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Önmagadért-velünk! 
 
 

Logi(szti)kai bukfenc – váltsanak vagy ne váltsanak? 
 

 
 

Miért nem kap a tolatásvezető plusz napot a műszakváltásért? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 
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Az alábbi levelet küldtük Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszternek: 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

Varga Mihály Nemzetgazdasági miniszter részére 

 

Tisztelt Miniszter úr! 
 

Tárgy: Munkavállalók rendes szabadságának megújítása. 

 

A MOL Nyrt.-nél nappalos munkarendben, illetve fizikai állományban, folyamatos műszakrendben dolgozó 

munkatársaim nevében kérem a Miniszter úr állásfoglalását az alábbi kérdésben: 
 

Idézet: 
 

„Mt. 130. § (1) A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, 

amely alap- és pótszabadságból áll. 

Mt. 131. § (1) Az alapszabadság mértéke húsz munkanap. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabadság a munkavállaló 

a) huszonötödik életévétől huszonegy; 

b) huszonnyolcadik életévétől huszonkettő; 

c) harmincegyedik életévétől huszonhárom; 

d) harmincharmadik életévétől huszonnégy; 

e) harmincötödik életévétől huszonöt; 

f) harminchetedik életévétől huszonhat; 

g) harminckilencedik életévétől huszonhét; 

h) negyvenegyedik életévétől huszonnyolc; 

i) negyvenharmadik életévétől huszonkilenc; 

j) negyvenötödik életévétől harminc munkanapra emelkedik.” 
 

Idézet vége. 
 

Mivel a szabadság kiadásának alapvető célja, hogy a munkavállaló pihenését, regenerálódását szolgálja, ezért 

az alapszabadság mértéke nem a munkaviszonyban eltöltött időtől, hanem a dolgozó életkorától függ, és mint 

az a fenti Mt. idézetből látszik, az életkor emelkedésével növekszik. 
 

A fenti szabályozás abban az időben született, mikor a munkavállaló nők 55, és a munkavállaló férfiak 60 éves 

korukban mehettek rendes nyugdíjba. 
 

Véleményem szerint, a nyugdíjkorhatár megemelése miatt – különösen nők esetében, akik a 65 éves korhatár 

miatt 10 éves emelést kénytelenek elviselni – megújításra/frissítésre szorul a fent idézett szabályozás. 
 

Ezzel kapcsolatos kérdésem a következő: tervezi-e a kormány az alapszabadság, illetve a korábban maximált 

30 napos szabadság időtartamának meghosszabbítását? 
 

Szíves, megnyugtató válaszát, munkatársaim nevében is köszönöm! 
 

Százhalombatta, 2014. szeptember 03. 
 

Tisztelettel, üdvözlettel: 

 

Brunecker Jenő 

Olajipari Szakszervezet 

Ténykép felelős szerkesztő 
 

Cím: 2440 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2. 

Postai cím: 2443 Százhalombatta, Pf: 1 
 

Telefon: +36-20-425-7869 
 

Elektronikus posta: 

olajipariszakszervezet@mol.hu 

 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
mailto:olajipariszakszervezet@mol.hu
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Értékmegőrző FER tűzoltók 
 

Az első magyar tűzvédelmi előírásként Szent István rendelkezését tartjuk számon: „Vasárnaponként 

mindenki köteles templomba menni, kivéve azokat, akik a tüzet őrzik.”  Magyarországon és egyben Euró-

pában az első önkéntes tűzoltó-egységet Aradon hozták létre, 1835-ben. A jelentős technikai fejlődéshez, 

a hatékonyabb, bonyolultabb, drágább tűzoltógépek tartásához és kezeléséhez azonban főfoglalkozású, 

hivatásos alakulatokra volt szükség. 1870-ben Gróf Széchenyi Ödön 12 fővel megalapította a Pesti Hiva-

tásos Tűzoltóságot. 1873-ban, Pest, Buda és Óbuda egyesítésekor 65, 1910-re pedig 450 fősre duzzadt a 

létszámuk. 

 

És most ugorjunk egy nagyot a 

történelemben. 1963. október 16-

án négyfős tűzvédelmi kirendelt-

séget hoztak létre a Dunai Kőolaj-

ipari Vállalat és a Dunamenti 

Erőmű védelmére. Azóta sok víz 

lefolyt a közeli Dunán és a cég 

területi terjeszkedésével egybekö-

tött fejlődésének, no meg a FER 

tűzoltóság mindenkori vezetésé-

nek és a Mol anyagi hozzájárulá-

sának köszönhetően mára, egy 

modern technikával és minden 

lehetséges eseményre felkészült 

tűzoltókkal rendelkező tűzoltóság 

működik Százhalombattán a Du-

nai Finomító területén. 

Tűzoltóink helytállásához elen-

gedhetetlenül szükséges a rend-

szeres gyakorlás az elméleti és 

gyakorlati tudás maradéktalan 

elsajátítása. 

Az adott helyszínen a külső 

szemlélő csak azt érzékelheti, 

hogy szervezetten dolgoznak, 

határozottan cselekszenek, mente-

nek. 

Kevesen tudják azonban, hogy a 

tűzoltók munkája nem ott és akkor 

kezdődik. Ahhoz, hogy időben a 

helyszínen legyenek, felkészültek 

legyenek, a legjobb módszert al-

kalmazzák a mentésünkre, már 

jóval az adott esemény előtt, hosz-

szas tanulási folyamatban, a tűzol-

tók mindennapi életében sajátítják 

el a legfontosabb készségeket. 

El szeretnék oszlatni egy általá-

nosnak tűnő tévhitet, miszerint a 

tűzoltók a bevetéseken kívüli idő-

szakban az állomáshelyükön „lá-

bat lógatnak, tévéznek, kártyáz-

gatnak és várják a következő ri-

asztást”. 

Ezzel szemben, idézőjeles sza-

badidejük is szoros korlátok kö-

zött telik. 

A teljesség igénye nélkül néz-

zünk néhány feladatot. Sokat kö-

zülük 24 órában kell ellátni, ami a 

FER tűzoltók részére természetes, 

hiszen munkakörükhöz tartozik. 

Csupán a szigorú tények okán 

sorolom fel őket: 

Gróf Széchenyi Ödön 
- veszéllyel járó munkavégzések 

engedélyezése, a munkafeltéte-

lek meghatározása, 

- tűzoltó készülékek felülvizsgá-

lata, töltése és javítása, 

- tüzivíz-források felülvizsgálata 

és tűzcsapok karbantartása, 

- munkavégzéseknél veszélyes 

anyagok felfogása, összegyűjté-

se, szivattyúzása és szállítása, 

- védőruhák és légzésvédő készü-

lékek időszakos felülvizsgálata 

és karbantartása, 

- beépített tűzvédelmi rendszerek 

felügyelete illetve felülvizsgála-

ta, 

- termék mintavételezés és a min-

ták szállítása, 

- üzemmenetet segítő munkavég-

zések, 

- közreműködés magasban vég-

zett munkáknál, 

- létesítési, üzemeltetési és tűz-

megelőzési tanácsadó és elle-

nőrző tevékenység élővízkár el-

hárítás, 

- magasból-, mélyből és készülé-

kekből mentés, 

- veszélyes anyagok felfogása, 

összegyűjtése, szivattyúzása és 

szállítása, 

- koncentrációmérési és szakaszo-

lási feladatok, 

- környezetvédelmi beavatkozá-

sok, 

- vezeték- és készüléklyukadások 

lezárása, 

- műszaki segítségnyújtás, 

- veszélyes munkavégzéseknél a 

munkaterület biztosítása, 

- tűzoltó készülék ellenőrzés 

évente négyszer. Kétszer teljes 

ellenőrzés kétszer szemrevétele-

zés, de az majdnem ugyan az, 

- évente kétszer tűzcsap ellenőr-

zés és fali tűzcsap ellenőrzés, 

- évente kétszer légző ellenőrzés. 

Az első gépi ell. a második 

szemrevételezés, 

- évente egyszer vagy használat 

után EÜ láda ellenőrzés. 

- légző palack és oxigén palack-

töltés. 

- évente kétszer az összes műsza-

kos képzése tűz szimulátorral. 

/FLT 400/ 

- gázmentő szolgálat 24 órás 

szolgálattal, 

- gyakorló pályán képzés a tél 

kivételével lehetséges és ki is 

van használva – jönnek ide ál-

lami tűzoltók, földgáz szállítók, 

létesítményi tűzoltók, tűzoltó 

egyetemisták. 

- Szárazfelszálló nyomatás. Az 

akkor van, ha szólnak, de kété-

vente minden tartályon el kell 

végezni. 

- Ha bármilyen autó vagy kamion 

lerobban, a FER tűzoltóknak 

kell elvontatni, bebikázni. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Sz%C3%A9chenyi_%C3%96d%C3%B6n.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Sz%C3%A9chenyi_%C3%96d%C3%B6n.jpg


 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

(folyt. az előző oldalról) 

- Kétévente rendeznek tűzoltó 

konferenciát és ezzel nagyon 

sok munkájuk van – gyakorlat, 

bemutató és minden, ami egy 

saját rendezésű konferenciával 

jár. 

- Az emelőt is használják, ahol 

csak kell. Lámpacsere izzócsere 

favágás és minden, ami magas-

ban van. 

- Gyakorlatilag napi szinten képe-

zik magunkat. Rengeteg gyakor-

lat és tantermi képzésük van. 

- Ha az országban egy Mol-os 

kamiont baleset ér a FER tűzol-

tókat hívják, hogy a benne lévő 

bármit fejtsék át. 

- A vörös iszap katasztrófa elhárí-

tásában két héten át, két gépjár-

művel és húsznál is több tűzol-

tóval vettek részt. 

- Százhalombatta polgármestere 

érdemérmet adományozott a 

FER Tűzoltóságnak az árvízi 

védekezésben végzett munkájá-

ért és helytállásáért. 

Figyelem! Ez mind értékmegőr-

ző munka és a sor még hosszasan 

folytatható! 

Tűz esetén oltják a tüzet és kide-

rítik a tűz okát. Közreműködnek a 

katasztrófahelyzetek felszámolá-

sában, az ár- és a belvíz okozta 

károk felszámolásában. Ha kell, 

műszaki mentést végeznek közúti, 

vízi és légi balesetekkor. 

Azt minden kívülálló is tudja, 

hogy a tűzoltás és a katasztrófa-

elhárítás csapatmunka, ami a csa-

pattagok gyors és pontos együtt-

működését kívánja. Mentéskor 

állandó balesetveszélynek (pl. 

robbanásnak, áramütésnek vagy 

lezuhanásnak), valamint vegyi 

anyagok és egészséget károsító 

gázok, füstök hatásának vannak 

kitéve. Az időjárási viszonyoktól 

függetlenül végzik munkájukat, el 

kell viselniük az esőt, fagyot, va-

lamint a hőséget és tűző napot is. 

Munkájuk közben védőöltözéket 

és sokszor gázálarcot is viselnek. 

Az életük állandó készenlét és 

feszültség. Beszéltem néhány 

üzemi kollégával és megkérdez-

tem tőlük, mennyiért vállalnák el 

ezt a feladatot. Szinte valameny-

nyien akkora összeget mondtak, 

amelyek köszönő viszonyban 

sincsenek a FER tűzoltók bérével. 

Apropó bérek. Van egy rakás 

vezető környékünkön, akik köz-

gazdász végzettséggel rendelkez-

nek. El kellene már végre dönte-

niük, hogy a bér az költség vagy 

beruházás? Vagy aki magasan 

terpeszkedik, az nem látja (nem is 

akarja látni), mi van ott, ahol ér-

tékmegőrzők teszik nap, mint nap 

dolgukat? 

Bár, észt osztani bármikor, bár-

mely területen tudnak, hiszen 

hallottam már egy-két ilyen típusú 

vezető szájából olyan orbitális 

szamárságot (bocs’ szamarak) a 

tűzoltással kapcsolatban, amitől 

egy korabeli tűzoltó ló is megbok-

rosodna. 

Úgy tűnik, hogy ők csak kizáró-

lag mammonban, az értékterem-

tésben hisznek, így aztán mintha 

szemellenzővel bedeszkázták 

volna tudatukat (jelzem: a lovak-

nak sem praktikus ez a kiegészítő, 

hiszen erősen csökkenti látóterü-

ket) és az értékmegőrzést mintha 

huszadrangú tehernek tekintenék. 

Pedig ez olyan egyszerű, mint 

az egyszeregy. Értékmegőrzés 

nélkül nincs, nem lehet értékte-

remtés. 

 

Béjé 

 

Önkénteseket várnak Százhalombattán a hospice világnapra 
Jelentkezés a hospicevilagnap@gmail.com címen. 

 

Az idős és beteg emberek gyakran magányosan, szomorúságban, testi, lelki fájdalommal töltik életük 

utolsó szakaszát. A hospice mozgalom azért dolgozik, hogy emberi méltóságukat megőrizve, fájdalom-

mentessé és tartalmassá tegye számukra ezt az időszakot. 

 

A Hospice és Palliatív Ellátás Világnapján közösségi 

rendezvények hívják fel a figyelmet az életük végén 

járó, gyógyíthatatlan betegekre és ellátásuk fontossá-

gára. 

 A Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat 2014-ben 

kilencedik alkalommal rendez ünnepséget Százha-

lombattán a Hospice Világnap alkalmából. Sportren-

dezvénnyel, zenés műsorral terjesztik az önkéntes 

segítségnyújtás, a szerető gondoskodás és az emberi 

méltóság megőrzésének a gondolatát. 

Várják iskolák, intézmények, közösségek és magán-

emberek jelentkezését, akik rendezvényükhöz csatla-

kozva rész vennének a műsorban, a program előké-

születeiben és megvalósításában. 

 A rendezvényt a Csónakázó-tónál tartják október 3-

án, 16 órakor. A Hospice-Palliatív Ellátás Világnapja 

százhalombattai rendezvényén a részvétel ingyenes, a 

programot önkéntes előadókkal és támogatókkal va-

lósítják meg a szervezők, amelyhez minden felaján-

lást és személyes segítséget örömmel fogadnak. 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, az Olajipari Szakszervezet az idei évben is jelentősen mérsékelte tagjainak, 

illetve családjuknak az iskolakezdés anyagi terheit azzal, hogy általános és középiskolás gyermekeik ré-

szére komplett füzetcsomagokat (füzetek, toll, ceruza, festék és ecsetkészlet stb.) adott át. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
mailto:hospicevilagnap@gmail.com
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Legyünk rá büszkék! 
 

2014. augusztus 29-31-én, Szolnokon, az Alcsi-szigeti Holt-Tisza ágban tartották a IV. Feeder Országos 

Bajnokságot, melyen Kocsis László, a Dunai Finomító vezető diszpécsere első helyezést ért el. Nem mel-

lékesen megjegyzem, hogy 2012-ben, a belgiumi Gentben megrendezett világbajnokságon tagja volt az 

ezüstérmes magyar csapatnak. 

 

- Elöljáróban gratulálok első 

helyezésedhez! Az eszközökön 

kívül mi kellett ahhoz, hogy 

ilyen előkelő eredményt érjél el? 

- Köszönöm! Sok minden kell 

hozzá. Mindenekelőtt sokat kell 

horgászni. Kell egy jó csapat, 

akikkel át lehet beszélni a tapasz-

talatokat. Kell sok kapcsolat, hogy 

a lehető legjobb csalikat szerezze 

meg az ember. Ezeket évekig 

építgeti maga körül az ember. Az 

nem állítom, hogy nem kell sze-

rencse egy verseny megnyerésé-

hez, de mivel ez egy három fordu-

lós bajnokság volt, így a szerencse 

„faktor” 10%-alatt van. A jó sor-

solás sokszor segít, de a horgász-

helyek sem egyformák. Vannak 

horgászok akik egyik helyen sem 

tudnak fogni, legyen ott akár 

ezernyi hal, de vannak olyanok is 

akik még ott is fognak ahol nincs 

semmi. Tehát a felkészülés az 

alapja a versenynek, az edzés. 

Tudom, furcsán hangzik, de erre a 

versenyre egy hetet készültünk, 

felmértük a halakat, a terepviszo-

nyokat, a pálya adottságokat. Így 

állt össze a végére egy kép, ami a 

horgászatomat meghatározta.  

- Mit jelent a feeder botos hor-

gászat? 

- A feederbotos módszer lénye-

ge, hogy a kapást a bot utolsó 

speciális tagja mutatja. Tehát nem 

az úszón, vagy más segédeszköz-

ön kell a kapást figyelni. Egyéb-

ként a módszer alapja a legtöbbet 

alkalmazott fenekező horgászat 

egy kicsit továbbfejlesztett, fino-

mított  változata. A feeder szó 

jelenthet német vonalon rugózót, a 

spiccre (kapásjelző tagra) utalva, 

angol vonalon pedig a „feeding” 

szó, mint csalogató etetésre is 

lehet eredeztetni. A lényege, hogy 

a horog mellé kerül közvetlenül az 

etetőanyag a feeder kosárral, ez 

csalogatja a közelbe a halat. 

- Azt mondják, hogy  feeder 

botos technika talán a legnép-

szerűbb Magyarországon.  Mi-

ért? 

Nem talán, bizonyosan! Hogy 

miért, az egyszerű, mert eredmé-

nyes, kicsi az eszközigénye, min-

demellett pontos horgászatot tesz 

lehetővé. Egyébként nem csak 

itthon, hanem egész Európában 

népszerű. Az alap módszer Angli-

ából terjedt el, mindamellett, hogy 

a fenekező horgászat már itthon is 

több évtizedes múltra tekint visz-

sza. 

 
- Milyen és mennyi halat kel-

lett kifogni az első helyhez? 

- A pálya minden fordulóban 

szektorokra volt osztva, ennek 

lényege, hogy ne egybe értékeljék 

a hosszú pályán ülő horgászokat. 

Minden esetben egy adott szekto-

ron belül kell jól szerepelni, tehát 

egy kisebb csoportban (10-14 fő). 

Első nap 8,3 kilóval megnyertem 

a szektort, második nap 3,2 kiló-

val, majd harmadik nap 5 kilóval 

lettem második a szektorban. A 

végén az összetett eredményeket 

figyelembe véve lettem én a baj-

nok. Minden nap más szektorba 

sorsoltunk egy speciális sorsolási 

rács alapján, így a pálya minden 

részén kellett horgásznunk. Ezzel 

csökkentve az előző kérdésnél 

kitárgyalt szerencse faktort.  

- Ki „mérgezett meg” a horgá-

szat szenvedélyével? 

- Az első horgászbotom nagy-

apám vette, az első engedélyem 

keresztapám, de a versenyzői úton 

egyedül indultam el, azaz nem 

egyedül, hanem a családom segít-

ségével. Egy neves íróhoz eljutott 

a hír, hogy versenycsapatot kere-

sek, ő segített először, így kerül-

tem Csepelre. Utána magam 

egyengettem az utam. A verseny-

horgászat mellett évekig publikál-

tam különböző hazai szaklapok-

ban és horgász portálokon. A hor-

gászat nekem sokkal többet jelent 

puszta szórakozásnál, ténylegesen 

sportként tekintek rá. 

- A család halfogyasztásán is 

érződik a hobbid? 

- Nem, mert a sporthorgászat 

alapszabálya, hogy a halat élve 

visszaengedjük. Ettől függetlenül, 

nagyon ritkán viszek haza halat, 

inkább ünnepekkor. Amúgy a 

halfogyasztásunkra nincs panasz, 

átlag feletti, mindenki szereti a 

családban a legkisebb 5 éves kis-

lányomtól kezdve. Azonban java-

részt tengeri halat és „herkentyű-

ket” szoktunk az asztal közepére 

tenni valamilyen formában.  

- Lesz valamilyen verseny a 

közeljövőben, amin elindulsz?  

- Minden évben 6 komolyabb 

verseny van az országos bajnok-

sággal együtt. Ezek mellett még 

15-20 versenyre járok az ország-

ban. A következő szeptember 20.-

21.-én szegedi Maty-ér-en lesz. 

Majd utána október első hétvégé-

jén egy igazi vadvízi nagy Dunai 

kupára megyünk a barátokkal. 

Minden hétvégén van valamilyen 

kisebb nagyobb verseny és a csa-

lád, a kert mellett néha dolgozni is 

kell… 

 

Brunecker Jenő 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Ki olvashatja el a munkahelyi e-maileket? 
 

Mind a magánéletben, mind a munkahelyen elektronikus formában zajlik levelezésünk legnagyobb ré-

sze. A leveleket pedig általában nem a nagy nyilvánosság számára írja az ember. Abban a tudatban küldi 

el, hogy annak tartalmát csak az ismerheti meg, akinek valójában szántuk. 

 

A munkahelyen persze nem 

íródhatnak magán e-mailek a 

munkaidő rovására, de tegyük fel, 

hogy az ebédszünetben küldünk ki 

pár levelet az esti mozival kapcso-

latban. 

Belenézhet-e a munkáltató a le-

velezésbe, avagy titok maradhat-e, 

amit annak szánunk? 

A kérdésnél két jogosultság néz 

farkasszemet: 

A munkáltató ugyanis alapvető-

en jogosult az általa rendelkezésre 

bocsátott eszközök (számítógép, 

telefon) használatának ellenőrzé-

sére, a munkavállalót pedig megil-

leti a személyhez fűződő jogok és 

a személyes adatok (így a magán-

levelezés tartalma is) védelmének 

a joga. 

Munkahelyi e-mailek 

A munkáltató akkor jár el helye-

sen, ha a munkavállalók által 

használt számítógép és különösen 

a levelezés ellenőrzését megelő-

zően a részletekről a munkaválla-

lókat megfelelő formában tájékoz-

tatja. Megfelelő forma lehet a 

munkaszerződésben vagy egy 

munkáltatói utasításban történő 

tájékoztatás is. 

A tájékoztatásnak ki kell terjed-

nie arra, hogy az ellenőrzés mi-

lyen célból történik (például a 

látogatott internetes oldalak és a 

látogatás időtartamának megfigye-

lése a munkaidő alatti munkavég-

zés ellenőrzése okán), az adatokat 

meddig kezelik (a mentéseknek 

köszönhetően hány évig ellenőriz-

hető vissza a levelek tartalma), és 

az adatkezeléssel kapcsolatban 

milyen jogai vannak az érintett 

személynek. Lényeges, hogy nem 

elég a szóbeli tájékoztatás, a mun-

kavállalónak ezt írásban is tudo-

másul kell vennie. 

A munkaáltatói ellenőrzésnek 

minden esetben célhoz kötöttnek 

kell lennie, aminek a levelek elle-

nőrzése, megőrzése minden sza-

kaszában meg kell felelnie. Több-

ször foglalkozott az adatvédelmi 

biztos a munkahelyi e-mailek 

munkáltató általi ellenőrizhetősé-

gével. 

 
 

A 40/K/2006-3. sz. alatti ügyben 

az akkori adatvédelmi biztos, dr. 

Péterfalvi Attila megállapításai 

szerint egyszerű a helyzet a mun-

kavállalók egymás közti levelezé-

sénél és azon leveleknél, amit a 

munkavállaló a munkaáltató ügy-

feleinek küldött, akik az adatok 

kezeléséhez hozzájárultak (példá-

ul a biztosítóknál az ügyfelek már 

a biztosítási ajánlat aláírásakor 

belelegyeznek az adataik kezelé-

sébe). Itt a belegyezés adott. 

Más a helyzet azonban az olyan 

harmadik személyeknek küldött, 

vagy a tőlük kapott e-maileknél, 

ahol ez a belegyezés hiányzik, ők 

ugyanis nincsenek tisztában azzal, 

hogy a levelezés tartalmát valaki 

(esetünkben a munkáltató) ellenő-

rizheti. Így van ez az adatvédelmi 

biztos álláspontja szerint még 

akkor is, ha a postafiókot kizáró-

lag a munkavégzéshez bocsátotta 

rendelkezésre a munkáltató. Tar-

tós távollét esetén a munkavállaló 

által megnevezett munkavállaló 

jogosult a munkahelyi postafiókot 

ellenőrizni, és a nem magán leve-

lezést megtekinteni (itt azonban 

csak a kollégán múlik, hogy elol-

vassa az e-mailt vagy sem). 

Speciális helyzetben van a rend-

szergazda, aki az informatikai 

rendszer védelme címén gyakorla-

tilag bármit megtekinthet (korlá-

tozások persze itt is érvényesül-

nek). Beletartozik ebbe a levelek 

tartalma is, ha azzal fenyegetnek, 

hogy vírust tartalmaznak. 

Személyes levelek 

A munkaáltató által rendelke-

zésre bocsátott e-mail címen túl a 

céges számítógépeken a magánle-

velek sincsenek biztonságban. 

Előfordulhat ugyanis, hogy a 

megnyitást követően tárolódnak a 

munkáltató szerverén. 

A munkáltatók egy része a hát-

térben észrevétlenül futó, úgyne-

vezett key-logging programokat 

használ, ami rögzíti, hogy a mun-

kavállaló pontosan mire használja 

a számítógépet, még azt is meg-

jegyzi, milyen billentyűt nyomott 

meg (köztük a jelszavakat is). 

Célszerű tehát elővigyázatosnak 

lenni, és a munkahelyi számítógé-

pet magáncélra nem használni. 

Ugyanis van egyrészt a jogsza-

bály, amit be kellene tartani, más-

részt a gyakorlat. A gyakorlatban 

pedig minden jogszabályi előírás 

ellenére a munkáltatók a munka-

vállalók tudta és beleegyezése 

nélkül ellenőrzik a számítógépe-

ket, mindezt úgy, hogy azt még 

csak észre sem veszi a munkavál-

laló. 

 

Dr. Fésü Gizella 

 

Azokban a vállalatokban, ahol erős a bizalom, a termelékenység jellemzően messze meghaladja az alacsony 

bizalom szintű vállalatokét. Egy bizalomban gazdag vállalkozási kultúrában a cég, ill. vezetői tiszteletben 

tartják a munkavállalókat és tudatosan, a folytonosság jegyében hozzák meg döntéseiket, cselekszenek. Ilyen 

légkörben nincs szükség túllihegett kontroll mechanizmusokra. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Ha úgy érzed, hogy valaki kerül téged, soha ne 
zavard meg benne! 

* 
A legtöbben meg vagyunk győződve arról, hogy 
hegyeket tudnánk megmozgatni, csak kellene 

valaki, aki eltakarítaná az utunkból a dombokat. 
* 

Becsülöm azt a barátom, aki időt talál számomra 
a naptárában, de még jobban szeretem azt, aki elő 

sem veszi a naptárát, ha rólam van szó. 
* 

Ha lenne pálinkám, már nem lenne! 
* 

Aki mindent maga akar megcsinálni, az ne pa-
naszkodjon, hogy mindent neki kell megcsinálnia. 

* 
A szeretet gyógyír, de ha nincs, nekem jó a sör is. 

* 
Az egyetlen, amit kérek, egy esély, hogy megbi-

zonyosodhassak arról: a pénz nem boldogít. 
* 

Ha meg akarod ismerni a múltadat, vizsgáld meg 
a jelenlegi körülményeidet. Ha tudni akarod a 

jövődet, figyeld meg a jelenlegi cselekedeteidet! 
* 

A teve egy hétig tud dolgozni és nem iszik.  
Én egy hétig tudok úgy inni, hogy nem dolgozom. 

* 
Az életed addig tart, amíg a cédula a csuklódról 

lecsúszik a nagylábujjadra. 
* 

Sík hülyéken az okos telefon sem segít. 
* 

Oroszlán: Csináljunk bulit. 
Béka: Igen! Lesz buli! 
Víziló: Én hozok kaját. 
Béka: Igen! Lesz buli, lesz kaja! 
Krokodil: Én hozok piát. 
Béka: Igen! Lesz buli, kaja, pia! 
Oroszlán: Én hozok nőket. 
Béka: Igen! Lesz buli, kaja, pia, nők! 
Oroszlán: Ezt a zöld kis bunkót meg itthon hagyjuk. 
Béka: És nem jön a krokodil! 

* 
Egy motoros rocker hajótörést szenvedett és egy 
lakatlan szigetre vetődött. Évek múlva egy gyönyörű 
szép búvárnő lépett ki a partra és megáll a rocker 
előtt. 
- Mondd, rocker, mikor gyújtottál rá utoljára? 
- Úgy tíz éve, mikor hajótörést szenvedtem. 
Erre a nő a búvárruha egyik zsebéből elővesz egy 
doboz cigit, meggyújt egy szálat és a rocker szájába 
adja. 
- És mond, rocker, mikor ittál utoljára egy jó italt? 
- Tíz éve, mikor hajótörést szenvedtem. 
Erre a nő elővesz egy üveg jóféle italt és átnyújtja a 
rockernek, majd lassan lehúzza a cipzárt a ruháján, 
ahonnan két gyönyörű mell bukkan elő. 
- És mond, rocker, mikor érezted magad utoljára iga-
zán jól? 
- Istenem, csak azt ne mondd, hogy van nálad egy 
motor is! 

Egy férfi fegyverrel a kezében beront egy bankba és 
pénzt követel, amit a rémült pénztárosnő át is ad 
neki. Ezután körülnéz és megkérdezi a mellette álló 
férfit: 
- Látott maga engem itt bankot rabolni? 
- Igen uram, láttam. 
Erre a bankrabló szó nélkül lelövi. Majd a mögötte 
álló férfihoz fordul: 
- És maga látta, ahogy kiraboltam ezt a bankot? 
- Én nem, de a feleségem látta... 

* 
- Anya mi az a barátnő? 
- Majd, ha jó kisfiú leszel, akkor neked is lesz egy. 
- És ha rossz leszek? 
- Akkor több. 

* 
Egy asszonynak már elege lett abból, hogy a férje 
szinte minden este részegen jött haza a kocsmából. 
Egyszer azt gondolta a nő, hogy megleckézteti az 
urát. Beöltözött ördögnek, és elbújt egy fa mögé a 
házuk előtt. Szédeleg haza a férj, és hirtelen előugrik 
egy fekete alak nagy szarvakkal, hosszú farokkal, 
kezében egy vasvillával. 
- Hát te ki vagy? - kérdezi tőle a férfi. 
- Én vagyok az ördög! 
- De jó, hogy végre megismerhetlek, képzeld, a te 
húgodat vettem feleségül! 

* 
A csángó Magyarországon járt a komájánál. Mikor 
hazafele ment, kérdi tőle a határőr: 
- Nem visz haza semmit Magyarországról? 
- Minek? Itt es, s otthon es mindent pénzzel lehet 
csak megvenni. 
- Ó hát vigyen már valamit, legalább emléknek! 
- No, jó. Tuggyaje mit? Megfogom ezt a határkövet, s 
visszaviszem Gyimesbükkbe. 

* 
Két barát üldögél a kávéházban, egyikük újságot 
olvas. Megakad a szeme egy ismeretlen szón. Kér-
dezi a haverjától: 
- Te, mit jelent az, hogy nimfomániás? 
- Így nevezik azokat a nőket, akik túlságosan szeretik 
a szexet. 
- Nahát! És hogy nevezik a szex mániás férfiakat? 
- Normálisnak. 

* 
- Hagyott már el téged valaha a feleséged? 
- Fenéket, folyton csak ígérgeti! 

* 
Egy öregedő ember mondta unokájának: 
- Jegyezd meg, hogy mindenki lelkében két farkas 
harcol. Az egyik farkas gonosz. Ő a düh, irigység, 
rosszindulat, hazugság. A másik farkas jó. Ő a szere-
tet, öröm, béke, kedvesség és igazság. 
A fiú elgondolkodott és megkérdezte: 
- Nagyapa, melyik farkas az erősebb? 
Az öreg így felelt: 
- Az, amelyiket eteted. 

* 
A gyerek kérdezi az apjától: 
- Apu! Én kitől örököltem az eszem? 
- Anyádtól fiam, mert az enyém még megvan! 



 
 

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! 
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