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Önmagadért-velünk! 

 
Békés, boldog karácsonyt kívánunk minden Kedves olvasónknak! 
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Karácsonykor is dolgoznak 
 

Karácsonykor és Szilveszter éjszakáján nem mindenkinek jut pihenés, kikapcsolódás, meghitt családi 

melegség. Ebben a mondatban a MOL Nyrt. ünnepnapokon is dolgozó műszakos alkalmazottaira, tűzol-

tóinkra, laboránsokra, civil biztonsági őreinkre utaltam. Legtöbben szeretteink körében töltjük az elkö-

vetkező napokat, de szép számmal akadnak olyanok, akik számára munkával telik ez az időszak is. Sze-

retném, ha rájuk is gondolnánk, miközben jóízűen falatozzuk a karácsonyi menüsort, vagy az ajándéko-

kat bontogatjuk. 

 

Ők azok, akik az üzemekben megelőzik bekövetkez-

tekor pedig, elhárítják az üzemzavart – természetesen 

nem csupán ünnepnapokon, hanem az év minden 

napján. 
 

Ők azok, akik nyáron kánikulában is dolgoznak, téli 

hidegben havat lapátolnak vagy fagy-mentesítenek. 
 

Ők azok, akik tűzoltóként helytállnak, és ha a szük-

ség úgy hozza, életünket és értékeinket védik. 
 

Ők azok, akik a portákon biztonságukra felügyelnek. 
 

Ők azok, akik a laborban elemzik alapanyagaink és 

termékeink minőségét. 
 

Ők azok, akik a logisztikán helyt állnak. 
 

Ők azok, akiket Szenteste nélkülözni kénytelen csa-

ládjuk, mert a műszak nem engedheti meg azt, hogy 

mindenki otthon legyen. 
 

Írásom címében csakis rájuk gondoltam. 
 

Azokra, akik szó szerint a hátukon tartják a náluk 

sokkal jobban keresőket, amivel megteremtik annak 

lehetőségét, hogy néhányan, pénz nem számít felkiál-

tással karácsonyi ajándékok – sokszor szükségtelen – 

tömkelegét vásárolhatják meg, vagy fergeteges, exk-

luzív Ó-év búcsúztató buli részesei lehetnek a jól 

végzett munka reményében. 
 

Félreértés ne történjen: keressenek jól azok, akik a 

céget vezetik, de ne 1%-os „bérfejlesztést” ajánljanak 

fel akkor, amikor a MOL Nyrt. kimutatása szerint, 

1%-os bérfejlesztésnek az éves költsége Magyaror-

szágon, a teljes- és részmunkaidős munkavállalókat 

tekintve 360 millió forint. Itt hivatkoznék egy torz 

tükörre: az idei évben, a részvényeseknek kifizetett 

60 milliárd forintos osztalékra. Tessék számolni! 
 

Advent időszakában sokszor hallhatunk arról, hogy 

országszerte készülnek a szeretet ünnepére. Sokaknak 

ez csak lélekben adatik meg, hiszen anyagi helyzetük 

nem engedi, hogy szeretteiket valamely különleges 

ajándékkal örvendeztethessék meg. Nemcsak az éve-

ken át tartó gazdasági világválság, hanem alacsony 

béreik is sok MOL munkavállalót arra kényszerít, 

hogy fontolják meg, mire mennyit költenek. 
 

Pontosabban kell összeállítani a listákat, amelyen a 

karácsonyfa, a szaloncukor, a díszek, az ünnepi va-

csora kellékei és az ajándékok szerepelnek, nehogy a 

beszerzések végére kevésnek bizonyuljon a rávaló. 
 

Karácsonyra és a következő évre azt kívánom, hogy 

figyeljünk egymásra és ne hallgassunk a szirénhangú, 

Janus-arcú propagandistákra, akik torz személyisé-

gükből fakadóan feszültséget akarnak kelteni közöt-

tünk. 
 

Csak mi magunk tudunk változni és változtatni, elha-

tározással és meggyőződéssel, törekedni a jóra, meg-

becsülni embertársainkat, olykor megbocsátani, fi-

gyelmesnek lenni egymás iránt, segíteni a rászoruló-

kon, akiknek nehézségeik támadnak. 
 

Mindennapi tapasztalataim alapján azt gondolom, 

hogy sok a gondunk, megoldandó feladatunk nagyban 

és kicsiben is. A családok, az emberek egyenként is 

rengeteg gonddal küzdenek, s bizony nem könnyű az 

eligazodás, kihívásokkal teli életünk útvesztőiben. 
 

Kívánom, hogy legyen meghitt, szeretetteljes az ün-

nep, adjon erőt mindennapjainkhoz az együttlét.  
 

Kívánok jó egészséget, sikereket, örömöket, összefo-

gást, hitet, és elfogadást, mindenkinek. 
 

Eredményekben gazdag Boldog Újévet kívánok az 

Olajipari Szakszervezet nevében is! 
 

 

Brunecker Jenő 

 

 

Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek! 
 

Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek! 
 

Wass Albert 
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Kiskarácsony-nagykarácsony 
  

Karácsonykor Jézus Krisztus születésére emlékeznek. December 25-én tartják világszerte, habár nem 

ezt a dátumot tartják számon Jézus születésének. Feltehetőleg vagy azért esett erre a választás, mert 

egyes keresztény szerzők szerint Jézus szenvedése, azaz a húsvét illetve fogantatása az év azonos napján, 

március 25-én történt, vagy azért, mert ekkor kezdődött el a téli napforduló a Föld északi féltekéjén. 

Assisi Szent Ferenc az ünnepek ünnepének tartotta. 

 

A karácsony a karácsonyi- és 

ünnepi szezon közepén van, a 

kereszténység ettől az ünneptől 

kezdi számolni a karácsony hetét, 

amely tizenkét napból áll. 

Annak ellenére, hogy a kará-

csony egy tradicionális keresztény 

ünnep, ettől függetlenül sok nem-

keresztény ember ünnepli világ-

szerte a szeretet ünnepeként.  

A modern és népszerű ünneppel 

együtt jár az ajándékozás, a kará-

csonyi zene, a különböző mintáza-

tú üdvözlőlapok küldése, templo-

mi ünneplések, karácsonyi ebéd és 

ünnepi hangulatú tárgyakkal való 

díszítés, mint például karácsonyfa 

állítás, karácsonyi égők, girlan-

dok, fagyöngyök és krisztustövi-

sek elhelyezése. 

Története 

A karácsonyi ünnep szellemisé-

géhez, és jellegéhez hasonló ün-

nepek már korábban is léteztek: 

például a Saturnalia ünnepeket az 

ókori Róma lakói december 17-én, 

a téli napforduló idején, az őszi 

vetés befejezésekor, Szaturnusz 

isten tiszteletére ülték meg - a 

hagyomány szerint az uralkodása 

alatti boldog aranykornak az em-

lékezetét erősítette. 

 Ekkor nagy táncos vigadalma-

kat tartottak birodalom szerte. A 

fény diadalát ünnepelték a halál és 

a sötétség felett. A régi pogány 

ünnep vigasságokkal volt tele, 

mivel a téli napforduló a régi 

földművesek körében az újjászüle-

tést, a reményt táplálta. A földmű-

vesek számára fontos volt a meleg 

eljövetele, mivel a létük múlott 

rajta. A meleg időszak a bőség 

időszaka volt, míg a hideg időszak 

a sötétség és a nélkülözés idősza-

ka, ilyenkor az isteneket igyekez-

tek jókedvre deríteni. A szolgák 

megajándékozása is elterjedt volt. 

A házakat örökzöld borostyánok-

kal díszítették.  

 Miután a kereszténység állam-

vallás lett, hamarosan hivatalos 

keresztény ünneppé nyilvánították 

Jézus születését. Ezt az eseményt 

a 4. századtól kezdték ünnepelni, 

január 6-án Epiphania (Megjele-

nés) néven. 

A keresztény vallási ünnep Jé-

zus születésének történetére épül. 

A keresztény hit szerint Jézus a 

próféták által megjövendölt Mes-

siás, aki megváltja az emberiséget 

a bűntől. A Biblia leírása szerint 

Jézus szegényes körülmények 

között született, egy istállóban, 

mert senki nem fogadta be a házá-

ba a várandós Máriát, Jézus édes-

anyját a születés estéjén. A törté-

net szerint napkeleti bölcsek („há-

romkirályok”) indultak útnak 

ajándékokkal köszönteni a szüle-

tendő Messiást, és egy fényes 

csillag vezette el őket Jézushoz.  

 A 4. század végétől a keresz-

tény egyházak mindinkább de-

cember 25-én kezdték ünnepelni 

Jézus születését, január 6-án pedig 

a Jordán folyóban való megke-

resztelését (vízkereszt ünnepe). 

Ennek oka valószínűleg az volt, 

hogy a december 25-én végződő 

római Saturnalia ünnep helyére 

állítsák a keresztény karácsonyt. 

Jézus születésének történetével 

együtt új vallási tartalommal töl-

tötték meg a pogány ünnepet.  

 A 16. században a reformáció 

új tartalommal töltötte meg a ka-

rácsony ünnepét is. Az addigi 

templomi liturgia kezdett beköl-

tözni a házakba. Az emberek a 

Biblia otthoni forgatása révén a 

vallásos ünnepeket és szertartáso-

kat elkezdték otthon is ünnepelni. 

Kialakult sok karácsonyi szokás, 

például a karácsonyfa-állítás az 

evangélikusoknál Németország-

ban. 

A 18. században már egész Né-

metországban szokás volt kará-

csonyfát állítani. Innen jutott el a 

19. században előbb Ausztriába, 

majd egész Európába, a kivándor-

lókkal az Újvilágba, és így kezdett 

meghonosodni az egész nyugati 

keresztény világban. A karácsony-

fákat kezdetben édességekkel és 

gyümölcsökkel díszítették fel, 

később kezdett kibontakozni az 

üvegdíszek megjelenése.  

A karácsony megünneplése egy-

re inkább kezdett szokássá válni a 

nem vallásos családok körében is, 

a szeretet, a béke ünnepeként, a 

vallásos keresztényi rítusok egy 

részét átvéve. Napjainkban, az 

európai zsidó-keresztény kultúr-

körben a karácsony népszerű és 

sokakat érintő ünneppé vált, 

amely mindenki számára más-más 

jelentést hordoz.  

Magyarországon, a szocializmus 

idején a fenyőünneppel helyettesí-

tették. 

A karácsony szó a keleti keresz-

tény egyház szláv nyelvéből ke-

rülhetett a magyarba és valószínű-

leg bolgár közvetítéssel. Egyes 

bolgár nyelvjárásokban a kracsun 

szó a téli és a nyári napfordulót, 

illetve az azok körüli ünnepnapo-

kat jelenti. Macedón nyelvjárás-

okban a kracsun kifejezetten ka-

rácsonyt jelent. 

Megemlítendő az az alternatíva 

is az 1267-es Kassai kódex alap-

ján, mely szerint a magyar kere-

csen/kerecseny szóból származik e 

szavunk, visszautalandó a kará-

csonnyal egy időben tartott, régi 

magyar szokás szerinti sólyom-

röptetésre. 

Hagyományos magyar elneve-

zés a kiskarácsony és a nagykará-

csony, amely a valóságban két 

külön ünnepet takar: nagykará-

csony december 25-e, karácsony 

első napja, kiskarácsony pedig 

január 1-je, újév napja. 

HZ 
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Munkahelyi légkör és a stressz 
 

Nagyon sok munkahelyen tapasztalható, hogy rossz a munkahelyi légkör, szinte állandó a konfliktus, 

sokan betegállományba menekülnek. Gyakran a munkahelyi vezetők nem is gondolnak arra, hogy meny-

nyibe kerül mindez a munkavállalónak és a munkaadónak egyaránt. 

 

A munkavállalóknak és a mun-

kahelyi vezetőknek közösen kel-

lene törekedniük arra, hogy meg-

értsék, és kezelni tudják a munka-

helyi társas viszonyokat. Ha az 

adott vezető megérti a körülöttük 

zajló eseményeket, akkor sokkal 

könnyebben tudnak javítani a 

munkahelyi közérzeten. 

A dolgozó értékteremtő, egyben 

érző ember is, akinek rengeteg 

ereje pazarlódik el a terméketlen 

munkahelyi konfliktusokban. A 

konfliktusok során néhány embert, 

rosszabb esetben a többséget so-

rozatos támadások, piszkálódás, 

méltatlan bírálatok érik a vezetők 

részéről. A támadások alanya 

előbb „csak” feszült lelkiállapotba 

kerül, aztán rövidebb-hosszabb 

időre munkaképtelenné válik. 

Súlyos esetben tartósan, esetleg 

véglegesen elveszíti a munkaké-

pességét. 

Mindezek egyenes következmé-

nye a munkahelyi stressz. 

Európában a munkával kapcso-

latos stressz leggyakoribb oka a 

megkérdezettek szerint a foglal-

koztatási helyzet bizonytalansága 

és a munkahelyek átszervezése 

(72 százalék). 

Ezt a munkaórák száma és a 

munkaterhelés (66 százalék) köve-

ti. A fiatalabb, 18-34 éves dolgo-

zók körében ez a két ok azonban 

egyenlő súllyal került az első 

helyre (mindkettő 69 százalékkal). 

Ezen kívül, az egészségügyi és 

ápolási területen dolgozók az átla-

gosnál nagyobb mértékben jelöl-

ték meg a munkaórák szá-

mát/munkaterhelést a stressz for-

rásként (77 százalék). 

A nagyobb államadóssággal 

rendelkező országok munkaválla-

lói nagyobb valószínűséggel jelöl-

ték meg a foglalkoztatási helyzet 

bizonytalanságát és a munkahe-

lyek átszervezését a munkával 

kapcsolatos stressz kiváltó oka-

ként. 

A GDP 90 százalékát meghala-

dó államadósságú országokban a 

munkavállalók 73 százaléka ne-

vezte meg ezt a munkával kapcso-

latos stressz gyakori eredőjeként, 

míg a GDP 60 százalékával meg-

egyező vagy annál kevesebb ál-

lamadóssággal rendelkező orszá-

gokban a munkavállalók csupán 

66 százaléka tett így. 
 

 
 

Tíz munkavállalóból hat (59 

százalék) a megfélemlítéshez és 

zaklatáshoz hasonló elfogadhatat-

lan viselkedésformákat is gyakori 

stressz forrásként említette. Ennél 

kevesebben érzik kiváltó oknak a 

kollégák vagy felettesek támoga-

tásának hiányát (57 százalék), a 

feladat- és felelősségi körök egy-

értelműségének hiányát (52 száza-

lék) és a munkaidő-beosztás befo-

lyásolásának korlátozott lehetősé-

gét (46 százalék). 

A magyar eredmények a követ-

kező képet festik: a megkérdezet-

tek 56 százaléka gondolja úgy, 

hogy a legnagyobb munkahelyi 

stressz forrás a bizonytalanság és 

az átszervezések. Ezt követi a 

listán a munkaórák száma (48 

százalék) és a munkahelyi támo-

gatás hiánya (46 százalék). A 

dolgozók 52 százaléka vallotta 

stresszesnek munkahelyét, sajnos 

ebből 70 százalék érzi úgy, hogy 

ennek kezelése nem megfelelő 

módon zajlik. 

Érdekes eredmény, hogy a meg-

kérdezett minta 46 százaléka véli 

úgy, hogy kevés stressz ér munka 

közben. 

Az EU-OSHA kutatási eredmé-

nyei mellett egy magyar felmérés 

tapasztalatai is most láttak napvi-

lágot a life.hu oldalon. A kutatók 

egy nemzetközileg elismert, a 

Károli Gáspár Református Egye-

tem pszichológusai által átdolgo-

zott online teszt segítségével mér-

ték fel a stressz tűrő képességet. 

Az úgynevezett nagy stressz tesz-

tet több mint 90 ezren töltötték ki, 

a legtöbb válaszadó budapesti 

lakos volt - közölte a márciusi 

felmérésről beszámoló Sanofi-

Aventis Magyarország Zrt. az 

MTI-hez pénteken eljuttatott köz-

leményében. 

A két kérdőívet tartalmazó vizs-

gálat a felesleges aggódásra haj-

lamos, szorongó, illetve a stressz-

helyzettel megbirkózó, higgadt 

embereket azonosította. 

Az összegzésben utaltak az 

Amerikai Pszichológusok Szövet-

ségének egyik korábbi kutatására, 

amely szerint az életkor előre-

haladtával fokozatosan csökken az 

aggodalom szintje, és nő a stressz 

tűrés mértéke, tehát idősebb kor-

ban már nem idegeskedünk any-

nyit. 

A fiatalabbak (19-34 éves kor-

osztály) önálló életük megterem-

tésén fáradoznak, az új élethelyze-

tek okozta állandó nyomás és 

megfelelési kényszer nehéz kihí-

vások elé állítja őket. 

A magyar nőknek csak 11 szá-

zalékára jellemző az alacsony 

"aggodalmaskodási hajlam", míg 

a magasabb stressz tűrési képes-

ség kétszer annyi férfira jellemző, 

mint nőre. Ugyanakkor a nőknek 

jóval nagyobb az önismereti igé-

nyük és a pszichológiai érzékeny-

ségük, így gyakrabban veszik 

igénybe szakemberek, orvosok 

segítségét.
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Közös Érdekképviseleti Állásfoglalás 

A MOL-csoport Magyarországon és Szlovákiában működő szakszervezetei (Slovnaft Vegyipari Szak-

szervezet, MOL Bányász Szakszervezet, MOL Vegyész Szakszervezet, Olajipari Szakszervezet, PKDSZ, 

VÉSZ) elnökei és képviselői, valamint a MOL-csoport Európai Üzemi Tanács Ügyvezető Bizottságának 

tagjai tanácskozást tartottak 2014. október 14-én Pozsonyban a soron következő KSZ tárgyalásokra való 

koordinált felkészülés céljából.  

A szakszervezetek egyeztetésének, a közös állásfoglalás kialakításának célja a MOL-csoport magyarországi és 

szlovákiai területein, a Kollektív Szerződések tárgyalására vonatkozó elvrendszer megfogalmazása és nem 

utolsó sorban a munkavállalók hatékonyabb érdekvédelme.  

A Szakszervezetek a következő közös állásfoglalást, alapelveket fogadták el, melyek szellemében javasoljuk 

önállóan megkezdeni  a MOL magyarországi, a Slovnaft és a TVK területein a Kollektív Szerződés tárgyaláso-

kat 2014.november 6-tól. 

Határozottan kijelentettük, hogy a legfőbb motiváció a munkabér mértéke és bérjellegű juttatások, 

pénzbeli elismerések, jutalmazási formák.  

A tárgyalásokat az alábbi kiemelt szempontok és elvek szerint kérjük és javasoljuk lefolytatni: 

A bérekre, keresetekre vonatkozóan 

 Egy multinacionális, nyereséges céghez méltó alapbéremelést várunk el, ami valós reálbér növekedést 

eredményez a munkavállalók számára, elismerve a munkavállalók tudás, és munka alapú hozzájárulá-

sát a cég sikereihez. A differenciált béremelést a munkáltató csak az elismert pénzromlás fölött alkal-

mazza. Az inflációkövető béremelés minden munkavállaló részére garantált legyen. A béremelés ne a 

meglévő kompenzációs elemek rovására történjen. Például; műszak – és bérpótlékok, VBK, teljesít-

ményösztönző, karácsonyi jutalom. 

 A szakszervezetekkel egyeztetve szabályozni javasoljuk a felvételi és kinevezési béreket.   

Az ösztönző rendszerre vonatkozóan  

 A jelenlegi ösztönző rendszer (MTMR – munkavállalói teljesítmény management rendszer) nem haté-

kony, nem ösztönző, jelentős feszültséget okoz és nagyon sok adminisztrációval jár. Ezért az átdolgo-

zását vagy más - az objektivitásra maximálisan törekvő - rendszer bevezetését javasoljuk. Az MTMR 

rendszer teljes, szakértői átdolgozását kérjük az érdekképviseletek, valamint külső, független és tudo-

mányos szakértők bevonásával. 

A KSZ tárgyalásokra vonatkozóan:  

 A kollektív szerződés egyeztetését lokális szinteken kívánjuk elkezdeni és lefolytatni a területeken mű-

ködő szakszervezet(ek) részvételével.  

A HAY rendszerre és a szabályzatokra vonatkozóan: 

 Javasoljuk, hogy a társaság vizsgálja felül, véleményezze a HAY életképességét és létjogosultságát, a 

pozitívumait, a negatívumait.  A munkáltató mutassa ki, hogy a HAY rendszerben az összehasonlítás-

ban hány európai olajtársaság, finomító és petrolkémiai tevékenységet folytató vállalat szerepel és eh-

hez képest a MOL-csoport hol szerepel. 

 A munkáltató tárja fel a munkaköri kompetenciákat, HAY besorolást, a munkakör értékelések kialakí-

tásának szempontrendszereit, hogy a szakszervezetek is meg tudják ítélni, vajon a tudás, a felelősség és 

a munka összetettsége szempontjából egy adott személy besorolása megfelelő HAY kategóriában van-

e.  A HAY Bizottság működésének helyreállítását kérjük, amelyben az érdekképviseletek is több fővel 

részt vesznek. 

(folyt a következő oldalon) 
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A munkavédelemre, egészségvédelemre vonatkozóan 

 A szakszervezetek kezdeményezik a Központi Munkavédelmi Bizottság visszaállítását, tekintettel arra, 

hogy működését a munkáltató és a munkavállalók szempontjából egyaránt előnyösnek látják. 

 Javasoljuk, hogy támogassa a MOL az egészségügyi szűrővizsgálatokat az adóvonzat átvállalásával, 

legyen munkavállalói fejkvóta szűrővizsgálatokra. Vizsgálva a rákkeltő anyagok-, nehézfém-, radioló-

giai-, fizikai-, pszichés-, terhelések, a műszakos, és a nappalos munkavégzés hatását.  

Egyéb, munkavállalókat érintő fontos kérdésekben 

 Javasoljuk, hogy a MOL alkosson korai nyugdíjazási rendszert azokra a munkavállalókra, akik hosszú 

időn át folyamatos megszakítás nélküli műszakos, többműszakos munkarendben, valamint nehéz kö-

rülmények között dolgoztak, vagy egészségük megromlott (az állami korai ellátási rendszer megvalósu-

lásától függetlenül). 

 Kérjük, hogy minden munkaterületen (az adminisztrációs területeken is) úgy legyen megszervezve 

a munka és a mennyisége, hogy nem dokumentált és nem kompenzált túlórák a MOL-ban és a 

Slovnaft-ban ne forduljanak elő. 

 Túlszabályozottság: a szabályzatok sokaságát javasoljuk átdolgozni, úgy, hogy azok érthetőek és be-

tarthatóak legyenek a munkavállalók részéről. 

 

Vagyonőrök védelmében 
 

Sok az olyan munkáltató, akik biztonsági őröket foglalkoztat, kiszolgáltatott helyzetüket kihasználva, 

bagóért, a megengedett maximális havi munkaidőt jelentősen túllépve, pihenőnapok nélkül, szinte rab-

szolgaként alkalmazza őket. A szakma által várt 1700-1800 forint közötti összeg helyett 1889 forintban 

határozza meg a belügyminiszter a vagyonvédelmi szolgáltatás minimális rezsióradíját.  

 

Ebben a „szférában” sűrűn elő-

fordul a minimálbér alatti foglal-

koztatás vagy zsebből zsebbe 

történő bérfizetés, aminek az al-

kalmazottak nyugdíjba vonulá-

sukkor isszák meg a levét. 

Az ügylet pillanatnyilag előnyös 

lehet a zsebből fizetett munkavál-

lalónak, mert nem kell adót fizet-

nie az így szerzett jövedelem után, 

később azonban mikor nyugdíja-

zásukra kerül sor, bizony hiá-

nyozni fog az így be nem fizetett 

TB járulék. 

Már a biztonsági őröknek is van 

óradíjuk - ennél olcsóbban nem 

dolgozhatnak, mert meghatározták 

a vagyonvédelmi szolgáltatás 

minimális összegét is. 

Az erről szóló rendelettervezet a 

kormány honlapján jelent meg. 

Eszerint a személy- és vagyonvé-

delmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység minimális, általános 

forgalmi adó nélküli rezsióradíjá-

nak 2015. évi legkisebb mértéke 

1889 forint. 
 

 

A tervezet mellékletben tartal-

mazza a minimális rezsióradíj 

kiszámítását is. 

A főbb tételek közül az alapbér 

679 forint, a munkáltatói járulék 

242 forint. Az ügyvitel, munkahe-

lyi vezetés-irányítás költség a 

rezsióradíjból 460 forint, míg a 

munkahelyi szociális szolgáltatás 

52, az iparűzési adó 60, a társasági 

nyereségadó 4 forint. 

Eddig csak az építőiparban volt 

kötelező a minimális rezsióradíj 

alkalmazása, de július elején a 

kormány kötelezővé tette a va-

gyonvédelmi szolgáltatásoknál is. 

Német Ferenc, a Személy-, Va-

gyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara elnöke korábban 

azt nyilatkozta: a kötelező mini-

mális rezsióradíjtól azt várja a 

szakma, hogy a szolgáltatás minő-

sége is javulni fog. 

A kötelező minimális rezsióra-

díjtól azt várja a szakma, hogy a 

szolgáltatás minősége is javulni 

fog.

 

2014. januártól szeptemberig terjedő időszakban a munkaügyi hatóság 14 639 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgá-

latok során a foglalkoztatók 69 százalékánál talált munkaügyi jogsértéseket, amelyek az ellenőrzés alá vont 

foglalkoztatottak (81 793 fő) 70 százalékát érintették – derül ki a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi 

és Munkaügyi Igazgatóságának legfrissebb jelentéséből. 
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EMLÉKEZTETŐ MOL Nyrt. KSZ tárgyalás 2014.12.05. 
 

Résztvevők az Érdekképviseletek részéről:  
 

Bakos Ernő Üzemi Tanács / Európai Üzemi Tanács 

Biri László MOL Bányász Szakszervezet 

Bognár Piroska MOL Vegyész Szakszervezet 

Hegedűs Andrea Olajipari Szakszervezet 

Kovács László Olajipari Szakszervezet 

Szabó Csaba MOL Vegyész Szakszervezet 

Serfőző Ernő Olajág Szakszervezet 

Tary László Olajág Szakszervezet 
 

Résztvevők a Munkáltató részértől: 
 

Belső Gabriella HR 

Fekete László HR 

Dr. Haskó Tünde Jog 

Kovács Anita HR 

Ratatics Péter Csoportszintű Társasági Támogatás 

Taligás Ildikó HR 
 

A Munkáltató ismertette a 2015. évi cafeteria jogszabályokat, valamint az élet- és balesetbiztosítás elemre vonatkozó 

elképzeléseket, a csatolt prezentáció szerint.  
 

A Munkáltató jelezte, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2015 januárjában tervezi indítani a VBK vá-

lasztást. A technikai módosítások, programozói feladatok miatt a KSZ megállapodásra – legalábbis e témakör tekin-

tetében – legalább 3-4 héttel a nyilatkoztatás tervezett indítása előtt kell sort keríteni.  
 

A Szakszervezetek kérésére a Munkáltató ismertette azokat a tényezőket, melyekre alapbér-emelési ajánlatát alapoz-

ta: 

 Mivel a MOL-csoport vezetése részére megküldött Közös Érdekképviseleti Állásfoglalás egyik célja a Kol-

lektív Szerződések tárgyalására vonatkozó elvrendszer kialakítása volt a MOL-csoport magyarországi és 

szlovákiai területeinek vonatkozásában, a Munkáltató egyeztetéseket folytatott a MOL és Slovnaft felső ve-

zetés bevonásával a két ország gazdasági és munkaerő-piaci körülményeit, valamint a vállalatok pozícióit il-

letően, és álláspontját ezen tényezők figyelembe vételével alakította ki.  

 Tekintettel arra, hogy a Szakszervezetek a visszajelzések alapján – a 2014. évi KSZ megállapodásban foglal-

takkal ellentétben – inkább konkrét alapbér-emelési mérték meghatározását preferálják, a Munkáltató konk-

rét százalékra tett ajánlatot 2015-16. vonatkozásában. 

 Idén az infláció várhatóan 0 % körül fog alakulni, míg a jövő évre meglehetősen bizonytalanok az előrejel-

zések, ugyanakkor a kőolajár csökkenő tendenciája és ezzel a csökkenő üzemanyagárak várhatóan az inflá-

ció mértékét is nagyban befolyásolhatják. Az alapbéremelés mértékére vonatkozó javaslat e tényezők figye-

lembe vételével került kialakításra. 
 

A Munkáltató a fentieken túlmenően az alábbiakról tájékoztatta a Szakszervezeteket: 
 

1. Betegszabadságra járó díjazás:  

 a betegszabadság aránya 2010-13 között csökkent, 2014-ben kismértékű emelkedés tapasztalható; 

 mértékének 90%-ról 80%-ra történő csökkentése kb. 20 M Ft megtakarítást eredményezhet. 
 

2. Törzsgárda juttatás: 

 A 10,15 év MOL-csoportos munkaviszony esetében is bevezetésre javasolt juttatás a MOL Nyrt.-nél kb. 20 

M Ft többlet költséget jelent évente (5 év távlatában vizsgálva); 

 Amennyiben a törzsgárda juttatás harmonizációjára kerülne sor MOL Magyarország szinten, úgy a TVK 

esetében ez jelentős többletköltséget igényelne. 
 

A nyugdíj előtt állók vállalati ellátására vonatkozó munkáltatói javaslatot a Felek a KSz tárgyalástól függetlenül 

tárgyalják tovább. 
 

A Szakszervezetek a december 8-i hét elején visszajeleznek, hogy mikorra tudják közös álláspontjukat kialakítani. A 

Munkáltató kérte, hogy lehetőség szerint írásban küldjék meg közös álláspontjukat és a következő tárgyalás időpont-

jára vonatkozó javaslatukat, ezzel is hatékonyabbá téve a tárgyalási folyamatot. 
 

A Felek megállapodtak abban, hogy a Szakszervezetek saját csatornáikon kommunikálják a munkáltatói ajánlatot 

abból a célból, hogy álláspontjukat kialakíthassák.  

A Munkavállalók széleskörű informálását ugyanakkor érdemes úgy időzíteni, ha a legfontosabb mérföldkövek tekin-

tetében – pl. a Kollektív Szerződés időtartama, stb. – már mindkét Fél stabil állásponttal rendelkezik, az áttekinthető, 

pontos tájékoztatás érdekében. 
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Az agy "benyújtja a számlát", ha éjszaka dolgozol 
 

Az éjjeli munka öregíti az agyat és károsítja a működését - figyelmeztetett egy friss tanulmány. Angol 

és francia kutatók kimutatták: a biológiai órával ellenkező munkaidő egy évtized alatt plusz hat évvel 

öregíti az agyat. 
 

A normális munkaidőhöz való visszatérés után öt 

év kellett az agy regenerálódásához - idézte a BBC 

hírportálja az Occupational and Environmental 

Medicine című szaklapban megjelent tanulmányt.  

A szervezet belső órája szerint az embernek nappal 

kell aktívnak lenni, éjjel kell aludni. Ismeretesek az 

órával ellentétes életmód káros hatásai a mellráktól az 

elhízásig. A Swansea-i Egyetem és a Toulouse-i 

Egyetem kutatócsoportja most azt vizsgálta meg, 

hogyan befolyásolja az éjjeli műszak az agyműkö-

dést. 

Franciaországban háromezer résztvevő memóriáját, 

gondolkodási sebességét és kognitív képességeit mér-

ték tesztekkel. Az idő múlásával az agy is öregszik, a 

kutatók azonban azt mondták, az éjjeli műszak fel-

gyorsította ezt a folyamatot. Akik több mint tíz évet 

dolgoztak éjszaka, azoknak az eredményei a mintegy 

hat és fél évvel idősebbekének feleltek meg. Amint 

abbahagyták a váltott műszakot, öt év alatt "meggyó-

gyultak". 

"Lényeges hanyatlást tapasztaltunk az agyműkö-

désben. Valószínű, hogy ha bonyolultabb feladatot 

vállalnak, talán több hibát ejtenek, és esetleg százból 

egynek messzemenő következményei lehetnek, azt 

azonban nehéz lenne megmondani, hogy a minden-

napi életben ez milyen hatással járna" - mondta Philip 

Tucker, a Swansea-i Egyetem kutatócsoportjának 

tagja.  

Mivel a társadalomnak szüksége van az éjszakai 

munkára, a kárait enyhíteni kell a munkaidő-beosztás 

jobb tervezésével és rendszeres egészségügyi szűrés-

sel, amelyben a kognitív teljesítményt is mérni kell - 

tette hozzá. 

MTI
 

Korengedmény 
 

Korábban fontos funkciót töltött be a megszüntetett korengedményes nyugdíj. Ezt az ellátást döntő-

en azok a munkavállalók tudták igénybe venni, akik hosszú időt töltöttek el egy olyan munkáltatónál, 

melynek megvolt az anyagi lehetősége arra, hogy egy létszámleépítéskor a nyugdíjig hátralévő időre 

(maximum 5 évre) egy összegben „megváltsa” a munkavállaló nyugdíját. 
 

A munkáltató a munkavállaló 

előrehozott öregségi nyugdíjra 

jogosító korhatárának az eléréséig 

a  nyugdíjbiztosítási igazgatási 

szerv által megállapí-

tott nyugdíjának az évenkénti 

emelések és kiegészítések nélkü-

li összegét postaköltségekkel 

együtt a fizetési értesítés kézhez-

vételét követő 15 napon belül a 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

elkülönített számlájára egy ösz-

szegben, előre fizette be. 

A rendszer másik funkciója az 

volt, hogy pótmegoldást jelentett 

egyes nehéz munkakörülmények 

között dolgozó munkavállalók 

számára, akik kimaradtak a kor-

kedvezményes nyugdíj rendszeré-

ből.  Így például a villamos ener-

gia iparban egyes munkakörökben 

hosszú időt eltöltő munkavállalók 

számára kollektív szerződés alap-

ján választható jogként működött 

a korengedményes nyugdíj. 

Az utolsó három év (2010-2012) 

adatai jelzik a korengedményes 

nyugdíj igénybevételének nagy-

ságrendjét, mely a LIGA Szak-

szervezetek adatkéréséből és 

elemzéséből derül ki. E szerint 

évente 5-9 ezer új megállapítás 

történt, a rendszerben lévők száma 

pedig 9-13 ezer között alakult 

csökkenő tendenciát mutatva. Az 

átlagos ellátás pedig mindhárom 

évben 140.000 forint körül 

volt. Az állam számára maga a 

nyugdíjfizetés nem jelentett plusz 

terhet, hiszen a munkáltató előre 

befizette a hátralévő összeget. 

Bizonyos bevételektől azonban az 

állam elesett. Nem kellett a nyug-

díj után egészségbiztosítási járulé-

kot fizetni, illetve ingyenesen 

jártak az igénybevevők számára a 

nyugdíjasoknak járó kedvezmé-

nyek. 

 

Dr. Kéri Ádám 

 

Már nem lehet a nap folyamán pótolni az autópálya-matricát, azonnal jön a büntetés. A Nemzeti Útdíj-fizetési 

Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. szigorította az e-matricák ellenőrzését, korábban minden nap éjfélig válthatták meg 

büntetlenül e-matricájukat azok, akik a fizetős útra kanyarodás előtt elfelejtettek fizetni az út használatáért. 

Ezek szerint elvesztették a napon belüli utólagos autópályadíj-fizetés lehetőségét az autósok, motorosok, a 

Nemzeti Útdíj-fizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. ugyanis szigorította az e-matricák ellenőrzését. Az újság pénte-

ki cikke szerint korábban minden nap éjfélig válthatták meg büntetlenül e-matricájukat azok, akik a fizetős útra 

kanyarodás előtt elfelejtettek fizetni az út használatáért. A NÚSZ azonban november 3-án szolgálatba állította 

informatikai rendszerének legfrissebb fejlesztéseit. Állítólag az állami útdíj-szedő egyelőre óránkénti frissítést 

állított be. 
(MTI) 
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Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Ne hazudj annak, aki bízik benned, és ne bízz 
abban, aki hazudik neked! 

* 
Ma már azt is tudom, hogy bármi volt és bárhogy 

is volt, s akármit vettek el, minden hiánnyal én 
lettem gazdagabb. 

* 
A hipochondria az egyetlen betegség, amelyben 

még nem szenvedtem. 
* 

A nő addig idegeskedik a jövője miatt, amíg férj-
hez nem megy. A férfi nem aggódik a jövője miatt, 

amíg meg nem házasodik! 
* 

A születésszabályozás legegyszerűbb módja a 
reggeli smink mellőzése. 

* 
A minőség és a mennyiség nem számít, csak sok 

legyen és jó. 
* 

Azt írták, hogy „Évi 20%-ot spórolhat meg”. 
Évi nővére vagyok, nekem is jár a kedvezmény? 

* 
Aki gyűlöl, az nem tud szeretni. 

* 
Amerikai turista sétál a tengerparton. Egyszer csak 
meglát egy táblát: Sirályok eladók! A turista odalép az 
árushoz: 
- Mennyibe kerül egy sirály? 
- Tíz euró. 
A turista átnyújt egy tízest, az árus elteszi, majd fel-
mutat az égre: 
- Az ott a magáé. 

* 
Egy francia társaságban az anyuka a kislányát pro-
dukáltatja a zongoránál. Az egyik vendég keservesen 
sírni kezd. Az anyuka odamegy hozzá: 
- Uram, ön sír, amikor a kislányom a Magyar rapszó-
diát játssza? Ezek szerint ön magyar? 
- Nem, asszonyom. Én zenész vagyok. 

* 
- Képzeljétek, tegnap este, amikor itt iszogattam vele-
tek, egy fickó betört a házamba! 
- És, mit vitt el? 
- Semmit. Agyrázkódást kapott, és kitört hat foga. A 
feleségem azt hitte, hogy megint én megyek haza 
részegen. 

* 
Egy fotós elhatározza, hogy légi felvételeket csinál az 
Etnáról. Telefonon rendel egy légi taxit. Amikor kiér a 
repülőtérre, látja, hogy egy kis gép áll a kifutón, nyi-
tott ajtóval. Bedobja a csomagját, beül, majd mondja 
a pilótának: 
- Mehetünk. 
A gép felszáll. A fotós odaszól a pilótának: 
- Legyen szíves az Etna fölé menni, ott majd csinálok 
néhány fényképet. 
- Miért? - kérdezi a pilóta. 
- Mert fotós vagyok, a fotósok pedig fényképeket 
szoktak csinálni. 
Hosszú csend, majd a pilóta megkérdezi: 

- Ezek szerint akkor nem maga az oktató? 
* 

- Eleget dolgoztunk már szomszéd, pihenjünk egy 
kicsit! Mit inna, sört, pálinkát, netán egy kis forralt 
bort? 
- Előbb egy kis pálinkát, aztán elsörözünk, amíg fel-
forr az a bor. 

* 
Fiatal koromban, anyám gyakran leküldött egy tízes-
sel a közértbe s én félóra múlva két kiló krumplival, 
egy vekni kenyérrel, egy liter tejjel, húsz tojással, fél 
kiló babkávéval, és legalább két zacskó bonbonnal 
jöttem haza. 
Ma már ezt nem lehet megcsinálni. Ott az a sok ka-
mera meg biztonsági őr! 

* 
Egy amerikai juhásznak elpusztul a kutyája. Lemegy 
a faluba, és betér a templomba. 
- Atyám, meghalt a kutyám. Mondana egy misét sze-
gény páráért? 
- Nézd, fiam, az egyház nem celebrálhat misét egy 
állatért. De a szomszéd faluban lakik egy kirúgott 
pap, aki szektát alapított. Menj el hozzá, és ő bizto-
san megteszi. 
- Nagyon köszönöm, atyám. Jut eszembe: mit gon-
dol, mennyibe kerülhet a mise? Elég lesz ezer dollár? 
- Na de fiam, miért nem azzal kezdted, hogy a kutyád 
katolikus volt?! 

* 
Feleség a férjnek: 
- Kellett pár év házasság ahhoz, hogy rájöjjek, mek-
kora egy idióta vagy! 
- Pedig már abból rájöhettél volna, hogy megkértem a 
kezed! 

* 
Egy kamaszlány fél óra társalgás után leteszi a tele-
font. Az apja megjegyzi: 
- Nahát, ez rövid volt. Máskor két órát szoktál egyfoly-
tában beszélni. Mi történt? 
- Téves számot hívtam. 

* 
Unoka kérdezi: 
- Nagymama, mi az a szerető? 
Nagymama felsikít, elhajítja a kötést, felpattan, átgá-
zol a macskán, felrohan a padlásra, feltépi a gard-
róbajtót, kizuhan egy csontváz: 
- A francba, tudtam, hogy valamit elfelejtettem. 

* 
- Hello, van mikrohullámú sütőtök? 
Eladó hátrakiabál: 
- Béla, itt van egy elmebeteg és mikrohullámú sütőtö-
köt keres! 

* 
- Mikor feleségül vettél, olyan volt az alakom, mint a 
Coca-colás üvegé – mondja az asszony. 
- Most is olyan drágám, csak kétliteres változatban. 

* 
A Feng-Shui szerint, „a munkahelyünkön soha ne 
üljünk az ablakkal szemben''. 
- Traktoros vagyok, akkor most mi a francot csinál-
jak? 

 



 
 

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 
 

 

HAJ – LAK FODRÁSZAT ÉS KOZMETIKA 
Arckezelések: 

 Arc-nyak és dekoltázs masszázsok 

 Tisztító arckezelések 

 Fiatalító, regeneráló kezelések, maszkok 

 Szempilla-szemöldökfestések 

 Szempilla hosszabbítás: szálas, tincses, soros 

 Sminkek: nappali, alkalmi (esküvői) 
Testkezelések: 

 Cellulit kezelés (tekercseléssel) 

 Hagyományos és Cukorgyantázás 
Gépi kezelések: 

 Hatóanyagos ultrahangozás 

 Vio-s fertőtlenítés 

            

Címünk: Érd, Edit utca 1/B 

E-mail: tiffanymadonna@gmail.com 

Mobil: 06-30-309-1518 

Őszi akció! 

Ön, a hirdetés felmutatásával 

15% kedvezményben részesül! 

 

 

F U V A R O Z Á S  É S  K Ö L T Ö Z T E T É S  A Z  O R S Z Á G  E G É S Z  T E R Ü L E T É N .  
 

Megbízható gyakorlott rakodókkal. Garanciával! 

Fuvarozást és költöztetést vállalunk az ország egész területén. 
 

Belföldi áruszállítás: 

Belföld egész területén a nap 24 órájában megbízhatóan, gyorsan és pontosan leszállítjuk az ön áruját. 
 

Áru és anyagbeszerzés: 
Cége működéséhez szükséges alapanyagokat, segédanyagokat beszerezzük és kiszállítjuk akár napi rendsze-

rességgel. 

Gyűjtő és terítőfuvarok: 

Hasonlóan az anyagbeszerzéshez, begyűjtjük áruit és késztermékeit, gyorsan és pontosan megrendelőihez 

kiszállítjuk. 
 

Telephely: Érd, Százhalombatta www.gaborkoltoztetes.hu Tel:+36-20-619-7010 
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