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Önmagadért-velünk! 
 

 
 
 

Varga Sándor vezérlő 
Finomítás Százhalombatta 

 
Tizenkét órás lettem én 
Mert nem számít a vélemény 
Erő 
Fölény 
 
Ötvenéves szervezet 
Nem bírja a terheket 
A Halál 
Kaszál 
 
Évtizedes gyakorlat 
Nyugdíjba megy maholnap 
Megáll 
A gyár 
 
Bár a nyugdíj messze van 
Nem vagyok haszontalan 
Remélem 
Elértem 
 
Végre eléred a várt kort 
És leadod a bocskort 
Lelked 
Beteg 
 
Családod már kirepült 
Szervezeted kimerült 
Tested 
Senyved 
 
Pihenhetnél végre 
De felnézel az égre 
Ott várnak 
A volt társak... 
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Két év múlva elindítják az úthengert. 
 
 

 
 
 

Együtt megakadályozhatjuk! 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.olcso.hu/arak/%C3%BAthenger&ei=OCXTVKanPIToaMCqgpgM&bvm=bv.85142067,d.d2s&psig=AFQjCNHwyVG10qJgjz2N6I6aNBZvFa9Wkg&ust=1423210158580108


 
Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu 

 

 

Vegyük komolyan az EBK tudatos munkavégzést 
 

Egészségvédelem, Biztonság-

technika, Környezetvédelem, 

azaz EBK. E három szó tartal-

mának ismeretében a munkaba-

lesetek és a foglalkozási megbe-

tegedések jelentősen mérsékel-

hetők, illetve megelőzhetők. A 

biztonságos munkavégzés és a 

környezetbarát működés ma 

már alapvető elvárás a vállala-

tokkal szemben. Az ehhez nél-

külözhetetlen ismeretanyag át-

adásához azonban felkészült, a 

szó szoros értelmében vett, nap-

rakész szakismerettel, sokéves 

tapasztalattal rendelkező szak-

emberekre van szükség. 

 

2013 szeptemberétől új alapokra 

helyezték a vállalkozók/új felvéte-

lesek (MOL) EBK oktatását. A 

MOL FF és EBK koordinációjával 

az oktatást több szintűvé tették. 

Az alap oktatási modul mindenki-

nek kötelező általános biztonság-

technikai ismereteket, míg a mun-

kairányítói modul egy felsőbb 

szintű, specifikumokkal kiegészí-

tett képzést jelent. 

A FER Tűzoltóság Kft. 5 hely-

színen: Százhalombattán, Tiszaúj-

városban, Komáromban, Algyőn 

és Zalaegerszegen szervez EBK 

oktatásokat. 

Az egyre növekvő igények 

szükségessé tették egy elektroni-

kus bejelentkezési felület megva-

lósulását, ami 2014 októberében 

működésbe is lépett, nagyban 

megkönnyítve ezzel az oktató 

kollégák adatszolgáltatási kötele-

zettségét a MeFTIR program mű-

ködéséhez. 

Interjúmban a százhalombattai 

oktatásról, annak részleteiről kér-

deztem Kálmánné Pajzos Ivettet 

a FER Tűzoltóság Kft. EBK és 

MIR vezetőjét, aki egyben az 

oktatásokért felelős személy, illet-

ve Must Károlyt, aki 6 éve tart 

EBK oktatásokat a Dunai Finomí-

tóban. 

- Éves szinten, kik és mennyi-

en vesznek részt a DUFI oktató-

bázis EBK képzésein?  

- Kálmánné Pajzos Ivett: A 

MOL Nyrt. és ezen belül a FER 

Tűzoltóság Kft. kiemelt figyelmet 

fordít egészségvédelmi, biztonság-

technikai és környezetvédelmi 

tevékenységére. Évente körülbelül 

5500 – 6000 főt oktatunk a Dunai 

Finomítóban. Az oktatottak körül-

belül 97 %-a kivitele-

ző/alvállalkozó, a többiek pedig 

mintegy 3%-ban újfelvételes 

MOL munkavállalók. 

 - Egy EBK oktatást végző 

szakember nem könnyű felada-

ta, hogy sokszor laikusok szá-

mára érthetővé tegye a DUFI 

technológiákhoz kapcsolódó 

veszélyeket, biztonsági előíráso-

kat. 

- Kálmánné Pajzos Ivett: A 

balesetek és a foglalkozási ártal-

mak megelőzhetők, ha az ember a 

maga alkotta gépeket, berendezé-

seket, eszközöket biztonságosan 

tudja kezelni. A Dunai Finomító 

egy veszélyes üzem, nem köny-

nyű az emberekkel megismer-

tetni a „veszély” fogalmát, úgy 

hogy ne megijesszük őket, ha-

nem segítséget próbáljunk 

nyújtani nekik a további mun-

kájukhoz a területen. Az EBK 

oktatások anyagának tartalma 

ezért folyamatosan változik és 

frissül, az új programok, előírá-

sok bevezetésével kapcsolatban 

mindig naprakész információt 

tartalmaz. 
- Milyen a fogadókészség az 

oktatottak részéről? 

- Must Károly: Változó. Van-

nak, akik megelégednek az elő-

adás anyagában kapott informáci-

ókkal, de nagyon sokan még a 

szüneteket is felhasználják, hogy 

kérdéseikre választ kapjanak. 

Sokszor olyan kérdéseket is ka-

pok, melyek nem kapcsolódnak 

közvetlenül az előadás anyagához. 

Az ilyen kérdések jelzik, hogy a 

hallgatóság komolyan veszi a 

hallottakat és szüksége van az 

információkra, igény van külön-

böző ismeretekre. 

- Hogy történik a vizsgáztatás 

és milyen eredmény szükséges a 

sikeres vizsgához? 

- Must Károly: Közvetlenül az 

előadást követően tesztlapos vizs-

gát kell tenni, ahol 70%-os ered-

mény szükséges a megfeleléshez. 

A tapasztalat az, hogy a követel-

ményt a vizsgázók nagy része jól 

teljesíti. A sikeres EBK vizsga 

tényét a FER az EBK útmutatóba 

(kiskönyv) bepecsételi, ami a kiál-

lításától számított 365 napig érvé-

nyes. Sikertelen vizsga esetén a 

vizsga megismétlésére csak az 

oktatási modul ismételt meghall-

gatása után van lehetőség. 

- Sokszor halljuk az EBK-

tudatos kifejezést. Mindez na-

gyon fontos az egészség-, a 

munka- és a környezetvédelem 

területén. Lehet érzékelni azt, 

hogy mindez mennyire rögződik 

az oktatottakban? 

- Kálmánné Pajzos Ivett: Az 

„EBK-tudatos” kifejezést sajnos 

sokan közhelyként használják, 

nem igazán hisznek benne, vicce-

lődnek a kifejezéssel. A mi célunk 

az, hogy azokat az embereket, 

akik sosem dolgoztak még hason-

ló környezetben, olyan informáci-

ókkal lássuk el, ami nem csak 

hasznukra válik a munkájuk során 

(pl. felismerik a veszélyeket, al-

kalmazzák a szabályokat stb.), de 

a megszerzett ismeret alkalmazása 

a munkavégzésük alapvető feltéte-

le is a létesítményeinkben. Évente 

ismétlő oktatáson kell részt venni, 

az évek folyamán egyre inkább 

elmélyül a munkavállalókban az 

„EBK tudatos” munkavég-

zés/viselkedés igazi értelme és 

tartalma. 
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(folyt. az előző oldalról) 

- Must Károly: Általában az 

oktatásokon ismétlődő jelleggel 

megjelenő személyeknél sikere-

sebb vizsgaeredmények születnek, 

mint azon munkavállalóknál, akik 

még veszélyes területen nem dol-

goztak, így ilyen jellegű oktatáson 

nem vettek részt. Az előadást a 

tanulságos balesetek sorával zár-

juk. 

Ennél a résznél sokszor már elő-

re mondják a „hallgatók”, hogy 

milyen szabályokat kellett volna 

az adott munkánál betartani, hogy 

a baleset ne következzen be. Ez 

mindenképpen olyan pozitív visz-

szajelzés, ami azt erősíti, hogy van 

értelme az EBK oktatásoknak. 

 

Brunecker Jenő 

 

Vegyük komolyan egymást! 
 

Gyűléseken, megbeszéléseken vagy komolyabb 

üléseken a témákat, valamint a felmerült kérdéseket-

válaszokat jegyzőkönyvbe foglalják azért, hogy a 

jelenlévők később ellenőrizhessék, valóban az el-

hangzott mondanivalókat rögzítették-e. 

A tárgyaláson nem résztvevő népek pedig tudomást 

szerezhetnek arról, hogy mi folyik a hátuk mögött, 

illetőleg arra is felkészülhessenek, ha esetleg a fejük-

re akarnak pottyantani valamit. 

Ezt a jegyzőkönyvet utóbb, írásos formában, a szé-

les – elméletileg és gyakorlatilag érintett – munkavál-

lalói tömegek rendelkezésére bocsátják. Nem annak 

kivonatát, hanem az összes, az ülésen, gyűlésen, 

megbeszélésen elhangzott lényeges momentumot. 

Van erre helyi példa is: amikor Mazzag Pál volt a 

DUFI ÜT tanácsának elnöke, részletes emlékeztető 

készült valamennyi ülésről, amihez minden érintett 

hozzájuthatott sőt, az irodaházi faliújságon is ki volt 

függesztve. 

Ma már nincs ilyen. Illetve ha van, az is futólagos, 

mintha egy elnagyolt vázlat kivonatának tömörített 

változata lenne. 

Persze az is lehet, hogy csupán hónapokban mérhe-

tő átmeneti állapotról van szó és felesleges az ÜT 

választáskor aktív munkavállaló aggodalma, mert 

csak a tollakból párolgott el a tinta… 

Sic transit gloria mundi. 
 

 

Reggeli akció a május 1. emlékkőnél 
 

A LIGA Szakszervezetek elnöksége döntése nyomán, május elsején délelőtt 9.30-kor - immár hagyo-

mányos módon - a Fiatalok Ligája villámakciót szervez a Városliget Dózsa György út - Ajtósi Dürer sor 

sarkánál lévő május 1. emlékkőnél. 

 

Az akció üzenete az, hogy elégedetlenek vagyunk, 

nem haladnak a tárgyalások, sztrájk tv, Mt., korhatár 

előtti ellátás ügyében, ezen túl követeléseket fogal-

mazunk meg látványos formában. 

A fiatalok után Gaskó István tart közterületi sajtótá-

jékoztatót. Az akcióra minden LIGA tagszervezeti 

tagot örömmel várunk! A rendezvény 10 órakor véget 

ér, innen irány a BVSC sportpálya, ahol mindenkit 

színes programok, strand, sport, és finom ételek vár-

nak! 

Idén is megrendezzük immár szokásos LIGA majá-

lisunkat Budapesten, a BVSC pályán, amelyre ezúton 

hívunk meg mindenkit családostul! 

Sör, virsli, foci, strand, Beatrice koncert, gyermek-

programok, és még sok más, ahogyan azt már meg-

szokhatták a LIGA tagjai! 

Május 1-én 10.00 órától 18.00 óráig, Budapest 

XIV. kerületében, a BVSC pályán. 

Műsor: 

10.00 - 11.00 ébresztő zene 

11.00 - 11.40 koncertfúvósok 

12.00 - 12.30 társastánc bemutató 

12.30 - 13.30 jó ebédhez szól a nóta 

13.30 - 14.30 Musical stúdió műsora 

14.45 - 15.30 Néptánc 

16.00 - 17.00 Nagy Feró és a Beatrice 

17.15 - 18.00 Levezető zene 

Étkek: Virsli, debreceni kolbász, grill csirke, tiszai 

halászlé, sült halak minden formában. 

Italok: sör, bor, üdítő 

Programok: óriás csúszdás légvár, lufi hajtogató 

bohóc, arcfestés, 4 személyes csocsó asztal, Szkander 

pad versenybíróval, strand és fedett medence. 

Szakszervezeti kispályás focibajnokság. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

LIGA Szakszervezetek 

 

Csiki-csuki 
 

Ismét népszavazási kezdeményezést tervez beadni a Liga Szakszervezetek a vasárnapi zárva tartás kérdéséről. 

Gaskó István, a szakszervezetek elnöke a Lánchíd Rádióban a tervezett kérdéseket ugyan nem árulta el, de 

úgy fogalmazott: a kérdés megfogalmazásánál más megközelítést alkalmaznak majd, mint korábban az Össze-

fogás párt, amit elutasított a Kúria. 

Gaskó István hozzátette: úgy látja, a kormány lezártnak tekinti a kérdést. 
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A legáldottabb kéz a földön 

A te két kezed, jó Anyám! 

Mindenki áldja közeledben: 

Hát én hogy is ne áldanám?! 

Tudom, megáldja Istenünk is, 

Az örök Jóság s Szeretet! - 

Némán, nagy, forró áhítattal, 

Csókolom meg a kezedet! 

 
Anyák napja 

 

Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnep-

ségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem 

során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is megköszöntötték. 

 

Angliában, az 1600-as években, a kereszténység el-

terjedésével, az ünnep vallási színezetet is kapott. 

Akkoriban a húsvétot követő negyedik vasárnapon, 

az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. 

A családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadna-

pot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édes-

anyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a 

napra elkészítették az anyák sütijét, az édesanyák 

számára. 

 

Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünne-

pelték meg Bostonban az anyák napját. 

1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta 

az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az 

ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt 

édesanyja emlékére. 

Rengeteg időt és energiát szánt arra, hogy az ünne-

pet előbb állami, majd nemzetközi ismertségűvé te-

gye. Jarvis a célját 1914-ben érte el, amikor 

Woodrow Wilson amerikai elnök a napot hivatalos 

ünneppé nyilvánította. 

Rövid időn belül az ünnepet "felkarolták" a virág-

kereskedők, üdvözlőlap-gyártók, cukorka- és aján-

dék-kereskedők, akik Európában is propagálni kezd-

ték az Amerikában elterjedt ünnepet, amelynek hatá-

sára az gyorsan népszerűvé vált kontinensünkön is. 

Az eredeti elképzeléshez képest - az élő és elhunyt 

anyák tisztelete - az ünnep eltolódott az ajándékozás, 

Jarvis véleménye szerint pedig főképp a virágkeres-

kedők hasznának növelése irányába. További élete 

során oly hevesen tiltakozott az ünnep üzletiesedése 

ellen, hogy még a törvénnyel is szembekerült egy 

vehemens tüntetése során. Élete végére megbánta 

tettét és nem akarta nevét Anyák Napjával kapcsolat-

ba hozni. 

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vö-

röskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-

tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban 

már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai 

ünnepélyek közé az Anyák napját. 

Anyák napját a legtöbb országban májusban tartják, 

Magyarországon május első vasárnapján ünnepeljük. 
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Áprilisi szülinap FER tűzoltókkal 

 A Dunai Finomító színházterme kedd délelőtt megtelt tűzoltókkal. De ne tessék rosszra gondolni, se tűz-

vész, se káros anyag nem veszélyeztette a környéket. Nem bevetésre, hanem ünnepelni jöttek össze a 

szakma legjobbjai: 20 éves lett a FER. 

 

Az áprilisi napfény mosolyt csalt a tűzben edzett arcokra, ahogy egyenruhájukban bevonultak a rendezvény 

helyszínéül szolgáló Színházterembe. A hallgatóságot a volt és a jelenlegi FER-esek, a tulajdonosi képviselők, 

a szakmai felügyelet és az üzleti partnerek köréből érkezettek alkották. 
 

Az ünnepélyes rendezvényt Fasimon Sándor, a tulajdonos MOL Magyarország ügyvezető igazgatója nyi-

totta meg, aki áttekintette a FER megalakulása óta eltelt két évtizedet. 
 

A szervezet 1995. január 1-én kezdte meg működését Százhalombattán - FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesü-

lés néven - a két alapító tulajdonos, a MOL Nyrt. Dunai Finomító és a Dunamenti Erőmű Zrt. tűzvédelmére. 

Mára a MOL 100% tulajdonú leányvállalataként működik, egyesülve a szintén 20 éve alapított Tiszaújvárosi 

TMM (Tűzoltó és Műszaki Mentő) Kft-vel. A FER mára országos hálózattá fejlődött; három főfoglalkozású, és 

három alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságot működtet a MOL magyarországi telephelyein 

(Százhalombatta, Tiszaújváros, Algyő, Komárom, Csepel és Szajol), továbbá biztosítja a tűzoltás-vezetők fo-

lyamatos jelenlétét a Zalai Finomítóban. A szakembergárda és az eszközállomány fejlesztésével igyekszik meg-

felelni a jelen és jövő kihívásainak. Alaptevékenységének ellátásán túl kiegészítő szolgáltatások széles körét 

nyújtja, mégis alapfeladatainak legmagasabb szinten való ellátását tekinti fő feladatának. 
 

„A MOL-nak a FER-re nem csak a jogszabályi kötelezettség miatt van szüksége, hanem mert veszélyes ipari 

üzemeiben, telephelyein nélkülözhetetlen munkát végez kiváló minőségben, hatékony működési modellben” - 

mondta Fasimon Sándor. Ehhez a kiemelkedő szakmai tevékenységhez gratulált és erőt, kitartást kívánt a to-

vábbi közös munkához. 

www.fer.hu  
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Agyvihar - brainstorm? 
 

Na, szóval, hol is kezdjem? Nem szokásom újságokba irkálni, de a mostani, sok MOL Nyrt. - ponto-

sabban: Dunai Finomító – dolgozót dühítő, feltehetőleg váratlanul betoppant agyviharban sarjadt „in-

tézkedést” nem tudom szó nélkül hagyni, ezért alábbi tapasztalataimmal és véleményemmel a Tényképet 

keresem meg, mert évek óta érzékelem, hogy munkavállaló-barát, és ha konkrét és sokakat bosszantó 

dolgokról van szó, ez a szakszervezeti újság soha nem rémül meg még az apró királyosdit játszóktól sem! 

 

Határozottan meglepődtem, mi-

kor szabadságról visszatérve, 

egyik reggel hét óra előtt, a lovar-

dán túl állt a kocsisor vége. Azt 

gondoltam, hogy valami komo-

lyabb baleset van és ezért araszo-

lunk. Jó tizenöt perc múlva a be-

léptető sorompóhoz értem és ak-

kor jött a második meglepetés, a 

belépőkártyámat szó szerint, ki-

rántotta kezemből a szolgálatot 

teljesítő portás. 

Mikor rákérdeztem ennek okára, 

cizellálatlan szavak kíséretében 

mondta, hogy valami főnök találta 

ki és még hozzátette, hogy ez a 

módi szerinte marhaság, mert 

megnehezíti munkájukat, ráadásul 

nagyon lelassítja a forgalmat és 

nem mellesleg reggelente óriási 

dugót okoz az Északi-porta előtt. 

Később, már-már betudtam va-

laki balul sikerült kísérletezésének 

ezt a külcégeseket, ki és beszállí-

tókat valamint Molosokat egya-

ránt akadályozó, nekik reggeli és 

délutáni dühöt okozó módszert, 

ám közbejött valami. 

Egyik délután, munkaidő után 

mentem kifelé az Északi-portánál 

és láttam, hogy az úgynevezett 

fegyveres őrök, a zsúfolt kocsi-

sorok egyikéből félreállítottak egy 

gépjárművet – külön ellenőrzésre. 

Semmi mást nem néztek meg a 

kolléga kocsijában, csak a cso-

magtartót úgy, mint tíz méterrel 

arrébb a sorompónál. 

Megjegyzem, hogy a DUFI terü-

letén a KRESZ szabályai érvénye-

sek. Ennek ellenére, a gépjármű 

félreállítása szabálytalanul, a zá-

róvonal átléptetésével történt! 

Ez – a kivitelezés ostobaságán 

túlmenően –, kimeríti a zaklatás 

fogalmát, arról nem is szólva, 

hogy nyilvános megszégyenítés! 

Vagy „csupán” rendőrhatóságot 

próbálnak majmolni egy munka-

helyen? Esetleg lehetséges tolva-

joknak tekintik a tíz méteren belül 

dupla ellenőrzésnek kitett dolgo-

zókat? Nem közöttük kell keresni 

azokat, akik köztudott segédlettel 

kamionszám lopták a benzint. 

Hol vagyunk uraim? Mi Euró-

pában. És a megalázó módszer 

kiagyalója vajon hova tartozik? 

Az állampolgárnak alapvető és 

veleszületett joga van az emberi 

méltósághoz, ez a joga semmilyen 

körülmények között nem korlá-

tozható; a személyi- és vagyon-

őröknek e jog szem előtt tartásával 

kell végezniük munkájukat! 

Azt hiszem, betelt az a bizonyos 

pohár, mert ugye van egyrészről 

egy semmilyen ésszerű érvvel alá 

nem támasztható, egyoldalú ren-

delkezés. Másrészt pedig itt va-

gyunk mi, Molosok, akik betölt-

hetjük az ötlet kiagyalójának kö-

szönhetően a kipécézett alanyok 

szerepét. 
 

 

Végül, de nem utolsósorban az 

ötletgazda figyelmébe ajánlom a 

területi speciális rendelkezésekről, 

szóló anyagot, mely a MOL Nyrt 

Dunai Finomítójára és kapcsolódó 

objektumaira vonatkozik: 

Biztonsági szabályzat a MOL 

Nyrt. objektumaira vonatkozó-

an (Helyi Operatív Szabályzat). 

Kiadás dátuma: 2014.11.03 Ha-

tálybalépés dátuma: 2014.11.10. 

Javaslom mindenkinek, hogy 

nyomtassa ki ezt a dokumentumot 

és vegzálás esetén kérje meg a 

portást, hogy mutassa meg a vo-

natkozó, MOL munkavállalókat 

hátrányosan érintő passzust! 

MOL-DUFI nappalos dolgozó: 

-sa- 

* * * 
Munkatársunk levelét változta-

tás nélkül közöljük, annyit azon-

ban hozzátennénk, hogy tapaszta-

lataink szerint, az Északi-portán 

dolgozó biztonsági szolgálat 

munkatársai – félreértések elkerü-

lése miatt jelezzük: itt nem az 

úgynevezett fegyveres őrökről van 

szó – szinte kivétel nélkül udvari-

asak és előzékenyek! 

Nem ők tehetnek erről az áldat-

lan helyzetről. 

Talán, ha megkérdezték volna 

őket is a sokak szerint hibás dön-

tés előtt, akkor az ésszerűtlen 

helyett ésszerű megoldás születhe-

tett volna… 

A levélírón kívül sok kolléganő 

és kolléga keresett meg bennünket 

azzal, hogy számukra felháborító 

és zaklató, hogy míg az úgyneve-

zett „belső zsákba” sokszor úgy 

mennek át a sorompón a szemmel 

láthatóan nem Mol dolgozók au-

tói, hogy ketten-hárman ki sem 

szállnak a gépjárműből, addig a 

szabályos, névre szóló belépőkár-

tyával rendelkező Mol dolgozókat 

a külső portán akadályozzák a 

rugalmas be és kijutásban! 

Természetesen tudjuk, hogy a 

biztonság nagyon fontos a Dunai 

Finomító területén. Ezt mindenki-

nek támogatnia kell! 

A gyakorlati munkát végző biz-

tonsági őrökre szükség van. Ám, 

ha egy-két kiválóság buzgóságá-

ban túllő a célon, akkor az irány-

zékon szükséges módosítani… 

 

A szerk.
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Nagyon sok a szabálytalan foglalkoztatás 
 

A munkaügyi hatóság tavaly több mint 18 ezer munkáltatót ellenőrzött, és ennek során a foglalkozta-

tók 73 százalékánál talált munkaügyi jogsértéseket, amelyek az ellenőrzés alá vont foglalkoztatottak 71 

százalékát, mintegy 101 ezer munkavállalót érintették - derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium Fog-

lalkoztatás-felügyeleti Főosztályának tájékoztatásából. 

 

Az ellenőrzési tapasztalatok sze-

rint még mindig kiemelkedő sza-

bálytalanság a feketefoglalkozta-

tás. Munkaszerződés és bejelentés 

nélkül 2014-ben 11 540 embert 

foglalkoztattak, ami enyhe növe-

kedés a 2013-as 11 392-höz ké-

pest. 

A személy- és vagyonvédelmi 

tevékenységet ellátó munkáltatók-

nál dolgozott a feketemunkások 

10 százaléka, ami a tavalyi évhez 

képest (16 százalék) csökkenést 

jelent ugyan, de ez a szektor to-

vábbra is a 3 "legfertőzöttebb" 

ágazat között van. 

A lefolytatott ellenőrzések 12 

százaléka esett a személy- és va-

gyonvédelem területére, ez a tava-

lyi évhez képest 1 százalékponttal 

nőtt. 

 
A munkaidő-nyilvántartás hiá-

nyával, vagy adatainak valótlan 

rögzítésével 28 589 munkavállalót 

érintően találkoztak a munkaügyi 

felügyelők, ez 2013-hoz képest 

jelentős, közel 10 ezres növeke-

dést jelent. 

A munkabérrel kapcsolatos jog-

sértések (például a kötelező legki-

sebb munkabér és garantált bér-

minimum szabályainak megsérté-

se, a határidőben történő bérkifi-

zetéssel összefüggésben megálla-

pított jogsértés) mértékét jól mu-

tatja, hogy az összes szabálytalan-

sággal érintett foglalkoztatott kö-

zel ötödét, csaknem 16 ezer em-

bert érintett tavaly - derül ki a 

jelentésből. 

A 2014-ben feltárt jogsértéseket 

elkövető több mint 13 ezer mun-

káltató közül 3509-cel szemben 

alkalmaztak a munkaügyi felügye-

lőségek munkaügyi bírságot, ösz-

szesen több mint 526 millió forint 

összegben. 

 

Így változtak a táppénz-szabályok január elsejétől. 
Profession.hu 

 

Szigorodnak a táppénz feltételei, és annak érdekében, hogy visszaszorítsák a táppénzzel kapcsolatos 

csalásokat, lehetőség lesz a folyósításának átmeneti megvonására is - írja az officina.hu. Az orvosok akár 

a saját otthonukban is felkereshetik a táppénzen lévőket, és ellenőrizhetik, hogy valóban beteg-e. 
 

Január elsejétől már második lépcsőben változnak 

az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összegének 

megállapítására vonatkozó szabályok. A törvény az 

ellátások összegének kiszámítására vonatkozóan tar-

talmaz egyszerűsítést, mivel az adóhatóságtól érkező 

havi bevallási adatokból kell a továbbiakban az ellá-

tások összegét kiszámolni - áll az egyes egészségügyi 

és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításá-

ban, amelyet a Szakszervezetek.hu ismertetett. 

Tekintettel arra, hogy a táppénz összegének megál-

lapítása a jövedelemadóelőleg-bevalláson fog alapul-

ni, és a korábban bevallott adatok önrevízió keretében 

változhatnak, meg kell határozni azt az időszakot, 

ameddig az adatmódosítások miatt az ellátások ösz-

szegét újra el kell bírálni. Az ellátások összegének 

ismételt elbírálása során - a módosulásról történő 

tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de leg-

feljebb az ellátásra való jogosultság lejártát követő 

naptól számított 18 hónapon belül - a folyósító szerv 

a korábbi döntését módosíthatja vagy visszavonhatja. 

A pénzbeli ellátásokat és a baleseti táppénzt érintő 

módosításokat a 2014. december 31-ét követően kell 

alkalmazni, az ez év végéig igényelt és megállapított 

ellátások összegét tehát az új számítási szabály nem 

változtatja meg. 

A törvény átnevezi a terhességi gyermekágyi se-

gélyt, ezen ellátási forma új neve csecsemőgondozási 

díj lesz jövő januártól. 

 

Durbák Ildikó 
 

Az Értékszállítási és Őrzésvédelmi Dolgozók Szakszervezetének, a JNT Security Kft.-nél működő szervezete 

2015. április 21.-én 00:00 órától határozatlan időre – a munkavállalók gazdasági és szociális érdekeinek védel-

mében – sztrájkot kezdeményezett. 

A sztrájk előzménye, hogy a 2015 évre szóló bértárgyalások a munkáltatóval 2014. december 18.-án kezdődtek 

el, de mind a mai napig nem vezettek eredményre. A szakszervezet kérése az alapbérek átlagos 5%-os növelé-

se, valamint a béren kívüli juttatások 22.000 Ft/fő/év összegű növelése volt. 

A sztrájkjog gyakorlása során a sztrájkbizottság a munkáltatóval együtt fog működni, így a sztrájk ideje alatt is 

folyamatosan egyeztetést javasolnak a vitás kérdések rendezése érdekében. 
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Rendhagyó vélemény május 1 elé 
 

Elegük lett a 14, illetve 16 órás munkanapokból és a kizsákmányolásból, ezért 1886. május el-

sején, az amerikai Chicago város szakszervezetekbe tömörült munkásai sztrájkot szerveztek – melyen 

mintegy 350 ezer amerikai munkás vett részt –, a nyolc órás munkaidő bevezetéséért. Amerika szo-

cialista-anarchistái három nap múlva a demonstráló munkások közé vegyülve – nyilvánvaló provokációs 

szándékkal – bombát dobtak a rendőrökre, aminek következtében 7 rendőr életét vesztette. A rendőrök 

sortüze, 4 tüntető életét oltotta ki. 
 

A második világháborút kö-

vetően változott a főcsapás 

iránya és az eredetileg a mun-

kások ünnepeként jegyzett na-

pot a munka ünnepévé nevez-

ték át a szocialista blokkban. 

Az elnevezés a diktatúrák 

bukása után is megmaradt a 

volt szocialista országokban, 

ám tartalma mit sem változott: 

nem a munkást ünnepeljük ma 

sem, hiszen a jelenlegi vad 

kapitalista, közgazdász szemlé-

letű felfogásban a munkás csu-

pán egy beszélő szerszám, a 

szükséges rossz, akire kitalál-

ták a Hay kategóriát, hogy még 

csak véletlenül se kaphasson 

olyan bérfejlesztést, amit meg-

érdemelne, és amire egyébként 

megvan a keret! 

És hogy a kellő kontraszt is 

meglegyen, itt azt hiszem elég 

csak az újabb, mintegy 50 mil-

liárd forintos osztalékra utal-

nom, amit minden kétséget 

kizáróan azért fizetnek ki, mert 

a részvényesek karácsonykor, 

szilveszterkor, vasár és ünnep-

napokon műszakba jártak. Mi 

több, ha szükséges volt, olyan 

derekasan elhárították az 

üzemzavarokat, hogy még a 

felső vezetés vigyázó szemei is 

könnyekben úsztak – persze 

ehhez az is kellene, hogy tisz-

tában legyenek vele, mit jelent 

egy üzemzavar elhárítás. 

Na de evezzünk vissza május 

elseje ünnepére és nézzük, mire 

használják az egyének és a kü-

lönböző szervezetek a munka 

ünnepét? 

Egyes számú, hervadhatatlan 

hívó szó az ingyen sör meg a 

virsli. Annyira rögzült ez a 

„gesztus” az emberekben, hogy 

sokan csak azért nem mennek 

el a meghirdetett majális ün-

nepre, mert nem kapnak ingyen 

sem sört, sem pedig olcsó, 

„mindent bele” virslit. 

Aztán itt van a különböző szak-

szervezeti konföderációk invi-

tálása. Ők megpróbálják erre a 

napra összetrombitálni a mun-

kából élőket. Néhány százan 

meg is jelennek a meghirdetett 

helyen és időben, ahol szeren-

csés esetben nem különböző, 

politikával átitatott, ezerszer 

hallott sablonokat kell hallgat-

niuk, hanem kikapcsolódhat-

nak, beszélgethetnek és felhőt-

len szórakozás mellett eltölt-

hetnek egy kellemes napot. 

A családok többsége idén bi-

zonyára kihasználja a három 

munkaszüneti nap adta lehető-

séget, kertjében, lakásában 

tesz-vesz, készülődik a nyárra 

vagy kirándulást szervez, eset-

leg egy bográcsparti keretein 

belül családtagjaival, barátaival 

tereferél vagy éppen májusfát 

állítanak, ha találnak hozzá 

megfelelő akácot illetőleg je-

genyefát. 

Lesznek, akik például a Mol-

ban 8 vagy 12, illetve 24 órá-

ban dolgoznak, mert hiszen az 

élet nem áll meg még május 

elseje kedvéért sem, arról nem 

is szólva, hogy a javakat ün-

nepnapokon is meg kell terem-

teni és őrizni. A termelésen, 

logisztikán, laboratóriumokban, 

tűzoltóknál ugyanúgy dolgoz-

nak, mint más napokon. 

Végül és legutolsó sorban, a 

politikai pártok dühöngik ki 

magukat kihasználva azt a 

tényt, hogy legalább ilyenkor 

több száz ember előtt prédikál-

hatnak, hazudozhatnak és 

mocskolódhatnak. Ez a jelen-

ség politikai irányultságtól füg-

getlen és érdekes módon ők 

csak akkor veszik észre a dol-

gozó embereket, amikor ellen-

zékben vannak. 

Még valami: néhány szak-

szervezeti vezető – nem a tag-

ság! – el nem mulasztaná annak 

lehetőségét, hogy valamiféle 

együttműködési szerződésfélét 

kössön egyik-másik párttal. 

Kormányzati tényezőként 

azonban úgy magukra hagyják 

a korábban babusgatott szak-

szervezeteket, mint eb a Szaha-

rát. Ez így volt, így van és a 

jövőben is így lesz. 
Brunecker 

 

Okulásul: Váratlanul tették kollégánk elé az előre megírt „Közös megegyezéses” felmondást, aki sajnálatos 

módon aláírta, miután szóban, fenyegető, illetőleg zsaroló módon közölték vele, hogy „ennél csak rosszabb 

lesz”. Utóbb derült ki, hogy egy csomó pénztől elesett. Senkit nem kötelezhet a munkáltató az azonnali aláírás-

ra! Ne írjatok alá semmit, míg nem egyeztettetek az Olajipari Szakszervezettel! 
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Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Dolgozhatsz mint igásló, senki sem figyel rád, 
amíg nem hibázol. 

* 
Könnyebb kritikusnak lenni, mint korrektnek. 

* 
Mielőtt elkezdeném a beszédemet, szeretnék 

mondani valamit. 
* 

Nagybátyám abbahagyta a dohányzást, leszokott 
a piáról, a nőkről és a nehéz, fűszeres ételekről. 
Egészséges volt egészen az öngyilkosságáig. 

* 
Miért van az, hogy a tudósok a Földön kívül ke-

resnek értelmes életet? 
* 

A paleo étrend első szabálya: elhinni, hogy az 
ősember is evett nutellát és fornettit! 

* 
Azok az emberek, akik a születésszabályozásról 

beszélnek, már mind megszülettek. 
* 

Az orvosok szerencsés emberek: sikereikre süt a 
nap, tévedéseiket betakarja a föld.  

* 
Szexuális téren egyre összehangoltabb vagyok a 
feleségemmel – mondja a férj a szexológusnál. 
- Valóban? 
- Igen. Tegnap például mindkettőnknek fájt a feje.  

* 
Vő az anyósánál ebédel. A kutya ül az asztal mellett 
és mereven nézi. 
- Mondja, mama, miért bámulja ez a dög egyfolytá-
ban a tányéromat? - kérdi ingerülten a férfi. 
- Mert ő is ebből a tányérból szokott enni. 

* 
- Képzeld komám, azt mondta a családorvosom, 
hogy vesekövem, reumám, magas vérnyomásom, 
cukrom, lúdtalpam, érszűkületem és asztmám van. 
- Elég, ne is folytasd! Inkább azt mondd meg, mi az, 
amid nincs! 
 - Fogam...  

* 
Az apa kérdezi az iskolából hazaérkező fiától: 
- Nem vette észre a matematika tanárod, hogy én 
oldottam meg helyetted a házi feladatot? 
 - Azt hiszem nem. 
- Miért? Mit mondott? 
- Azt mondta, hogy napról napra hülyébb leszek.  

* 
Siófoki butikban egy nő százeuróssal akar fizetni. Az 
eladó megvizsgálja a pénzt és azt mondja: 
- Sajnálom hölgyem, ez a pénz hamis. 
- Hamis? Hiszen akkor engem megerőszakoltak!  

* 
A férj óvatosan bebújik a felesége mellé az ágyba: 

- Nincs rajtam alsónadrág. - súgja vágyakozóan a nő 
fülébe. 
- Jól van! Majd holnap mosok egyet. 

* 
Az új tanítónő elé egy jóképű legényt küldenek a 
vasútállomásra. Felrakják a csomagokat a szekérre, 
a csinos tanító néni a legény mellé ül a bakra. 

A legelőn egy bika éppen megugorja a tehenet. A 
városi tanítónőt lenyűgözi a látvány, s azt kérdezi a 
legénytől: 
- Honnan tudja a bika, hogy ... izé ... szóval, hogy 
mikor alkalmas a pillanat? 
- Elárulja azt a nőstény illata. 
Hajtanak tovább, most egy csődört és egy kancát 
látnak hasonló helyzetben. 
- És a csődör honnan tudja? - kérdi a kíváncsi nő. 
- Neki is a nőstény illata árulja el. 
Megérkeznek a szálláshoz, lepakolnak, a fiú búcsú-
zik: 
- Viszlát, minden jót! 
- Köszönöm a fuvart - mondja a tanítónő - és látogass 
meg egyszer, ha elmúlt a náthád! 

* 
Kohn hosszú betegség után meghal. Az özvegye 
megkéri Grünt, hogy adjon fel egy gyászjelentést, de 
rövidet, hogy ne kerüljön sokba. 
Elmegy Grün a hirdetőbe, és bediktálja a szöveget: 
„Kohn meghalt”. 
A felvevő csodálkozva néz rá: 
- Ilyen rövid lesz? Öt szóig nem kell külön fizetni. 
- Jó, akkor írja még hozzá: „Ugyanitt Suzuki eladó”. 

* 
Válóper során kérdezi a bíró a házaspár gyerekétől: 
- Szeretnél apáddal élni? 
- Nem szeretnék - válaszolja a gyerek - mert mindig 
megvert. 
- Akkor inkább anyádnál maradsz? 
- Nem, ő is naponta megvert. 
- Akkor, hol szeretnél lakni? 
- Szeretnék a magyar fociválogatotthoz költözni, ők 
ritkán vernek meg valakit. 

* 
Apa! Az ufók a barátaink vagy az ellenségeink?  
- Miért kérdezed, kisfiam?  
- Mert az előbb az udvaron leszállt egy repülő 
csészealj és elvitték a nagymamát.  
- Akkor a barátaink.  

* 
Házaspár vásárol egy szupermarketben. A férj betesz 
egy üveg konyakot a bevásárlókocsiba. 
- Megőrültél? - így a feleség - ezt nem engedhetjük 
meg magunknak! 
- De hiszen ez most akciós, csak 3000 Ft-ba kerül. 
A nő kiteszi a konyakot és mennek tovább. Azonban 
a férfi észreveszi, hogy a nő betesz egy 6000 Ft-os 
arckrémet a kocsiba. 
- Megőrültél? Ez egy nagyon drága krém! - így a férj. 
- Igen, de gyönyörűnek látsz majd, ha ezt használom. 
- Hát, a konyak ezt fele áron megteszi! 

* 
- Halló! Vízművek? A vízcsapomból víz folyik! 
- Hát mi folyjon belőle uram? 
- A számla összege szerint pilseni sörnek kéne!  

* 
Karalábé felesége panaszkodik barátnőjének: 
- Már a postában sem lehet megbízni... 
- Miért? 
- A férjem három hétig Hévízen gyógyul, a posta meg 
párizsi bélyegzőt nyomott a levelére. 



 
 

Drótpostacímünk:  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 

 

 

 
 

Minden szépülni vágyó kutyát várunk az újonnan nyíló kutyakozmetikánkba! 

Szolgáltatások: fürdetés, fésülés, fazonra igazítás, karomvágás fül és szemtisztítás, Stb. 

Kutyák teljes körű kozmetikázása! 

Kozmetikázás már 1500 Ft-tól! 

Ercsi Rákóczi út 94. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

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 .  
 

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 rendszerességgel. 

Gyűjtő és terítőfuvarok: 

Hasonlóan az anyagbeszerzéshez, begyűjtjük áruit és késztermékeit, gyorsan és pontosan megren-

delőihez kiszállítjuk. 
 

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

 

K E R E S E K  S Z Á Z H A L O M B A T T Á N !  
 

KERTES CSALÁDI HÁZAT MEGVÉTELRE – 18 MILLIÓ FORINTIG! 
 

ALBÉRLETBE KIADÓ CSALÁDI HÁZAT ÉRDEN VAGY SZÁZHALOMBATTÁN! 
 

Tel: +36-30-844-6236 

 

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: 10.500.000,- Ft 
 

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