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Érdekli-e a céget a kétkezi dolgozó? 
Kompromisszumképtelen munkáltató? 

 
Mottó: Ne dicsérj, csak kritizálj gátlás nélkül. Ez tartja haptákban az embereket. Tudatosítsd bennük, hogy 
bármikor kirúghatod őket. 
 
Korrekt tárgyalófél nélkül mindig nehéz úgy tárgyalásokat folytatni, hogy annak kézzelfogható 
eredménye legyen. Olyanfélével, pedig még ennél is nehezebb, akinek vissza-visszatérő érve, közeli 
hozzátartozójának alacsony nyugdíja – szemben a munkavállalók jövedelmével (hogy kerül a csizma 
az asztalra?). Ez nyilván csak úgy történhetett meg, hogy sajátságosan, finoman szólva is nem 
kielégítően értelmezte Leary háromtényezős modelljét a benyomáskeltésről. 
 

Már jó ideje az a vélemény alakult ki bennem a 
KSZ tárgyalások kapcsán, hogy a Mol tárgyaló-
képviselőjéből hiányzik a kreativitás, a 
munkavállalók iránti lojalitás, továbbá egy 
centiméternyi mozgástere sincs, hiszen  nélkülözni 
kénytelen azt a  rugalmas felhatalmazást, aminek 
birtokában, már réges-régen eredményesen 
lezárulhattak volna a tárgyalások. Mert mi másra is 
tippelhet az eseményeket követő, amikor a 
munkáltató tárgyalásvezetője merev álláspontot 
képviselve, nem mozdul el egy számára 
meghatározott ponttól (százaléktól), amit mint egy 
szajkó, ismételget. 

Ennek tükrében aztán megmosolyogni való volt 
az, mikor olyan javaslatot tettek, hogy az Olajipari 
Szakszervezet, tartsa készenlétben küldöttgyűlését 
arra az esetre, ha a tárgyalásokon új szempont merül 
fel. 

Persze, a munkáltató részéről új, béremeléssel járó 
szempontok nem merültek fel, de kifele olyan jól 
hangzott „javaslatuk”, hogy egyszerűen nem tudták 
kihagyni az egyébként döcögő, erőtlen, felső 
vezetők bevonásával megerősíteni szándékozott 
piármunkából.  

Úgy tűnik, hogy a Mol képviselői csak és 
kizárólag a maguk akaratát akarják érvényesíteni, 
egyoldalúan igyekeznek rákényszeríteni akaratukat 
arra az Olajipari Szakszervezetre, mely ellen az a 
vád munkáltatói és Bányász/Vegyész szakszervezeti 
oldalról, hogy nem eléggé rugalmas. Persze itt a 
rugalmasságot az jelentené, ha feltétel nélkül – a 
Bányász/Vegyész Szakszervezetekhez hasonlóan – 
elfogadnánk a munkáltatói ajánlatot. Nem tehetjük, 
hiszen az Olajipari Szakszervezet tagjainak, 
vezetésének és szimpatizánsainak egyértelmű 
nemtetszését váltotta ki az egyoldalú, 100%ban 

differenciált, az inflációval még csak köszönő 
viszonyban sem lévő, béremelésnek beállított 
valami. 

Ez így nem tárgyalás. A munkáltató és annak 
képviselői makacsok csupán és nem nyílt 
tárgyalópartnerek. Trükköznek, húzzák az időt, 
elnapolják a tárgyalásokat, holott tudhatnák – HR 
oktatásokon bizonyára tanítják ezt is –, hogy a siker 
nem a trükkökön múlik, hanem a hozzáálláson és 
rugalmasságon. 

Ráadásul ebben a sikerben nem csupán a vezetés, 
a munkavállalók is részesülhetnének. 

Véleményem szerint, a cégvezetéshez lojális 
Bányász/Vegyész Szakszervezetek a 
legkényelmesebb tárgyalópartnerek. Ez pedig a 
lehető legkellemesebb langyos lábvíz a 
munkáltatónak. Mert ki másnak lenne jó, ha az 
Olajipari Szakszervezet kigolyózása után, csak a 
ragaszkodók, és a meghunyászkodók maradnának 
porondon? 

Az ilyen munkáltató és annak támogatói is 
hitelüket vesztik. Pedig tudhatnák, hogy a sikeres 
tárgyalás kulcsa a hitelességben rejlik. Az áltatás és 
a mellébeszélés, az ígérgetés és az ígéret letagadása, 
az időhúzás és a meddő fecsegés, a tárgyalópartner 
lekicsinylése és a munkavállalók megfélelmlítése, 
sajnálatos módon nem ebbe az irányba mutat. 

Ezt mi nem fogadhatjuk el, és mindent 
megteszünk azért, hogy ne lehessen megfélemlíteni 
egyetlen kollégánkat sem. A munkáltatóval szemben 
pedig következetesen, nem alárendelt, hanem 
mellérendelt tárgyalási pozíciónkhoz tartjuk 
magunkat, mert az Olajipari Szakszervezet azért 
alakult, hogy a leghatásosabban képviselje a 
munkavállalói érdekeket. Valamennyiét! 

Brunecker Jenő 
 

 
Munkavállalói fórum 

 
Az Olajipari Szakszervezet szegedi alapszervezete, 2007. november 19-én munkavállalói fórumot 

rendezett Szeged-Algyőn, melynek témája a Kollektív Szerződés, valamint annak mellékletei voltak. 
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Értünk is vállalták 
 

2007. november 21-én, a Vasutasok hatórás sztrájkja mellett az ország két megyéjében és számos 
termelőegységében munkabeszüntetésével tiltakoztak a kormány egészségügyi politikája, a 
társadalombiztosítás privatizációja és a nyugdíjtörvények kedvezőtlen módosítása miatt.  

 
Ilyen még nem volt – röviden így értékelte a Társadalmi Szolidaritás Napját Gaskó István. A mintegy 

tízezer résztvevővel lebonyolított tüntetés után honlapunknak nyilatkozó LIGA elnök szerint a – november 
21-i - Kossuth téri demonstráció, nagygyűlés valószínűleg a magyar érdekvédelmi mozgalom egyik 
legjelesebb napjaként kerülhet be a történelembe, hiszen hosszú idő után először voltak képesek összefogni a 
civil és érdekvédelmi szervezetek... 

A hozzászólók között elsőként a mikrofonhoz lépő Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos 
Szövetségének elnöke arról beszélt, hogy prédák vagyunk a multi szervezetek és vállalkozások előtt, s 
reformokra hivatkozva kétszer akarják megcsapolni egyébként is szűkös jövedelmünket.  

Gaskó István beszédében – egyebek mellett – kiemelte: a szolidaritás hiánycikké vált Magyarországon, a 
Kormány most a legsúlyosabb csapást kívánja mérni az emberekre, mi vagyunk a rendszerváltás legnagyobb 
kárvallottjai. A LIGA elnöke elmondta, hogy a kollégák az egzisztenciájukat kockáztatva – méltóságteljesen 
és mértéktartó módon – álltak ki a munkavállalók érdekeiért. Történelmet írunk, hiszen eredményes 
sztrájkok után még egyszer sem volt ekkora tüntetés. A LIGA elnöke szerint a törésvonal a pénztár-
privatizálók és az azt ellenzők között áll. 

info@liganet.hu 
 

A szolidaritásról 
 

A szolidaritás fogalma a szilárdít, erősít jelentésű solido igéből képződött-alakult. A szolidaritás olyan 
társadalmi kapcsolatrendszert nevez meg, amelyet az „egy mindenkiért, mindenki egyért” gyakorlata 
jellemez. A csoportot tagjainak kölcsönös védelme teszi összetartóvá, így szilárddá és erőssé. 

 
Mi az, amitől kölcsönösen meg kell védeniük 

egymást? 
A tehetetlenné válástól, attól, hogy képtelenné 

váljanak az állapotukat meghatározó külső és belső 
környezet formálására. 

A tehetetlenség szenzoros (azaz az egyén nem 
képes reálisan érzékelni a valóságot) és/vagy 

motorikus (azaz nem tudja az általa elképzelt módon 
kivitelezni terveit) korlátozottság kialakulásának 
következménye. 

Ez a korlátozottság eredhet egyrészt a társadalom 
konkrét viszonyrendszeréből, másrészt természeti 
csapásokból illetve betegségekből.  A tehetetlenség 
által előálló frusztráció előidőzője lehet a vártnál 
szűkösebben rendelkezésre álló források érzékelése 
mellett az önismeret-, illetve az önértékelési zavar, 
vagy a saját teljesítőképesség téves megítélése is. 
Fentiek mind egyenként is de külön- külön is 
előidézhetik az egyén cselekvőképességének 
korlátozottságát.  

 A piaci és a politikai mechanizmus egyaránt 
gátolhatja az egyének cselekvőképességének, 
produktivitásának kibontakozását: pl. a tőkehiány, 
az  erőszak alkalmazása, az információk  szelektív  
adagolása, illetve módosítása, estenként gyártása, 

vagy az értékelési sémák (sztereotípiák, előítéletek) 
sulykolása  mind külön-külön is korlátozzák a 
cselekvés motorikus és szenzoros mozzanatát. 

A piaci és politikai sikerorientált stratégiai 
cselekvés a kívánt cél eléréséhez a megtévesztés 
eszközét is alkalmazhatja. A személyiség 
identitásának alapját adó tudás használhatatlanná 
válik, ha a piac, vagy a döntéshozó az erre az 
ismeretre épülő teljesítményt értéktelennek minősíti. 
Függetlenedik egymástól az egyén teljesítményének 
minősége és a javak megszerzésének lehetősége. 
Ilyen helyzetekben sérül az egyén önbecsülése, 
csökken önbizalma, növekszik tehetetlensége.  

A szolidaritás a szenzoros és a motorikus 
korlátozottság megszüntetésére irányul. Készség ez 
a tehetetlenné válást okozó intézmények bírálatára, 
és egyúttal a cselekvőképességet támogató 
környezet alakítására.  

A szolidaritás különböző tettekben jelenhet meg: a 
biztatástól, adakozástól a hiteles információk 
nyújtásán át az együttműködésre épülő, az 
erőforrásokat önkéntesen koncentráló és együttesen 
alkotott normák alapján felhasználó szervezetek 
létrehozásáig. 

Varga Erzsébet 
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Bérhelyzet a Mol-ban 
 

A 2007. október 18-i Kollektív Szerződés tárgyaláson Szőcs László HR igazgató úr felrótta az 
Olajipari Szakszervezet tárgyalódelegációjának, hogy légből kapott számokkal dobálódzunk, 
miközben az ő által prezentált adatokat nem vesszük figyelembe, mert például a februári TÉNYKÉP-
ben  megjelent „Bizalom ára” című cikkünkre kért helyreigazítási kérelméből „kihagytuk” a „valódi 
számokat” tartalmazó, Szőcs úr által készített (készíttetett?) táblázatot. 

 

Elismerve a kritika jogosságát, most eleget 
teszünk kérésének. S, hogy a Kedves Olvasó ne 
csak a puszta számokat lássa, ismét közöljük az 
idevonatkozó cikkeket is. 

Az október 18-i tárgyaláson - más nézőpontból, 
de ehhez kapcsolódóan -, Szőcs László HR igazgató 
úr, nagyon előremutató jövőképnek nevezte a 
munkáltató 3 éves, inflációkövető +2% 
bérfejlesztési ajánlatát, ami – állítása szerint – 
megfelel a Mol Rt. korábbi években folytatott 
gyakorlatának. 

Ennek tudatában kérdezzük: 
- a táblázatban szereplő, „Mol Rt. bruttó – teljes 

munkaidős átlagkereset növekedés mínusz infláció 
% 185,5%” hogyan valósult meg? Mert évi 2 
százalékokból biztosan nem! 

Kérjük Kedves Olvasóinkat, hogy akinek 1997-
2005 között, azonos vagy hasonló munkakörben az 
infláción felül, 185,5%-ot emelkedett a bruttó 
keresete, jelezze szerkesztőségünknek! 

Az Olajipari Szakszervezet a közeljövőben 
bemutatja hosszú távú bérfejlesztési programját, 
amely ugyancsak 9 évet ölel fel, mint az 1997-2005 
közötti időszak. 

Bérfejlesztési programunk hasonló mértékű 
keresetnövekedéssel számol az infláció felett, mint 
ami a Szőcs László HR igazgató úr által összeállított 
(összeállíttatott?) táblázatból kiolvasható. 

Végrehajtásához kívánunk a Mol Nyrt. 
vezetésének kitartást, és legfőképpen jóindulatot! 

Szerkesztőség 

 

Szőcs László HR igazgató úr által prezentált táblázat 
Év 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1996/2005 

Infláció 118,3 114,3 110,0 109,8 109,2 105,3 104,7 106,8 103,6 217,5 
Átlagkereset növekedés 

Orsz. átlag % 
 

122,4 
 

118,3 
 

116,1 
 

113,5 
 

118,0 
 

118,3 
 

112,0 
 

106,0 
 

108,8 
 

344,0 
Éves alapbéremelés az év-
közbeni emelések nélkül % 

 
117,0 

 
116,0 

 
113,5 

 
111,0 

 
113,0 

 
111,0 

 
109,0 

 
108,0 

 
108,0 

 
272,6 

Teljes munkaidős havi bruttó 
átlagkereset növekedés a Mol 

Rt.-nél % 

 
122,8 

 
119,5 

 
108,1 

 
12,3 

 
116,6 

 
115,6 

 
128,5 

 
113,4 

 
107,6 

 
403,0 

Teljes munkaidős havi bruttó 
átlagkereset növekedés 

nemzetgazdaság % 

 
122,7 

 
113,6 

 
116,3 

 
113,8 

 
117,9 

 
118,4 

 
112,9 

 
105,2 

 
109,8 

 
335,8 

Orsz. bruttó – teljes 
munkaidős átlagkereset 

növekedés mínusz infláció % 

 
4,4 

 
-0,7 

 
6,3 

 
4,0 

 
8,7 

 
13,1 

 
8,2 

 
-1,6 

 
6,2 

 
118,3 

Mol Rt. bruttó – teljes 
munkaidős átlagkereset 

növekedés mínusz infláció % 

 
4,5 

 
5,2 

 
-1,9 

 
10,5 

 
7,4 

 
10,3 

 
23,8 

 
6,6 

 
4,0 

 
185,5 

Mol Rt. az országoshoz 
viszonyítva % 

 
0,1 

 
5,9 

 
-8,2 

 
6,5 

 
-1,3 

 
-2,8 

 
15,6 

 
8,2 

 
-2,2 

 
67,2 

 

 
 

Központi Statisztikai Hivatal (KSH): 8,1 százalékkal drágább az élet idén 
 

A 2006. októbere óta eltelt egy évben átlagosan 11,6 százalékkal emelkedtek az élelmiszerárak. Jelentősen, 
54,6 százalékkal drágult a liszt, az idényáras élelmiszerek 36,7 százalékkal kerültek többe. A tojás ára 21,2, a 
kenyéré 20,4, a péksüteményeké 19,2, az étolajé 17,8, a baromfihúsé pedig 15,4 százalékkal emelkedett. 
A háztartási energia átlag feletti 10,7 százalékos áremelkedésén belül, a távfűtés 36,4, a vezetékes gáz pedig 
11,1 százalékkal került többe, mint tavaly októberben. A szolgáltatások közül a csatornadíj 11,8, a 
szemétszállítási díj 10,7, a vízdíj 9 százalékkal drágult. A gyógyszerárak 19,6 százalékkal emelkedtek. 
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 A bizalom ára 
(A TÉNYKÉP 2007. évi februári számából) 

 
2006. október 17-én, a 2007. évi bértárgyalások 
nyitányán, Szőcs László HR igazgató úr arra 
kérte a tárgyalófeleket – elsősorban a 
Szakszervezeteket –, hogy kerekedjenek felül az 
évtizedes bizalmatlanságon. 
 
Nagyon szép és aktuális kérés. A Szakszervezetek 
elé terjesztett munkáltatói ajánlat ehhez, az első 
reakciók alapján, megfelelő alapot teremtett. A 
korábbi évek bértárgyalásainak logikáját követve (ez 
alól a 2006. évi kivétel) feltételezhető volt, hogy a 
tárgyalási sorozat végére mindkét fél részére 
elfogadható kompromisszumos megállapodás 
születik – valahol a két kiindulási ajánlat között, a 
munkáltatói ajánlathoz közelebbi, + 1/3 körül. 
Ehhez képest, a tárgyalások során kiderült, hogy 
néhány dolgot, mint például az „Üzemi pótlékot” a 
munkáltató nem úgy akarja bevezetni, mint ahogy 
azt korábban elővezette (differenciálás, nem csak 
műszakosok, csak három évre). 
Továbbá: a HAY rendszer átalakítására vonatkozó 
konkrétumok hiányoznak, illetve kidolgozás alatt 
állnak. A bevezetendő új elemek (törzsgárda, tudás 
alapú juttatás) csak elképzelés szintjén léteznek. 
Vagyis, a munkáltató egy sor „BIANKÓ 
CSEKKET” akar aláíratni a Szakszervezetekkel, 
miközben a Szakszervezeteket vádolja időhúzással. 

A tárgyalások folyamán, csak a Szakszervezetek 
engedtek a kiinduló követeléseikből oly mértékben, 
hogy az akár a régen várt megegyezést is 
eredményezhette volna, azonban a munkáltató csak 
és kizárólag az általa megszabott keretek között 
képzeli el a megállapodást. 
Ez a fajta magatartás nem konszenzuskeresés, 
hanem diktátum! 
A 2007. évi KSZ tárgyalások kezdetén, a felek 
megállapodtak abban, hogy a kormányzati 
intézkedéseket, és azok hatásait csak az inflációnál 
veszik figyelembe. Ehhez képest Szőcs László HR 
igazgató úr azzal az indokkal utasította el a VBK 
inflációt követő emelésére vonatkozó jogos 
munkavállalói igényt, hogy a kormányzati 
megszorítások a VBK keret felhasználhatóságát 
lényegesen szűkíti, így nem is érdemes több pénzt 
fordítani rá! 
 
ILYEN PARTNERREL SZEMBEN NINCS 
HELYE A BIZALOMNAK! 
Mindennek ára van, így a bizalomnak is. A Mol 
Nyrt. vezetése 2007-ben sem akarja megfizetni ezt 
az árat.  
PEDIG MOST NAGYON OLCSÓN 
MEGKAPHATTA VOLNA! 

SCH 
 

Az infláció/béremelés alakulása 1997 óta 
 

Az alábbi táblázatot a KSH, ill. a Mol Rt. adatai alapján készítettük, az előző év százalékában. 
1996 = 100% 

 
 

Év 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1996/2005 
Infláció % 118,3 114,3 110,0 109,8 109,2 105,3 104,7 106,8 103,6 217,5 

Bruttó béremelés 
országos átlag % 

 
122,4 

 
118,3 

 
116,1 

 
113,5 

 
118,0 

 
118,3 

 
112,0 

 
106,0 

 
108,8 

 
344,0 

Bruttó béremelés Mol Rt. % 117,0 116,0 113,5 111,0 113,0 111,0 109,0 108,0 108,0 272,6 
Orsz. bruttó béremelkedés 

mínusz infláció % 
 

+ 4,1 
 

+ 4,0 
 

+ 6,1 
 

+ 3,7 
 

+ 8,8 
 

+ 13,0 
 

+ 7,3 
 

- 0,8 
 

+ 5,2 
 

+ 126,5 
Mol Rt. bruttó béremelés 

mínusz infláció % 
 

- 1,3 
 

+1,7 
 

+ 3,5 
 

+ 1,2 
 

+ 3,8 
 

+ 5,7 
 

+ 4,3 
 

+ 1,2 
 

+ 4,4 
 

+ 55,1 
Mol Rt. mínusz orsz. % - 5,4 - 2,3 - 2,6 - 2,5 - 5,0 - 7,3 - 3,0 + 2,0 - 0,8 - 71,4 

 
A fenti adatokból egyértelműen kitűnik, hogy 1997 óta a Mol Rt. vezetése által hangoztatott 

„versenyelőnyünk” a bérek tekintetében 71,4 %-kal csökkent az országos átlaghoz képest. Kár, hogy a 
Q3-as kategóriába tartozó cégek hasonló adatai nem hozzáférhetőek. 

A táblázatba foglalt adatok ellenőrizhetőek a Központi Statisztikai Hivatal honlapján, illetve a 
korábbi évek Kollektív Szerződéseiben, mellékleteiben. 
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A helyreigazítás helyreigazítása 
(A TÉNYKÉP 2007. évi februári számából) 

Tisztelt Szőcs László HR Igazgató Úr! 
 
A Ténykép c. újság, mint minden tisztességes orgánum, helyt adott az Ön helyreigazítási 

kérelmének, bár több ponton Ön követ el – az ön megfogalmazásával élve – „az olvasót félrevezető, 
pontatlan, a tényeknek nem megfelelő állításokat”. 

 
Kezdem a táblázattal: A „Bruttó béremelés 

országos átlag” helyett, valóban a „Bruttó 
átlagkereset” nemzetgazdasági adatai szerepelnek. 
Ezért, minden olvasónktól elnézést kérek. 

Az Olajipari Szakszervezet tárgyalódelegációja 
2007. januárjában kérte a munkáltatótól, az 1995-
2005 közötti Mol Rt.-s átlagkeresetek alakulásáról 
szóló kimutatást. 

A kérés teljesítését, a munkáltató képviselője 
(dr. Széki Zsuzsanna) azzal hárította el, hogy ilyen 
összesítés nem áll rendelkezésre, és nagyon hosszú 
időbe telne az elkészítése, ha egyáltalán megtalálnak 
hozzá minden adatot. (Bizonylati fegyelem? A 
szerk.) 

A kialakult eszmecsere eredményeként – 
amelyben részt vettek a Bányász és Vegyész 
Szakszervezetek képviselői is –, arra a 
megállapodásra jutottak, hogy az átlagkereseti 
statisztikát nagymértékben torzítaná a 
létszámcsökkentések alkalmával kifizetett 
végkielégítés, az erőszakos végkielégítés 
megszüntetés, valamint a kiszervezések kapcsán 
jelentős „technikai bérszínvonal” emelkedés is! 

Ennek tudatában, az Ön által prezentált „Teljes 
munkaidős havi bruttó átlagkereset-növekedés a 
Mol Rt.-nél %” – hogy az Ön szavaival éljek – 
„nemcsak szakmailag teljesen téves, hanem 
alkalmas az olvasó szándékos félrevezetésére”. 

Véleményem szerint, az általam összeállított 
táblázat közelebb áll a valós folyamatok 
bemutatásához, mint az Öné, és csak az évek óta 
érzékelt bérpiaci versenyelőny-vesztésünk 
érzékeltetésére szolgál. Ezt támasztja alá az a tény 
is, hogy a bevezetendő HAY rendszer statisztikai 
alapját képező 279 vállalat közül – a Q3 definíciója 
alapján – az egynegyedük, kb. 69 darab cég, 
többet fizet, mint a Mol Rt! 

Az már csak csekély adalék a fentiekhez, hogy 
az átlagkeresetbe a VBK is beleszámít. Márpedig 

köztudott, hogy a VBK általában az infláció mértéke 
alatt növekedett, ami – ha csekély mértékben is – de 
csökkenti az átlagkeresetet. 

A többi kritikát illetően: egyrészt Ön olyan 
munkáltatói ajánlattal próbálja alátámasztani az 
állításait, amelyek a cikk megjelenésekor még 
ismeretlenek voltak a Szakszervezetek előtt (Ez 
nem vall úriemberre!).  

Másrészt a tárgyalásokon résztvevők 
egyértelműen bizonyíthatják a munkáltatói 
törekvéseket, így az általam megfogalmazottakat is. 
Pl. Üzemi Pótlék elosztása, mértéke, a kifizetés 
alapja (számfejtett havibér vagy besorolási bér?). 

A Törzsgárda jutalomról a Szakszervezetek a 
mai napig (2007. február 26) sem kapták meg a 
„teljesen kidolgozott” szabályzatot! (Ezt, 2007. 
novemberéig sem sikerült megoldaniuk. A szerk.) 

A Tudás alapú juttatással kapcsolatban Ön 
igazolja az állításomat! – „2008. végéig kerül 
kidolgozásra”. 

Ha valaki azt állítja, hogy az adóváltozás, VBK 
felhasználás szűkítés nem kormányzati intézkedés, 
az valamit nagyon nem ért!... 

A fenti megállapítások tényszerűségét – bár Ön 
vitatja – dokumentumok, és a tárgyalások résztvevői 
tanúsíthatják. Ezért érthetetlen számomra, hogy Ön, 
mint a munkáltatói delegáció vezetője, 
helyreigazítást kért. 

Mindazonáltal köszönettel tartozom Önnek, 
hogy reagálva a Ténykép-ben megjelent írásomra, 
újra felhívta a dolgozók figyelmét az abban 
foglaltakra. Remélem, hogy „sajtóvitánk” hozzájárul 
a különböző érdekek kölcsönös megértéséhez, 
közeledéséhez! 

Maradok tisztelettel: 
SCH 

PS: 
Az inkognitó nem gyávaság, hanem praktikum! 

 

Ők írták… 
 

A 2006. év fő célkitűzése, hogy tovább finomítsuk - az Új Európa Programban rögzítetteknek 
megfelelően – bérrendszerünket, melyet még konzisztensebbé, átláthatóbbá, nemzetközi bérpiaci 
összehasonlításokra is megfelelő alapot biztosító rendszerré alakítunk a MOL-csoport társaságaira 
vonatkozóan. 
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Az új rendszer a nemzetgazdasági bérpiacokon továbbra is biztosítja a - már jelenleg is 
kiemelkedőnek számító – versenyképes béreket. 
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Véleményem szer int  
A Mol partvonalon kívülre helyezi munkavállalóit? 

(A TÉNYKÉP 2007. évi februári számából) 

Mottó: 
A menedzser intézkedik, a vezető újít. A menedzser rendben tart, a vezető fejleszt. A menedzser a 

rendszerre támaszkodik, a vezető az emberekre. A menedzser az ellenőrzésben bízik, a vezető az emberekben. 
A menedzser megfelelően teszi a dolgokat, a vezető a megfelelő dolgokat teszi. (Warren Banis)  
 

Tényként szögezhetjük le, hogy 2006-ban, a Mol - függetlenül az elhúzódó KSZ tárgyalásoktól - 
példát teremtve biztosította munkavállalóinak a VBK jegyzését. A Mol vezetés – sajnálatos és 
munkavállaló ellenes módon – már nem a tavalyi formában gondolkodik. Egyrészről lehetetlenné teszi 
a VBK jegyzését, másrészt hangulatkeltésre szánt kiadványában sajnálkozó, más értelmezésben, 
enyhén szólva is revolverező módon felsorolja mindazokat a hátrányokat, amelyeket éppen a Mol 
Nyrt. okoz azzal, hogy nem járul hozzá a VBK jegyzéséhez. Olyan ez, mint amikor az utcán agyba-
főbe vernek valakit, utána meg megsimogatják a fejét és megkérdezik tőle: nagyon fáj? 

   

Képmutató megoldás még 
akkor is, ha a VBK idei évi 
végösszege ma még nem tudható. 
Pedig a béren kívüli juttatások 
csak akkor érik el céljukat, ha a 
munkatársak időben fel is tudják 
használni azokat. A Mol Nyrt. 
azonban – egyelőre – nem 
hagyja. 

A munkavállalók először 
elképedtek, káromkodtak, később 
melegebb éghajlatot javasoltak 
azoknak, akik a fenti módon 
gondolkodnak, cselekszenek. 

Azt valamennyien tudjuk 
(érezzük), hogy a gazdasági 
megszorító intézkedések 
ismételten a bérből és fizetésből 
élőkre hárítanak aránytalanul 
nagy terhet. A megélhetési válság 
feltartóztathatatlanul elindult és 
nem válogat: mindenkit sújt. A 
bérből és fizetésből élőket a 
legjobban. Többek között ezért is 
sürgeti az Olajipari 
Szakszervezet azt, hogy a 
munkavállalókért felelősséget 
érző (legalábbis írásaikban, 
szavaikban ezt hangoztatják) 
cégvezetők: Hernádi Zsolt, 

Mosonyi György, valamint őket a 
bértárgyalásokon képviselő Szőcs 
László és társaik, a Mol Nyrt. 
országosan vezető 
teljesítményének tükrében 
anyagilag is ismerjék el 
szakszervezeti tag és 

szakszervezeten kívüli 
munkatársainkat. 

Azzal nyilvánvalóan a 
cégvezetők is tisztában vannak, 
hogy az általuk ajánlott 6,5%-os 
„béremelés”, a jelenlegi 
gazdasági helyzetben, minden 
Mol Nyrt.-s munkavállalónak 
4,5%-os reálbércsökkenést jelent. 
Mégis mániákusan ragaszkodnak 
ehhez a lealacsonyító, 
munkavállalóinak ezreit 
rendkívül nehéz helyzetbe hozó 
„béremeléshez”. 

Még a MÁV is sokkal többet 
ajánlott fel vasutasainak annak 
dacára, hogy ott tavaly 80 
milliárd forintos veszteség volt. 

Ezzel szemben a Mol Nyrt. 
százmilliárdokat könyvelhetett el 
tiszta, adózás utáni nyereségként. 
Már- már felmerül az emberben a 
kérdés: lehet, hogy a több 
százmilliárdos nyereség csak 
papíron létezik és ezért nincs 
magasabb bérajánlat? Mert ennyi 
pénz csak úgy nem tűnhet el 
kézen-közön nyomtalanul. 

Siralmas, hogy az eddigi KSZ 
tárgyalásokból azt szűrhetjük le, 
hogy említett vezetők fülei nem 
hallanak, szemük nem lát. Ezért 
aztán a munkavállaló már-már 
úgy érezheti, mintha egy 
munkavállaló ellenes paktum 
részese lenne. 

A cégvezetés azonban ezt 
„természetesen” nem így látja, 

mert szinte állandó jelleggel a 
szakszervezeteket (ezeken belül 
elsősorban az Olajipari 
Szakszervezetet) hibáztatja azért, 
mert nem akarják elfogadni a cég 
által, a munkavállalóknak 
felajánlott aprópénzt. 

Gazdasági szakemberek 
szerint, ha a magyar gazdaság 
évente 4 százalékkal nő, akkor az 
Európai Unió átlagos szintjének 
90 százalékára 38 év alatt tudunk 
felzárkózni, 3,5 százalékos ütem 
esetén pedig 60 évre tolódik ki 
mindez. A Mol – úgy tűnik – 
még ezt is lassítja, gazdasági 
helyzetéhez képest feltűnően 
alacsony „béremelési” 
szándékával. 

Óriási félreértés áldozata a 
cégvezetés: nemcsak az Olajipari 
Szakszervezet, elsősorban a 
munkavállalók nem fogadják el a 
felajánlott „béremelést”. Az 
Olajipari Szakszervezet éppen a 
munkavállalók akaratát 
érvényesíti, illetve közvetíti a 
munkáltató felé. 

A Mol illetékesei azonban úgy 
tesznek, mintha süketek lennének 
a szóra, mintha minden a 
legnagyobb rendben lenne. 

Teszik ezt mindazok ellenére, 
hogy a létszámleépítéssel 
bekövetkezett hatékonyság tény, 
ám ez, a korábbi ígéretekkel 
ellentétben nem realizálódik a 
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maradók bérében, miközben a 
feladataik megtöbbszöröződtek. 

Nem fogadható el, hogy 
nemzetgazdasági átlagokkal, 
vállalti átlagbérekkel dobálózva 

nem adnak a dolgozóknak 
megfelelő színvonalú béremelést. 
Ráadásul nálunk az átlagolás a 
menedzserek fizetésével történik, 

és ezt határozottan el kell 
utasítani. 

 
(folyt. a következő oldalon)
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Nekünk nyilatkozó, nevük 
elhallgatását kérő, „belső” 
szakemberek szerint semmi nem 
indokolja a Mol Nyrt. alacsony 
bérajánlatát. 

Amin nem is 
csodálkozhatunk, hiszen ezt még 
a Mol sem tudja indokolni. 
Indoklás helyett különböző 
összetételű – munkavállalók által 
csak agitátoroknak mondott – 
társaságok járják a 
munkahelyeket, ahol – eddig 
sikertelenül – arról akarják 
meggyőzni az embereket, hogy a 

rosszabb tulajdonképpen nekik 
jobb. 

A bérfelzárkózás a piac 
spontán folyamatainak 
eredménye, míg a 
bérfelzárkóztatás az adott cég 
körülményei közötti tudatos, 
befolyásoló cselekvés. 

Úgy tűnik, az idén a Mol 
Nyrt. sem bérfelzárkózást, sem 
pedig bérfelzárkóztatást nem 
akar. Pedig pénze lenne rá 
csőstül. De valahogy éppen 
azoknak nem akaródzik kellő 

mértékben juttatni belőle, akik 
megtermelik. 

Helyette megy a suttogó 
propaganda. Riogatják az 
embereket, sőt, némelyik 
munkáltatói jogkört gyakorló 
vezetőféle illetéktelenül, 
megengedhetetlen módon 
avatkozik bele a 
bértárgyalásokba. 

Hogy felsővezetői utasításra, 
vagy saját szakállára teszi-e, azt 
ma még nem tudjuk… 

Brunecker Jenő 

 

Pro Urbe kitüntetést kapott Valkusz Pál 
 

A 2007. október 23-i városi ünnepség keretében 
adták át a „Pro Urbe Százhalombatta” kitüntetést. 
Az erkölcsi jellegű, évente adományozható 
kitüntetést Százhalombatta Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a többször módosított 
10/1991.(IV. 25.) Ök. sz. rendeletével alapította, 
melyre azon személyek ill. közösségek 
javasolhatók, akik a város gazdasági, társadalmi 
fejlődése területén a lakosság érdekében hosszabb 
időn át kiemelkedő tevékenységet végeztek. A 
javaslattételeket követően a Képviselő-testület - 
valamennyi bizottságának előzetes véleményezése 
alapján -, minősített többséggel dönt a kitüntetés 
odaítéléséről. 

Az idén Valkusz Pált, a Mol Nyrt. volt finomítás 
igazgatóját találta legméltóbbnak a Képviselő-
testület az elismerésre. A díjátadás a BMK 
Színháztermében ünnepélyes keretek közötti történt 
meg a koszorúzási ünnepséget követően. 

Valkusz Pál Szegeden született, s ott járt 
általános, valamint középiskolába is. 
Vegyészmérnöki diplomáját a moszkvai Gubkin 
egyetemen szerezte, és Groznijban végezte szakmai 

gyakorlatát. Ezt követően helyezkedett el a Dunai 
Kőolajipari Vállalatnál 1983-ban. 2000-ben MBA 
diplomát szerzett a Budapesti Közgazdaság-
tudományi Egyetemen. 

1983 óta él Százhalombattán. 1972 óta 
kajakozik. 2000-ben evezőstársaival közösen 
megalapította a Dunafüredi Vízisport Klubot. 

2003-ban kapott megbízást a MOL Rt. TKD 
Finomítás szervezetének igazgatására, valamint az 
integrált Finomítás szervezet kialakítására, a három 
magyarországi és a pozsonyi Slovnaft munkájának 
összehangolására. 

A MOL Dunai Finomítójában 2003 és 2007 
között - irányítása alatt -, több mint 200 M Ft értékű 
beruházás valósult meg. Ezek jelentős része a város 
és a Finomító biztonságos egymás mellett élését 
szolgálta. Jelentős szerepe volt a városban 
kialakított monitoring rendszer megvalósításában és 
a vállalati tűzoltóság megalakításában. 

Valkusz Pál elkötelezett híve a 
környezetvédelemnek. 

Hírtükör Online 

 

 

III. negyedév: 59,5  milliárd a Mol eredménye 
 

A Mol Nyrt. az elemzői várakozásokat némileg meghaladó 59,5 milliárd forint speciális tételek 
nélküli nettó eredményt ért el a harmadik negyedévben és 131,5 milliárd forintot az első 
háromnegyedévben, a negyedéves eredmény 35 százalékkal, az első kilenc havi 33 százalékkal marad 
el az egy évvel korábbitól. 
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Nézzük, mit ígért Szőcs László HR igazgató úr, 2007. február 21-én: 

 

- Félhavi rendkívüli jutalom kifizetését  2007 decemberében , amennyiben a MOL-csoport – egyszeri 
tételek nélküli – 2007. évi üzleti eredménye meghaladja a 2006. évi – egyszeri tételek nélküli – üzleti 
eredményét. 

Tehát, a Mol vezetése által megbízott Szőcs úr, nem a KSZ aláírásához kötötte a félhavi rendkívüli 
jutalom kifizetését, hanem a Mol Nyrt. üzleti eredményéhez. Jókora érdeklődéssel várjuk Szőcs úr 
megnyilatkozását a témában… 

 
E-mail: Olajipariszakszervezet@mol.hu 

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

 

A Mol megtartja, amit ígér. 
Ha pénzt ígér, azt is megtartja. 

* 
Jobban élünk, mint két év múlva! 

* 
Munkám gyümölcsét elcserélném valami 

ehetőbbre! 
* 

A jóból fantasztikus lehet a sok. 
* 

A számítógép kikapcsolásához miért kell a Start 
gombot használni? 

* 
Én ilyennek születtem. 
Neked mi a mentséged? 

* 
Aki egész életét a sátor tetején töltötte, annak 

Sátoraljaújhely. 
* 

Én a Norbi praktikával semmire nem mentem,  
a kormány módszerével viszont  

tavaly óta tizenöt kilót fogytam... 
* 

Miért van rokkant parkoló a jégpálya előtt? 
* 

- Gyerekek, ki tud nekem mondani egy nagy 
folyót? - kérdezi a tanító néni. 

Pistike jelentkezik: 
- A Volga! 
- Jól van, Pistike! Ki tud másikat? 
- A Nílus! - kiáltja Jancsika. 
- Ügyes vagy. Tud-e még egyet valaki? 
Móricka jelentkezik, aztán mikor felszólítják, 

kimegy a tanító nénihez és odasúgja a fülébe: 
- A Duna. 
- És ezt miért suttogva mondtad? - csodálkozik 

a tanító néni. 
- Azért mert apukám azt mondta, hogy arról, 

ami nálunk folyik, csak suttogva lehet beszélni. 
* 

A gyóntatófülkében egy öregember azt 
mondja a papnak: 

- 92 éves vagyok. Csodás feleségem van, aki 
70 éves. Gyerekeim, unokáim, dédunokáim 

vannak. Tegnap három stoppos tinédzserlányt 
vittem az autómmal, megálltunk egy motelnél, 
és mind a hárommal közösültem. 

- És megbántad ezt a bűnt, fiam? 
- Miféle bűnt?! 
- Hát milyen katolikus vagy te? 
- Nem vagyok én katolikus. 
- Akkor miért mondod ezt el nekem? 
- Mindenkinek elmondom! 
- Emlékszel szívecském, milyen boldogok 

voltunk 10 évvel ezelőtt? 
- De Béla! Hiszen akkor még nem is ismertük 

egymást! 
- Mondom! 

* 

Egyik részeg mondja a másiknak a 
kocsmában: 

- Képzeld, a feleségem megcsal, és még 
hazudozik is! 

- Honnan tudod? 
- Ma reggel jött haza, és azt mondta, hogy a 

nővérénél aludt. 
- És, honnan tudod, hogy hazudik? 
- Onnan, hogy én aludtam a nővérénél. 

* 
- Az én férjem olyan, mint egy focilabda. 
- Miért? 
- Minden vasárnap berúgva találom a kapuban. 

* 
A rendőrt vizsgáztatják. A vizsgabiztos 

keresztkérdést tesz fel neki: 
- Adott a következő helyzet: két autó 

összeütközik, a szemben levő házból lövéseket 
hall, majd segélykiáltást, kigyullad a közelben 
levő benzinkút, és a tér túlsó végében levő 
bankból két tag lép ki, túszul ejtve az egyik 
titkarnőt, és a lopott pénzzel épp egy taxiba 
próbálnak beülni. Mit tesz ebben az esetben? 

- Levetem a rendőrruhát, és elvegyülök a 
tömegben. 

* 
- Ki volt az, aki az anyósomnak fogkrém helyett 

egy tubus pillanatragasztót adott? -ront be egy férfi 
a boltba. 



- Én voltam, nagyon sajnálom, tévedés történt - 
vallja be az egyik fiatal eladó. 

- Köszönöm, fiam, tessék, itt egy ötezres! 
* 

- Náthás? Tegnap még én is az voltam. Hát 
csoda? Megkaptam ettől a sok nyavalyás 
betegtől. De én ajánlok magának egy 
csodagyógyszert. Nem kell ide aszpirin! A 
rendelés után megittam hét deci forralt bort, rá 
egy deci rumot, aztán hazamentem, forró fürdőt 
vettem, és bebújtam az asszony mellé az ágyba. 
Magának is ezt ajánlom. - mondja az orvos a 
betegnek. 

- Na de doktor úr! Én nem is ismerem a 
feleségét! 

* 
Szőke nő bemegy egy cukrászdába: 
- Mit tud adni, aminek alacsony a cukortartalma, és 
nincs benne zsír? 
- Szalvétát. 
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MUNKÁSTANÁCSOK HÍRADÓ 
 

„Akinek nincs meggyőződése, annak az nem is hiányzik”. 
        Feleki László 

 
 

A különbség 
 

A társadalmi egészségbiztosítás és az üzleti egészségbiztosítás főbb jellemzői 
 

TÁRSADALMI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 
 

Társadalmi célú intézmény 
Szolidaritáselvű, nemzeti szinten egységes 
kockázatközösséget tart fenn a tulajdonod pénzügyi 
haszna 
„Részvényese” a társadalom minden tagja társadalmi 
szerződés alapján 
 
Célja: az egészségnyereség maximalizálása az egész 
életre kiterjedően, és generációs távlatú terv alapján 
 
Egészség, szolgáltatási, gazdálkodási terve, eljárásai, 
működése nyilvános, átlátható társadalmilag kontrollált 
 
Egészségi kockázatokat értékel és kezel egyéni, 
közösségi és társadalmi szinten 
 
Az egészségpolitika, népegészségügyi célokat érvényesít 

 
 

ÜZLETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 
 

Üzleti célú, társadalmi célja nincs 
Haszonelvű pénzügyi művelet, az egészség nem célja, 
hanem eszköze 
„Részvényese” az üzleti-pénztár tulajdonosa társasági 
szerződés, szindikátusi szerződés, illetőleg alapító 
okirat alapján 
Célja: az üzleti nyereség maximalizálása a maximum 
néhány évre szóló üzleti tervnek megfelelően 
Üzleti terve, eljárási rendje üzleti titok, működése csak 
részben átlátható, így társadalmilag nem, csak a 
tulajdonos által kontrollálható 
Kizárólag saját üzleti kockázatainak értékelésére 
alkalmas, egyéni, közösségi, társadalmi egészségi 
kockázatok kezelésére alkalmatlan, mert üzleti érdekei 
mentén végez kockázatértékelést (Pl. 
kockázatszelekció) 
Egészségpolitikai, népegészségügyi célok 
érvényesítésére alkalmatlan 

Dr. Gilly Gyula 

Európai munkáért európai bért! 
 

A rendszerváltás legnagyobb vesztesei a munkavállalók, akiknek reálbére 2008-ban az 1978-assal azonos 
szintre kerül. A magyar társadalom ezekkel a kilátásokkal indul az új évezredbe. 

A Gyurcsány-csomag megszorító intézkedései megnehezítik, ellehetetlenítik a munkavállalókat és az 
alacsony jövedelmű családokat, ezért a Munkástanácsok követeli, hogy a kormány szüntesse meg a magyar 
gazdaság teljesítőképessége és a magyar munkavállalók bére közötti aránytalanságot. 

Követeljük a kormánytól az Európai Szociális Charta 4. cikkelyének ratifikálását, hogy a magyar 
munkavállalók számára is legyen jogszabályi garanciája a tisztes bérhez való jognak. 

Elutasítjuk a kormány rövidlátó, csak az aktuális politikai, gazdasági helyzetet figyelembe vevő felszínes 
látásmódját, amely a munkavállalók történelmi kifosztottságát nem kezeli. 

Az érdekegyeztetésben a bérek dinamikus felzárkóztatása érdekében követeléseket fogalmazunk meg. 
A Munkástanácsok ágazati bértarifa rendszerek kialakítását követeli, hogy az azonos szakmák területenként 

meglévő indokolatlan egyenlőtlenségei a bérek terén eltűnjenek. 
A minimálbér nemcsak közgazdasági, hanem szociális kategória is, így nem csupán a megélhetés minimális 

feltételeit, de a tisztes megélhetést is biztosítania kell, ahogyan azt az Európai Szociális Charta rögzíti. 
A jelenlegi reálkeresetek megduplázását követeljük, így elérhetjük az európai uniós átlagkeresetet, ami 

jelenleg a portugál béreknek felel meg. 

Olajipari Szakszervezet 
Időszakos kiadványa Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 
Felelős kiadó: Hajzer Barnabás 

Levelezési cím: Mol Nyrt. 2443 Százhalombatta Pf.: 1. 
Telefon: 121-19 

Fax: 11519 
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