvezményt, amit korábban kiharcol-

tunk. 2006 közepén felmértünk minden üzemet, ahol 

arra kértük a munkavállalókat, hogy nyilatkozzanak 

egy esetleges sztrájkban való részvételről. Kérdé-

sünknek alacsony támogatottsága volt. Ezután, bízva 

a munkáltató által állandóan emlegetett kölcsönös 

bizalom, valamint a bérfejlesztés ígéretének teljesülé-

sében, aláírtuk a 3 éves Kollektív Szerződést. 

- A TVK Nyrt.-nél három szakszervezet műkö-

dik. Úgy hallottam, hogy a másik két szakszervezet 

valamiféle nyomást gyakorolt rátok. 

- A másik két szakszervezet mindenféleképpen alá 

akarta írni a három éves megállapodást és előzetes 

megbeszéléseink alkalmaival azt állították, hogy a 

munkáltató nem csap be bennünket. Mi pedig bíztunk 

bennük, mert azt gondoltuk, hogy több mint húszéves 

érdekvédelmi múltúkkal jobban átlátják a terepet, 

mint mi. 

- A műszakos dolgozók között milyen vélemény 

alakult ki a három éves Kollektív Szerződésről? 

- A műszakosok, szakszervezeti hovatartozástól 

függetlenül, határozottan elítélik a három éves KSZ-t 

– mondja Varga László, a Váltóműszakos Dolgozók 

Érdekvédelmi Szervezetének alelnöke. Véleményem 

szerint a munkáltató hosszú hónapok alatt nagyon 

ügyesen kitervelte azt a stratégiát, amit a szakszerve-

zetekkel és a munkavállalókkal szemben folytatott 

akarata átvitelének érdekében. Ebbe, tapasztalatlansá-

gunk folytán nem láttunk bele. 

- Hogy játszódott le mindez? 

- Bíztunk a munkáltató ígéreteiben és aláírtuk a 

megállapodást azért, hogy azok az emberek, akik 

például kiszervezés előtt állnak, vagy éppen abban az 

évben töltötték be a törzsgárda jutalomhoz szükséges 

évet – itt közel 400 emberről van szó –, megkapják a 

pénzüket. Az aláírás után szembesültünk azzal, hogy 

a Hay kategóriának „köszönhetően” körülbelül 200 

munkatársunk nem kap béremelést. Ezután a munkál-

tató azzal a húzással ált elő, hogy módosította a Mun-

kaszerződést az egész TVK-nál azzal az indokkal, 

hogy megváltoztak a fejlécek, meg más a szövegezés, 

mert Mol csoportos harmonizáció kell. Egyesével 

behívta a munkavállalókat és aláíratta velük az új 

Munkaszerződéseket. 
(folyt a következő oldalon) 
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Ezután derült ki az, hogy volt olyan üzemegység, 

ahol – az új Munkaszerződés aláírását követően – 

harminc embert visszaminősítettek. És itt nemcsak 

erről a harminc emberről van szó! Pontos számot nem 

tudok, mert többször is hiába kértük az itteni HR ve-

zetéstől, hogy tegyék világossá, hányan lettek vissza-

minősítve. Kérésünk azonban süket fülekre talált. 

- Úgy tűnik, a munkáltató még a sorrendiségre is 

kínosan ügyelt… 

- Miután megtörtént a hároméves KSZ, illetve bér-

megállapodás aláírása, utána jött a Munkaszerződés 

módosítás akkor derült ki, hogy a dolgozók 20-30 

százalékát visszaminősítik. Tehát most már nem csak 

150, vagy 200 embert érint a következő évi bérfej-

lesztésnél, hanem még többet, mert a Q3+20 fölé 

kerültek, ugyanis lejjebb kerültek egy, vagy két kate-

góriával. Ez egy „gyönyörűen” kidolgozott taktika 

volt e munkáltató részéről, amibe mi beleszaladtunk. 

- Mit tudsz javasolni az Olajipari, illetve általá-

ban a többi szakszervezetnek, belemenjenek ebbe 

a három éves KSZ kötésbe? 

- Egyértelmű, hogy a munkáltató diktátuma mellett 

nem szabad megkötni a hároméves Kollektív Szerző-

dést. Arra is felhívom a figyelmet, hogy az úgyneve-

zett inflációkövetés az nem az, aminek hívják, hanem 

infláció garancia, a hivatalos HR-es megfogalmazás. 

Ennek az a lényege, hogy az előző évben prognoszti-

zált inflációt kifizetik a következő évben. Tehát ha 

van 2007-ben egy 6 százalékos bérajánlás és ugya-

nebben az évben az infláció 8 százalék, akkor 2008-

ban, a hat százalékhoz hozzátesz 2 százalékot. De ha 

a 2008-as infláció csak 4 százalék, akkor a hatból 

visszavesznek 4 százalékot. Magyarán, a béremelés 

mindössze csak 2 százalék lesz. Tehát itt borzasztóan 

vigyázni kell, nagyon oda kell figyelni a számokra, 

mert így a 2009. évben már nem lesz csak 1 százalé-

kos béremelés. Nem szabad belemenni a hároméves 

Kollektív Szerződés aláírásába, mert ugyanezt a szisz-

témát nálatok is lezongorázza a Mol vezetés. 

 

Brunecker Jenő 

 

Korhatár előtti ellátások bizottsági meghívó 
 

Tisztelt Kollégák! 
Köztudott, hogy az előző kormányzati ciklusban megszüntetésre kerültek a korhatár előtti nyugdíjbavonulást 
lehetővé tevő intézmények. 
A LIGA Elnöksége, a 2014-es érdekvédelmi célkitűzéseihez kapcsolódóan, elfogadott egy koncepciót a koren-
gedményes nyugdíjazás pótlására. Tagszervezeteink jelzései alapján, a LIGA vezetősége úgy döntött, hogy ki 
kell dolgozni egy elképzelést a többi megszüntetett ellátási forma kiváltására is. 
Az eddigi tapasztalatok szerint csak olyan javaslatnak van esélye az elfogadásra, mely kényszerűen tudomásul 
veszi azt az erőteljes politikai elkötelezettséget, miszerint nincs lehetőség a korhatár előtti nyugdíjazási for-
mák visszaállítására. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne olyan megoldást találni, mely „illeszkedik” a 
kialakult helyzethez. Erre tesz kísérletet a korengedményes nyugdíjazást pótló, foglalkoztatáspolitikai ellátás 
koncepciója. 
Ilyen megoldás lehetne egy univerzális korhatár előtti ellátás, mely kezelné a speciális munkakörülményekből 
adódó fizikai és pszichikai elhasználódás és a munkaerőpiacról való kiszorulás problémáját is. 
A kérdéskör megvitatására egy bizottságot szeretnénk létrehozni, melyben minden tagszervezetünk érdeklődő 
képviselője számára lehetőséget biztosítunk a részvételre. 
A bizottság első - alakuló - ülésére 2014. szeptember 09-én 10 órakor, a LIGA Szakszervezetek székházában 
kerül sor, melyre ezúton tisztelettel meghívom szervezetetek egy képviselőjét. 
Amennyiben szervezeteteknek van kidolgozott elképzelése, akkor nagyban elősegítené a közös munkát, ha ezt 
szeptember 02-ig megküldenétek számomra. 
 

Budapest, 2014.08.13. 
Üdvözlettel,         
Horváth Lajos érdekvédelmi osztályvezető 

 

Az Olajipari Szakszervezet hosszú évek óta szorgalmazza – ennek érdekében politikusok és gazdasági szak-

emberek tucatjaival tárgyaltunk – azt, hogy a korengedményes nyugdíjazást tegye lehetővé, illetve annak lehe-

tőségét törvényben rögzítse az Országgyűlés. Legutóbb Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter tett ígéretet 

jelen sorok írójának arra, hogy napirendre veszik a kérdést. Következetes javaslatainkban hangsúlyoztuk, hogy 

azon cégek élhessenek a lehetőséggel, amelyek megengedhetik maguknak az ilyenforma fiatalítást. Különösen 

igaz ez az olyan műszakos munkakörökre, ahol a munkavállalók sokkal hamarabb „elkopnak” mint nappalra 

járó munkatársaik! A MOL Nyrt. magyarországi műszakos munkavállalói – határozott meggyőződésem szerint 

– ebbe a kategóriába tartoznak! 

B. Jenő 
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Közérdekű közlemény 
 

Tisztelt Munkaadók! Állami és Önkormányzati Hivatalok, Irodák, Állami, Kis-, Nagy- és Közepes, va-

lamint Multinacionális Vállalatok, szóval Mindenfajta és -féle Magyarországi Cégek Vezetői! Kérem 

önöket, hogy a következő pár hónapban nagyon figyeljenek oda egy a munkavállalóikat érintő fontos 

ügyre! 
 

Mint arról már biztosan hallottak/olvastak, egy bí-

rósági határozat következtében a parlament elfogadta 

az úgynevezett devizahiteleseket mentő törvényt. Az 

új jogszabály rajtuk kívül kiterjed a forintban eladó-

sodottakra is, illetve minden olyan fogyasztási köl-

csönt igénybe vevőre, aki 2004. május 1. és 2014. 

július 26. között adósodott el, és nem tudja fizetni a 

törlesztőrészleteket. 

Az érintettek köre hatalmas, sokuk ellen végrehajtás 

is indult. A törvény azonban épp ezen tömegek vé-

delmében született azzal, hogy ideiglenesen felfüg-

gesztette a végrehajtási eljárásokat, mindaddig, amíg 

a kölcsönt adók és az adósok pontosan meg nem álla-

pítják, hogy ki mennyivel tartozik a másiknak. Ez az 

önök szempontjából azt jelenti, hogy munkavállalóik 

béréből jelenleg szigorúan tilos levonni a végrehajtás 

során megállapított összeget, ami már augusztusra is 

igaz. Még akkor sem szabad, ha egy végrehajtó ezt 

követeli. 

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara sem tétlen. 

Egy szakmai körlevéllel sietett tagjai segítségére, 

amelyben a „devizaadósokat mentő” törvény rájuk 

vonatkozó következményeit magyarázza el. Ez azon-

ban nem sikerült neki, így az ebben leírtak alapján a 

végrehajtók tömegesen követhetnek el törvénysértést. 

Amikor a kamara illetékese szembesült a súlyos hibá-

jukkal, azzal védekezett, hogy a végrehajtók tudják a 

dolgukat: „már előzetesen képben vannak, s a kiadott 

tájékoztatás alapján a végrehajtók pontosan tisztában 

vannak vele, hogy miként és milyen végrehajtási 

ügyeket kell megállítani a jogszabály és a kamara 

állásfoglalása alapján.” Megállapításából azonban 

körülbelül az derül ki, hogy a végrehajtók fejében a 

törvényt jól összezavarhatta a szakmai körlevél. 

A problémával a bankok lelkiismeretlen álláspont-

jával általában rokonszenvező ATV is foglalkozott. A 

dologban járatlan és láthatóan a végrehajtónak szorító 

műsorvezető a legkisebb kétely nélkül fogadta el a 

könyökvédős kamarai mellébeszélést és magyarázko-

dást, meg azt, hogy a törvény hatálya, azaz július 26. 

óta nincs törvénybe ütköző végrehajtás. Pedig van. 

A helyszín egy Szabolcs megyei autókereskedés. 

2009-ben a bizalmat ébresztő Banco Primus Fióktelep 

Magyarországtól vett fel devizaalapúnak hívott köl-

csönt egy vásárló, amit később nem tudott törleszteni. 

Az ügylet végrehajtási eljárásba torkollott, amelyet a 

törvény ellenére sem lehetett megállítani. Fogarasi 

László végrehajtó a kamara hibás körlevelére – amit 

nyomatékul az adósnak ajándékozott – hivatkozva 

nem függesztette fel az eljárást. Egy másik esetben 

ugyancsak ebben a megyében a végrehajtó az adós 

munkahelyét tájékoztatta arról, hogy az eljárást ugyan 

felfüggeszti, ám arra figyelmeztette a munkaadót, 

hogy a munkabér levonását továbbra is el kell végez-

nie. Ezt a törvénytelenséget is a felkészült Fogarasi 

László nevű végrehajtó foganatosította. 

Fel nem függesztett és törvénytelen végrehajtások-

ról azóta is kapunk az ország különböző pontjairól 

adatokat. Ezekből az derül ki, hogy a végrehajtók 

talán még sincsenek előzetesen képben, s a kiadott 

tájékoztatás alapján sincsenek pontosan tisztában 

azzal, mi is a törvényes teendőjük. Ha pedig így van, 

akkor felköthetné a nadrágját/bedobhatná szakmai 

tekintélyét a kamara, mert a végén még jól megrendül 

a végrehajtókba és a kamarájukba vetett hitünk alapja. 

A törvény is biztosít nekik ehhez egy szusszanásnyi 

időt. 

 

D. Horváth Gábor Magyar Nemzet 
 

Mekkora a szakadék a generációk között? 
 

A munkaadók számára komoly kihívást jelent az eltérő generációkba tartozó munkatársak csapattá 

formálása, a generációs különbségek áthidalása. Egy kiterjedtebb céges környezetben a karrierút min-

den szakaszában találunk munkavállalókat, a cél tehát az, hogy minden korosztály a lehető legtöbbet 

tudja hozzátenni a közös sikerhez saját generációjának jellemzői szerint. 

 

    Egy nagy érdeklődést kiváltó tavalyi kutatás az úgynevezett Y generáció munkával kapcsolatos elképzelése-

it, munkavállalási szokásait vizsgálta, és arra a megállapításra jutott, hogy a fiatal munkavállalók alapvetően 

türelmetlenek a munkahelyi előmenetellel kapcsolatban. A kutatás fókuszában három olyan területet vizsgálnak 

meg alaposabban, amelyek komoly hatással vannak a céges kultúrán belüli együttműködésre. Ezek az együtt-

működés, a bizalom és a tisztelet kérdésköre. A kutatócsoport tapasztalatai szerint mindhárom területen eltérő-

en működnek a különböző korcsoportokhoz tartozó egyének, és ezt a feltételezést szeretnék közelebbről meg-

vizsgálni a most induló kutatással. 

Szakszervezetek.hu 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://mno.hu/belfold/elfogadtak-a-devizahiteleseket-segito-torvenyt-1235617
http://mno.hu/magyar_nemzet_gazdasagi_hirei/kijatszanak-a-torvenyt-a-vegrehajtok-1241157
http://mno.hu/magyar_nemzet_gazdasagi_hirei/kijatszanak-a-torvenyt-a-vegrehajtok-1241157
http://mno.hu/magyar_nemzet_gazdasagi_hirei/torvenyserto-vegrehajtas-1241337
http://mno.hu/magyar_nemzet/
http://szakszervezetek.hu/index.php/hirek/11056-mekkora-a-szakadek-a-generaciok-kozott
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Az őrző-védőknél is lesz minimális rezsióradíj 
Biztonsági őreink figyelmébe! 

 

Az építőipar után a vagyonvédelmi szolgáltatóknál is kötelező lesz a minimális rezsióradíj meghatáro-

zása, ennek az eljárási szabályait hozta nyilvánosságra a kormány a legutóbbi Magyar Közlönyben meg-

jelent rendeletében. 

 

Az éves minimális rezsióradíjat minden év április 

1-jéig kell meghatározni. A díjra a javaslatot február 

1-jéig a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomo-

zói Szakmai Kamara, valamint a Magánbiztonsági 

Ágazati Párbeszéd Bizottság - közösen - készíti el. A 

javaslat elkészítésekor figyelembe kell venni a KSH 

éves inflációs ajánlását. 

A javaslatnak tartalmaznia kell az egy munkaórára 

számított értéket, amelynek része az alapbér, a mű-

szak pótlék, a távolléti díj, a foglalkoztatói járulék, 

továbbá mindezek adminisztrációs költségei. A kal-

kulációnál nem vehető figyelembe a feladat ellátásá-

hoz szükséges eszközök, felszerelések, ruházat költ-

sége, a működési engedélyhez kapcsolódó díj, vala-

mint a felelősségbiztosítással járó költség. 

Hogyha a miniszter egyetért a javaslatban foglal-

takkal, az adott évi minimális rezsióradíjról szóló 

rendelet előkészítésekor figyelembe veszi. Ha nem ért 

egyet a javaslatban foglaltakkal, az észrevételeivel 

ellátott javaslatot átdolgozásra visszaküldi a két 

szakmai szervezetnek. Amennyiben nem lesz kon-

szenzus a díjról, a miniszter joga annak meghatározá-

sa. Az idén a kamara és az ágazati bizottság augusz-

tus elejéig teheti meg javaslatát a 2014-es díjra. 

A belügyminiszter április 10-én hirdette ki az idei 

építőipari minimális rezsióradíjat, az nettó 2422 fo-

rint. A minimális rezsióradíj egyik következménye 

az, hogy közbeszerzéseken kötelező ezekkel kalku-

lálni. 

MTI 

 

Vagyonvédelem feketén-fehéren  
 

A vagyonvédelmi ágazat Magyarországon már-már 

hagyományosan a “legfeketébb” szektorok közé tar-

tozik: a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal hivatalos statisztikái alapján az 

építőipar után a második legnagyobb „fekete foglal-

koztatónak” számít. Mint azt Bakos József, a Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi 

főigazgató-helyettese lapunk múlt héten megrende-

zett konferenciáján kifejtette: az elmúlt években az 

NMH a vagyonvédelmi ágazatban végezte a munka-

ügyi ellenőrzések mintegy tíz százalékát. Tavaly a 

vagyonőr cégek 62 százalékánál találtak szabályta-

lanságokat, ezek az esetek pedig a vagyonvédelem-

ben dolgozók több mint 70 százalékát érintették. 

Amellett, hogy a hazai vagyonvédelmi piac szinte 

már hagyományosan, minden évben rendre előkelő 

helyet szerez a NAV „feketelistáján”, általános ta-

pasztalat, hogy az utóbbi néhány esztendőben a javu-

ló tendencia markánsan érzékelhető az ágazatban 

mind az adó- és járulékfizetési morált, mind a mun-

káltatói tudatosságot és jogkövetést illetően. 

 Az SZVMSZK legutóbbi, a kamara honlapján is 

elérhető 2013-as ajánlás szerint alkalmazottak esetén 

óránként 1186 forintért, egyéni vállalkozók esetében 

pedig óránként 1046 forintért alkalmazhatók legálisan 

vagyonőrök, a törvényszerű foglalkoztatás minimu-

mait (értsd: adó- és járulékfizetési kötelezettségeit) 

teljesítve. 

A kamaránál a Biztonságpiac.hu kérdésére közöl-

ték, jelenleg is folyik a 2014-es óradíj-javaslat meg-

határozása a közterhek időközben megváltozott mér-

téke alapján. 

Biztonsagpiac.hu 

 

A LIGA Ifjúsági Tagozata és a Munkástanácsok Ifjúsági Tagozata felhívása 
 

Nemrég láttak napvilágot a Nemzeti Munkaügyi Hivatal jelentései, melyek a munkaügyi jogsértések 

magas számával (a foglalkoztatók 58%-ánál találtak munkaügyi jogsértéseket, tízből nyolc munkáltató 

nem tartja be a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat) döbbentették meg a közvéleményt. 

 

Az egyik legérintettebb csoport – véleményünk és tapasztalatunk szerint - a fiatalabb korosztályokból, a pá-

lyakezdők köréből kerül ki. Ennek számos oka (nem megfelelő tájékozottság, a kiszolgáltatottság magasabb 

szintje, szakszervezeti tagság hiánya) még határozottabb fellépésre kell, hogy ösztökélje az érintett hatóságokat. 

Felhívjuk a munkaügyi hatóság figyelmét, hogy érdemes lenne a kiszabható bírságok összegének általános 

emelése és más szankciók alkalmazása, különösen azokban az esetekben, amikor az elszenvedők pályakezdő 

fiatalok. Ehhez a munkaügyi ellenőrzésekre fordítandó összeg megemelése és az ellenőrzések számának növe-

lése is elengedhetetlen. 

 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://biztonsagpiac.hu/%20http:/biztonsagpiac.hu/
http://biztonsagpiac.hu/%20http:/biztonsagpiac.hu/
http://biztonsagpiac.hu/igeretes-a-hazai-biztonsagi-agazat-jovoje-biztonsagpiac-2013-2014-konferencia-es-kiallitas
http://biztonsagpiac.hu/igeretes-a-hazai-biztonsagi-agazat-jovoje-biztonsagpiac-2013-2014-konferencia-es-kiallitas
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Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

A kötelesség az, amit másoktól elvárunk. 
* 

A szomjúság az az állapot, amikor két sör között 
még innék egyet. 

* 
Az igazság győzedelmeskedni fog. Ez jó volna, 

csak az a baj, hogy nem így van. 
* 

Óvakodj a türelmes ember haragjától! 
* 

Esni csak lefelé lehet, fölfelé soha. 
* 

Egy ideje iszonyúan kifáraszt az oxigén széndio-
xiddá változtatása. 

* 
Az ego, az a csúf kis manó, aki az eszünk és a 

szívünk közötti híd alatt lakik. 
* 

A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, 
valószínűleg ezért gyakorolják oly' kevesen. 

* 
Drágám! Itt ülök a haverokkal a kocsmában, az 

utolsó sörömet iszom. Nemsokára otthon vagyok.  
Ha mégsem, akkor olvasd el újra ezt az üzenetet. 

* 
Az állatvédők azért tiltakoznak a bundák ellen, 

mert csak az idős hölgyeket merik molesztálni, a 
bőrkabátos motoros vagányokat nem! 

* 
A gyorsaság szükséges, a sietség káros. 

* 
Tegnap három nagy balszerencse is ért: 
- A barátnőm szakított velem. 
- Elütötte egy busz. 
- Elvették a buszvezetői jogosítványom. 

* 
- Akkor is szeretnél, ha az apám nem hagyta volna 
rám ezt a nagy vagyont? 
- Jaj, te csacsi! Csak nem gondolod, hogy érdekel, ki 
hagyta rád a pénzt? 

* 
- Tisztelt Szülő! A fia ma majdnem kirúgta az ablakot. 
- Tisztelt Tanárnő! A fiamat majdnem leszidtam érte. 

* 
Csöng a telefon, a háziasszony felveszi: 
- Jó napot kívánok, Kovácsnét keresem. 
- Tessék, én vagyok. 
- Dr. Henye Margit vagyok a Mikrobiológiai Laborató-
riumtól. A férje vérmintáját megkaptunk, és nehéz 
helyzetben vagyunk, mert ugyanakkor egy másik 
Kovács úr vérmintája is beérkezett. 
- Ez most mit jelent? – kérdezi Kovácsné idegesen.  
- Az egyik eredmény Alzheimerre pozitív, a másik 
pedig AIDS-re. De nem tudjuk megállapítani, melyik 
eredmény az Ön férjéé. 
- Nem lehetne megismételni a tesztet? 
- Elméletileg igen, de a biztosító csak egyszer fizeti ki 
az ilyen drága vizsgálatot. 
- Na de az ég szerelmére, akkor most mit tegyek? 
- A biztosító orvos szakértője azt ajánlja, vigye be a 
férjét a városba, és tegye ki valahol. Ha hazatalál, 
többet ne feküdjön le vele! 

- Fiam! Ebben a dobozban reggel még két szelet 
csokoládé volt, most csak egy van! Meg tudod ezt 
magyarázni? 
- Igen, apa! Reggel még nagyon sötét volt, és így 
nem vettem észre a másikat! 

* 
Egy házaspár elhatározza, hogy spórolni fognak. Az 
asszony azt kéri a férjétől, hogy mondjon le a sörö-
zésről. A férfi nagy nehezen beleegyezik. Nem sokkal 
ezután viszont egy nagyobb összegű számlát talál a 
feleségénél kozmetikumokról. Kérdőre vonja az asz-
szonyt: 
- Megegyeztünk, hogy lefaragunk a kiadásokból, te 
mégis egy vagyont költöttél magadra! 
- Drágám, ezeket azért vettem, hogy neked jobban 
tetsszem! - válaszol a feleség. 
- Miért, mit gondolsz, a sör mire volt jó? 

* 
Vihar tombol a székely faluban. Hazaérkezik a gazda 
a kapálásból, leveti a vizes gúnyát, majd komótosan 
leül az asztalhoz. Egy darabig türelmesen vár, aztán 
megkérdezi: 
- Nincsen ebéd, asszony? 
- Hát mán hogy vóna? - nyelvel a fehérnép. - Csak 
nem ment el az eszem, hogy ebbe' az ítéletidőbe' 
kimenjek a kútra és bőrig ázzak csak azért, hogy 
kendnek levest főzzek?! 
- A székely nem szól semmit, feltápászkodik, elveszi 
a vedret, s kimegy a kútra. Megtölti vízzel, aztán be-
érvén a házba szó nélkül nyakon önti a feleségét. 
- Megbolondult kend vénségire? Most csupa víz let-
tem! 
- Így mán, hogy úgy es vizes vagy, nyugodtan kime-
hetsz vízért, hogy főzni tudj... 

* 

- Amikor mérges vagy rám, sosem látszol idegesnek. 

Hogy tudsz ilyen nyugodt maradni? – kérdezi a fele-
ség férjétől. 
- Olyankor megyek és kitakarítom a WC-t. 
- És az miért segít? 
- A te fogkefédet használom. 

* 
Férfi bemegy a kocsmába. 
- Kérek egy sört. 
- Alkoholmentes jó lesz? 
- Játékpénzt elfogad? 

* 
Gazsi és Marci futballmeccset néznek a tévében és 
megbeszélték, hogy amikor gól esik, lehajtanak egy-
egy fél kupica pálinkát. A meccs befejeződött, a vég-
eredmény 0:0 lett. Nagy csend után Marci megszólal: 
- Gazsi, máskor inkább kézilabdameccset nézzünk! 

* 
Egyik este egy férfi bement egy bárba. Kis idő múlva 
észreveszi, hogy mellette egy kicsi kínai fickó ül és 
sört kortyolgat. Kérdi tőle: 
- Figyelj csak, értesz valamilyen küzdősporthoz, mint 
például judo, karate, jiu-jitsu vagy kung fu? 
A kínai felháborodva kérdez vissza: 
- Mi a fenének értenék ezekhez? Csak azért, mert 
kínai vagyok? 
- Nem. Azért mert az én sörömet iszod. 



 
 

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! 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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 

 

ELADÓ HÁZ  RÁCKERESZTÚRON! 
 

AZ M6-os lejárótól 100 méterre, a főút mellett, 300 négyszögöles telken, eladó egy 65 m
2
-es családi ház. 

 

KÉT SZOBA, KONYHA, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, FÜRDŐ, KÜLÖN WC, SPÁJZ. 

A TETŐTÉR BEÉPÍTHETŐ. 
 

KÜLÖN ÉPÜLETBEN: NYÁRI KONYHA, GARÁZS, PINCE. 
 

TELJES KÖZMŰ, TELEFON. 
 

Kétfajta fűtésmód: Gáz és hagyományos kazán (Fa, szén). 
 

Százhalombattai földszinti lakást beszámítok! 
 

Irányár: 11.900.000,- Ft 
 

Érdeklődni lehet a: 06-30-331-4039 telefonszámon 
 

 

 

 Szá l l í tá s ,  áruszá l l í tá s !  
 

Vállalom: 
 

Magánszemélyek, cégek anyagbeszerzését, termékeinek szállítását, a megvásárolt bútorok, elektronikai 

eszközök sérülésmentes házhozszállítását. 

Vállalom továbbá: zöldség, gyümölcs, illetve nagyobb csomagok szállítását, kisebb albérleti költözte-

tést, 1,5 tonna teherbírású furgonommal. 

A fuvarokat előzetes megbeszélés szerint, korrekt megbízható és pontos módon teljesítem – értem 

ez alatt az időpontot, árat, fizetési feltételeket. 

Megbízásokat belföldön, az ország területén történő szállításokra vállalok. 
 

Elérhetőségem: +36-20-222-8060 
                

            

Esküvők és családi rendezvények fotózása 
 

E-mail: kosadora@freestart.hu 
tdemko@pr.hu 

 

Tel: 06 / 20 / 499 21 89 
 

Az eseményeket mindig két fotóssal rögzítjük. 
Kérésnek és igényeknek megfelelően egyedi árakat adunk! 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
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