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Önmagadért-velünk! 
Varga Sándor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Létszámcsökkentés = Retrogression 
 

 
 

Vad-kapitalista takarékosság az, amikor az igavonó hátára ül a barom 
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Vagyok, aki vagyok! 

Ilyennek neveltek 

Nem harapok, nem karmolok 

Ezért sokan szeretnek 

 

Vagyok, aki vagyok! 

Embernek maradtam 

Ezt nem látják a nagyok? 

Magamba roskadtam... 

 

Vagyok, aki vagyok! 

Megint sárban állok 

De a nagyjaim vakok 

Mert vannak igaz barátok! 

 

Vagyok, aki vagyok! 

A gödörből kimászom 

Bár azzal tisztában vagyok: 

Az állásommal játszom 

 

 

Vagyok, aki vagyok! 

Az értékem nulla 

Lenyelem ezt is... 

Nem vagyok még hulla... 

 

Vagyok, aki vagyok! 

Dolgoznál mellettem? 

Hangokat hallok: 

Persze! Természetesen! 

 

Vagyok, aki vagyok! 

Lehet bárki vezér 

Én azért vagyok, 

Hogy Te nekem legyél! 

 

Vakok, akik vakok! 

Mert mi itt a lényeg? 

A stressz helyett 

Téged kaplak. Érted? 
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Százhalombatta 

Kovács László  

Elnök úr részére 

  

Á L L Á S F O G L A L Á S 
 

Tárgy: munkahelyi elektronikus, kamerás megfigyelés  

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Tájékoztatom, hogy az Ön által felvetett kérdések - a munkáltató által történő kamerák felszerelése műszerter-

mekben, valamint az úgynevezett, tartózkodó helyiségbe való elhelyezésének – részletes jogi szabályozásának 

utána néztem és azzal kapcsolatban, az alábbiakat állapítottam meg. 

 

A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen, a képmáshoz és - hangfelvételhez való jog megsértése. A 

2012. évi I. a Munka törvénykönyvéről - a továbbiakban: Mt. - felhívja a 2013. évi V. törvény a Polgári tör-

vénykönyvről - a továbbiakban Ptk. - rendelkezéseit, azaz nem általában, hanem konkrét paragrafusszámokkal 

hivatkozik rájuk a személységi jogok védelme kapcsán. 

 

Általában irányadó polgári jogi szabály, miszerint mindenkinek joga van, hogy a személyiségét a törvény és 

mások szabta korlátok között szabadon érvényesíthesse és ebben senki ne gátolja. Az emberi méltóságot és az 

abból fakadó személyiségi jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani, de nem sért személyiségi jogot az a 

magatartás, amelyhez az érintett hozzájárult. 

 

Ennek szellemében és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2013. január 23-án kelt ajánlá-

sa értelmében, a munkáltatói ellenőrzés akkor tekinthető jogszerűnek, amennyiben az a munkaviszony 

rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges. Tehát a munkáltatói ellenőrzés és az 

annak eljárása során alkalmazott eszközök. módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésé-

vel, és nem járhat a munkavállaló magánéletének ellenőrzésével. 

 

Az alkalmazni kívánt eszközök és módszerek telepítése során a munkáltatónak előzetesen tájékoztatni 

kell a munkavállalót az adatkezelés minden lényeges körülményéről. 

 

Az ajánlás szerint a tájékoztatásának ki kell terjednie többek között: 

 a kamerák elhelyezésére, 

 a megfigyelt tárgyra, 

 a felvételek tárolásának helyére, 

 és a felvételek visszanézésére vonatkozó előírásokra is. 

 

Ezen kívül a munkáltató a megfigyelőrendszer alkalmazásáról figyelemfelhívó jelzést köteles elhelyezni. A 

munkáltatónak biztosítani kell azt a feltételt is, hogy a felvételeket csak egy meghatározott szűk kör nézhesse 

vissza, legyen erre jogosítványa. A kamera nem helyezhető úgy el, hogy kizárólag egy munkavállalót és annak 

munkavégzését figyelje, továbbá nem üzemeltethető olyan megfigyelőrendszer, amelynek célja a munkaválla-

lók munkahelyi viselkedésének a befolyásolása.  

 

A korábbi adatvédelmi biztosi gyakorlattal összhangban alapelvként rögzíti, hogy nem lehet kamerát olyan 

helyiségben elhelyezni, amelynek megfigyelése az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőkben, zu-

hanyzókban, mosdókban, orvosi szobákban, vagy azok várójában. 

  

Az ajánlás értelmében az Ön által megnevezett tartózkodóban a fentiekben említett és hivatkozott jogszabály-

ok értelmében nem látok lehetőséget a kamerák felszerelésére, ami a többi helyiséget illeti a már említett jog-

szabályi helyek betartásával nincs további akadálya. 
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 Az ajánlásoknak általánosságban nincs közvetlen jogi hatása, de közvetve kihatnak a bírói ítélkezésekre. A 

bírói döntések során, a bírói gyakorlat figyelembe veszi az ajánlásokra történő hivatkozást, ezáltal hatással bír-

nak a bírói ítéletekre. 

 

Az adat kezelés akkor lesz jogszerű, ha a munkáltató betartatja az információs önrendelkezésről és az informá-

ciószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – a továbbiakban: információs törvény alapvető rendelkezéseit a 

célhoz kötöttséggel és tisztességes adatkezeléssel kapcsolatosan. 

 

Az ajánlás értelmében az Mt. rendelkezései általános felhatalmazást adnak a munkáltatói ellenőrzéséhez kap-

csolódó adatkezelésre, de e keretek tartalommal történő megtöltése – az elszámoltathatóság elvével összhang-

ban - a munkáltatóra hárul. A munkáltatónak az alkalmazott eszközökkel kapcsolatos részlet szabályokat belső 

szabályzatban kell egyértelműen, érthetően, pontosan, részletesen meghatároznia. A kidolgozás során különös 

tekintettel kell lennie a az arányosság követelményére valamennyi adatkezelési cél tekintetében. 

 

Az Mt. rendelkezései nem adnak önmagukban felhatalmazást az elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazá-

sára. Az Mt. keretszabályait más jogszabályi rendelkezések és a munkáltató által alkotott, a tartalmi garanciákat 

rögzítő szabályzatok töltik meg, a valós napi gyakorlatban is érvényesülő tartalommal. 

 

Budapest, 2015. július 7.  

Tisztelettel: 

dr. Sipos Bernadette 

ügyvéd 
 

Tömören 
 

Az elvégzett munkát nem sajnálatból és nem jószí-

vűségből kell a tényleges árán megfizetni, hanem 

mert a tartósan alulfizetett munkavállaló nem képes 

munkaerejének bővített újratermelésére, így a mai 

bérmegtakarítás a holnapi termelési tényező leépülé-

séhez vezet. Ugyanakkor a „tisztességes bér” fogalma 

azt jelenti, hogy a napi 8 vagy egyes cégeknél kierő-

szakolt 12 órában tisztességes, az adott cégnek busás 

hasznot hozó munkával megkeresett bérnek fedeznie 

kell a munkavállaló és családja tisztes megélhetésé-

nek költségeit. Ez pedig természetszerűleg nem a 

egyik napról a másik napra élés szintjét jelenti. 
* * * 

A megváltozott Munka Törvénykönyv adta körül-

ményekhez alkalmazkodva nem főként munkabe-

szüntetésben kell gondolkodni, hanem agyafúrt ügy-

védek által is támadhatatlan, visszatarthatatlan cse-

lekvésekben – ha majd itt lesz az ideje. Elgondolás-

ban és kellő szándékban nincs hiány. 
* * * 

Minap, egyik műszakos kollégánk, kvíz kérdések-

kel fűszerezett felhívásfélét olvasott az epanorámán. 

Lényege: a helyesen kitöltők között fekete vagy fehér 

MOL Nagyon Balaton - Balcsi Original atlétákat 

sorsolnak ki. A kolléga azonmód be is jelölte a sze-

rinte helyes válaszokat. ám amikor a kérdéssor végére 

ért, meglepődve látta, hogy a bejelölhe-

tő/megnyerhető trikók mérete az S – M – L-re korlá-

tozódott. Miután az ő felsőtestének terjedelme 

XXXL, azon nyomban, elküldés nélkül kilépett a 

„programból”, miközben bosszúsan arra gondolt, 

hogy a szűkre szabott atlétatrikókat csak kínai méret-

ben rendelte meg valaki. 
* * * 

Azt mondják a hozzáértők – és itt nem az témában 

végtelenül laikus, csak a valóságos viharfelhők felett 

tájékozódó cégvezetőkre gondolok – hogy a munka-

helyi stresszt külön kell választani az általános 

stressztől, hiszen sokkalta nehezebben kezelhető, 

mint például egy-egy magánéleti konfliktus.  A fo-

lyamatosan gyarapodó elvégzendő feladatok, a rövi-

dülő határidők, a hosszabbodó munkaidő, egy fizeté-

sért két-három ember munkájának elvégzése. Ezek a 

tényezők mind-mind növelik a munkahelyi feszültsé-

get. Azt is mondják szakemberek, hogy a csökkentett 

létszám miatti többletfeladatot ellátóknál ez hatvá-

nyozottan rombolja az emberi szervezetet, ami csalá-

dok rovására is megy, hiszen az érintett munkaválla-

lók kénytelen-kelletlen hazaviszik konfliktusaikat és 

akaratlanul is otthon tör ki belőle a düh. Évekkel 

ezelőtt a stresszt menedzser betegségként emlegették, 

mára azonban bebizonyosodott, hogy a hierarchia 

bármely szintjén dolgozót érintheti. 
* * * 

Régen volt a mozgó bér, amit nemes egyszerűség-

gel pofapénznek hívtunk. Merthogy az is volt. Most 

van helyette egy előre meghatározott keretösszegű 

MTMR, ami úgy hazug, ahogy kiagyalták, hiszen a 

kellő dotáció hiányában bele van kódolva a vezetői 

alulértékelési kényszer plusz jelentős szubjektivi-

tás, ami azt jelenti, hogy valamennyi így értékelt 

kolléganő/kolléga tudatosan (azt is mondhatnám, 

hogy előre kitervelten) kap alacsonyabb osztály-

zatot és az ezzel járó pénzt, mint amit munkájá-

val kiérdemel! 
Brunecker Jenő
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 A szabadság kiadása 
 

Számos kérdés felvetődik a nyári szabadságolásokkal összefüggésben. Ezek közé tartoznak például, 

hogy jogom van-e kivenni nyáron szabadságot, tölthetem-e a gyermekeimmel a nyári szünetük egy ré-

szét, részmunkaidő vagy több munkahely esetén miként jár a szabadság (duplán vagy éppen felerész-

ben), valamint, hogy munkaidő-keretben lehet-e szabadságot akár szabadnapra kiadni. Kezdjük az ele-

jén. 
 

Alap- és pótszabadsággal rendelkezünk 
A szabadság ebben az évben is 20 nap alapszabad-

ságból és különböző jogcímeken járó pótszabadsá-

gokból áll. A leggyakoribb pótszabadságok az életkor 

és a gyermekek után járó pótszabadság. Előbbi élet-

korunk függvényében 1-10 nap, utóbbi pedig a gyer-

mekek számától függően 2, 4, illetve 7 nap. A teljes 

szabadságot úgy tudjuk kiszámolni, ha ezeket össze-

adjuk. Év közben keletkezett munkaviszony esetén a 

végértéket arányosítani kell. 

A munkáltató rendelkezik a szabadsággal 
Fontos dolog, hogy a szabadságot minden esetben a 

munkáltató adja ki és nem a munkavállaló veszi ki. 

Igaz, hogy a szabadság kiadásánál a munkavállalót 

előzetesen meg kell hallgatni. Hét nap vonatkozásá-

ban azonban a munkáltató a munkavállaló vélemé-

nyét köteles figyelembe venni. Ezt a 7 napot a mun-

kavállaló legfeljebb 2 részletben kérheti kiadni. Ez a 

szabály a munkaviszony első három hónapjára nem 

vonatkozik azaz, abban az időszakban a munkáltató 

belátásán múlik a szabadság kiadása. Jogosult továb-

bá a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal 

egy egybefüggő 14 napot felölelő szabadságos idő-

szakra is, ettől azonban a felek megállapodással el-

térhetnek. A munkáltató a szabadság időpontjáról a 

munkavállalót legalább 15 nappal előre köteles tájé-

koztatni. A munkavállaló hasonlóképpen 15 nappal 

előre köteles a szabadságigényét a 7 nap vonatkozá-

sában bejelenteni. 

A gyermek nyári szünete nem jogi kategória 
Joggal gondolhatnák azt sokan, hogy a gyermekek 

után járó pótszabadságot (2,4, illetve 7 nap) akkor 

veheti igénybe a szülő, amikor arra a legnagyobb a 

szükség (pl: a nyári szünetben). Ez azonban nincsen 

így. Ez a pótszabadság fajta – a többi pótszabadság-

hoz hasonlóan – beleolvad a szülő szabadságnapjaiba 

és osztja azok sorsát, azaz a munkáltató fogja őket 

kiadni (akkor, amikor ő szeretné). Ez alól persze a 

munkavállalói 7 nap kivételt jelent. Ez a 7 nap sin-

csen azonban kőbe vésve, amennyiben valós, nyomós 

érdek fűződik ahhoz, a munkáltató ragaszkodhat a 

munkavégzéshez. 

Betegszabadság alatt szabadság nem adható ki 
Amennyiben a munkavállaló megbetegszik és kere-

sőképtelenné válik, számára szabadság ezen időszak-

ra nem adható ki. Amennyiben szabadságát tölti és ez 

alatt lesz beteg, a munkáltató köteles a betegszabad-

ság időtartamára eső szabadságrészt újra kiadni. 

Amennyiben a munkáltató ennek nem tesz eleget, 

joggal való visszaélésnek minősül a magatartása. A 

szabadság és a betegszabadság funkciói ugyanis el-

térnek egymástól. A szabadság a szervezet regenerá-

lódására szolgál, míg a betegszabadság egy társada-

lombiztosítási jogintézmény, pusztán finanszírozási 

kérdés. 

Részmunkaidős állás esetén is teljes szabadság jár 
Gondolhatnánk, hogy egy 4 órás állásban a szabad-

ság a teljes munkaidőre járó szabadság fele. A helyzet 

azonban az, hogy a rendes évi szabadság részmunka-

időben is teljes mértékben jár (MK.19.). Az időará-

nyosság elve ugyanis a szabadság mértékére nézve 

nem alkalmazható. Arányosan jár ugyanakkor rész-

munkaidőben értelemszerűen a szabadság idejére járó 

távolléti díj. 

Több állásnál mindegyikben önállóan jár a sza-

badság 
Semmi sem tiltja azt, hogy a munkavállalónak több 

munkaviszonya is legyen. Amennyiben ez a helyzet, 

a szabadságot mindegyikben külön-külön ki kell 

számára adni (MK.18.). Ezzel együtt minden munka-

viszonyban külön kell elbírálni a szabadság mértékét. 

Az a tény pedig, hogy az egyik munkaviszonyomban 

a szabadságomat töltöm, nem jelenti azt, hogy a má-

sik helyen ne kellene megjelennem munkát végezni. 

Szabadnapra is kiadható szabadság részmunka-

időben 
Az általános munkarend szerint hétfőtől péntekig 

dolgozunk napi 8 órát. Ebben az esetben a szabadság 

kiadása nem jelent gondot, hiszen azt a munkaidő-

beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni hétfőtől 

péntekig. Nem mindenki dolgozik azonban ilyen 

munkarendben. Nem kell ahhoz jogásznak lennünk, 

hogy belássuk, hogy amennyiben csupán heti 2 napot 

dolgozunk, mondjuk hétfőn és pénteken, abban az 

esetben a szabadság munkanapokon történő kiadása 

azt jelentené, hogy a munkavállaló hónapokig meg 

sem jelenik a munkahelyén. Erre az esetre az a sza-

bály érvényes, hogy a hét minden napja munkanap-

nak minősül kivéve a pihenőnapot és a munkaszüneti 

napot. A munkaszüneti nap a naptárból, a pihenőnap 

pedig a munkaidő-beosztásból derül ki. Ezen napo-

kon túlmenően azonban marad még a szabadnap, ami 

olyan nap, amelyen munkavégzésre nem vagyok be-

osztva, és nem is pihenőnap. Ebben az esetben – az 

eredeti példánál maradva – a szabadságot a munka-

napok közti szabadnapokra is ki lehet adni. Joggal 

való visszaélésnek minősülne azonban az, amennyi-

ben a munkáltató kizárólag ilyen napokra adna ki 

szabadságot. A szabály alapvetően az egyenlőtlen 

munkaidő-beosztásra vonatkozik azaz, amikor a 

munkavállaló munkaidő-keretben vagy elszámolási 

időszakban dolgozik. 
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(folyt. az előző oldalról) A kiadott szabadság visszavonható 
A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek 

vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok 

esetén a szabadság kiadásának közölt időpontját mó-

dosíthatja, illetve a munkavállaló már megkezdett 

szabadságát megszakíthatja. Ebben az esetben a 

munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításá-

val vagy a megszakítással összefüggésben felmerült 

kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni. 

A szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahely-

re utazással és az oda visszautazással, valamint a 

munkával töltött idő a szabadságba nem számít be. A 

munkával töltött idő ebben az esetben szükségszerűen 

rendkívüli munkavégzésnek (Mt. 107. §) minősül. 

Amennyiben a visszavont szabadságot a munkaválla-

ló még is igénybe veszi, a munkáltató szankciójának 

jogosságát (pl: elbocsátás, fegyelmi) több körülmény 

fogja befolyásolni. A BH 2007.307 alapján vizsgálni 

kell azt, hogy a szabadság visszavonása mennyiben 

volt indokolt, nem lehetett-e volna az adott munka-

vállalót mással helyettesíteni, hány nap szabadságot 

kívánt a munkavállaló igénybe venni, bejelentette-e 

előre az időpont kérelmét, valamint, hogy a szabad-

ság visszavonása, megszakítása a jóhiszeműség, tisz-

tesség követelményeinek eleget tett-e. 

Órában is nyilvántartható a szabadság, de csak 

napban adható ki 
Az új Mt. lehetővé teszi azt, hogy a munkáltató a 

szabadságot órában tartsa nyilván. Erre akkor van 

lehetőség, amennyiben a munkavállaló a munkaidő 

beosztással azonos időtartamban kerül a munkavég-

zés alóli mentesítésre (a szabadságot nem a hétfői 

napra kapom, hanem a hétfőre beosztott 12 órára). 

Ebben az esetben a munkavállaló szabadságát órásí-

tani kell. 25 nap szabadság 25*8 óra szabadságot 

jelent. Amennyiben tehát az adott napon 12 óra idő-

tartamban kerül a munkavállaló munkavégzésre be-

osztásra, abban az esetben ebből a szabadságmérték-

ből 12 órát le kell vonni. Ennek több gyakorlati kö-

vetkezménye is lehet. Egyrészt a munkavállaló sza-

badságmértéke arányosan összezsugorodik, hiszen 

egy nap szabadság kivételével másfél nappal csökken 

a szabadságállománya. Másrészt pedig előállhat az a 

helyzet, hogy az év végeztével órában töredék sza-

badsága keletkezik, amivel viszont nem lehet mit 

kezdeni. Szabadságot ugyanis kizárólag naptári nap-

ban lehet kiadni, így nem kezdhetek délután 2-kor 

azért, mert délelőtt szabin voltam. Ez a szabály rá-

adásul veszélyeztetheti a 20 nap alapszabadságot, 

valamint a 14 egybefüggő szabadságperiódust, ami-

ket a munkavállalónak meg kell kapnia. 

Kollektív szerződés csökkentheti is a szabadsággal 

kapcsolatos jogokat 
Az új Mt. lehetővé teszi azt, hogy a törvény bizo-

nyos rendelkezéseitől a kollektív szerződés, melyet a 

szakszervezet és a munkáltató kötnek, a munkaválla-

lók hátrányára eltérjen. Ennek megfelelően el lehet 

térni a 7 nap munkavállaló általi kivételének, az egy-

befüggő 14 napnak, valamint a 15 napos előzetes 

értesítésnek a szabályától. 

 

Dr. Kéri Ádám 

LIGA Szakszervezetek 

Jogi szakértő 
 

Júzer vagy lúzer 
Hogyan lehetne többet kihozni a nyári fesztiválokból 

 

Az ilyen nyári fesztiválokon nem júzer vagy, hanem lúzer, akit csontra lehúznak, mint a fesztiválkár-

tyát. 
 

Izomból is celeb lehetett idén bárki a Soundon. Ez 

már egy Pump Up feszt: minden fel van fújva, mellek, 

szájak, izmok, egók... a Pump Up the Volume pedig 

nyilván alap. Besír, aki rendesen körülnéz.  

Szétszolizott arcok, a felismerhetőség határáig újra-

tervezett testek - menő kidobó emberek fesztiválja. 

Siófokon kábé ugyanezt a zajos vonulást grátisz lehet 

megnézni ilyenkor a buli-negyedben, de akkor mire 

fel kerül a heti beugró egy kisebb havi fizuba? 

Sajó Dávid (Index) beszámolója meglepően jól ra-

gadja meg a problémahalmaz kb. tizedét, de csak a 

felszínt érinti. Nem beszél viszont arról, hogy miért 

rendszerszerűen ilyen bármilyen szponzor-buli... Nem 

mondja ki, hogy az ilyen nyári fesztiválokon nem 

júzer vagy, hanem lúzer, akit csontra lehúznak, mint a 

fesztiválkártyát. Sajó Dávid mintha meg lenne lepőd-

ve, hogy egy félkarú rabló így működik, hogy egy 

ilyen nagyüzem valójában cseppet sem jó fej a saját 

vendégeivel - pontosabban kuncsaftjaival. Pedig az 

lenne meglepő, ha nem ezt tapasztalnánk. 

Csak egy pillanatra képzeljük már el, mi lenne, ha 

végig mindenkit lefilmeznének, és utólag megmutat-

nák: belső mozid helyett valójában mit is csináltál... 

és mennyiért. Akkor menthetetlenül kiderülne, meny-

nyire éri meg és kinek. Simán kiderülne, hogy végül 

el se mentél azokra a koncertekre és programokra, 

ami ezek alapján nyilván csak alibi volt, hogy oda 

menj. A sztárcsali csak azért kell, hogy odavonzza a 

tömeget, aki aztán a sztárvendégek meghallgatása 

helyett csajozni-pasizni- sörözni vagy önkívületben 

hörögni fog és egészen mással tölti végül meglehető-

sen drága idejét. 

A drágaság egyébként döntő mozzanat, mert nyil-

ván mindenki erős kényszert érez, hogy azt posztolja: 

király a buli, ha már ennyibe volt... 

Mert mekkora lúzerség lenne elárulni, hogy ennyi 

pénzért ilyen keveset kapott szegény menőkém. Ezt 

senki nem is vállalja be, inkább nyomatja a kamuzást, 

hogy mekkora buli volt. 
(folyt. a következő oldalon) 
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Szombaton egy igazán szép lányt nem láttam, aki 

olyan álomnak tűnt volna, hogy szívesen ébredtem volna 

vele. Viszont sok rossz, arrogáns és buta gesztust láttam 

- a kifejezetten rossz arcok aránya is mintha erősen 

megnőtt volna, talán a magas belépődíj általi szelekció 

miatt. Mert ennek az országnak ugyebár az alja van 

felül. Ún. „elitünk” nemzetközi összehasonlításban is 

zömében páratlanul tróger, hirtelen és brutálisan felka-

paszkodott kultúrprolikból, válogatott tahókból tevődik 

össze. 

Mégis mit jelent az, hogy „prémium fesztivál”? Azt, 

hogy jóval többen kokóznak vagy több a celeb? Aligha a 

körülményekre utal a prémium jelző, mert a brutál tö-

meg, a hányás és ürülékszag sok forgalmas helyen szé-

riatartozéka a bulinak. 

Ez itt kérem szépen a nem létező magyar középosztály 

fesztiválja. Bizony, ők az ország ügyvédei, menedzserei, 

fogorvosai, könyvelői, akik együtt vonulnak a közönsé-

ges maffiózókkal. Ugye, hogy ennek tudatában még 

felemelőbb a látvány! 

Ne legyünk azonban igazságtalanok. Szó sincs itt ön-

célú fikázásról. Nyilván vannak spontán megmozdulá-

sok, kedves emberi mozzanatok és őszinte pillanatok 

egy ilyen rém kommersz közegben is – de képzeljük már 

el picit, milyen lenne egy szabad fesztivál, ahol kifeje-

zetten ez lenne a lényeg és minden erre épülne, nem 

pont az ellenkezőjére. Ha nem nyerőgépként működné-

nek az ilyen rendezvények, hanem úgy, hogy az nekünk 

is tényleg jó lehetne. 
 

* 
 

ANTI-WOODSTOCKTÓL A BULIZÁS LINUXÁ-

IG: SZABAD FESZTIVÁLOKAT FÉLKARÚ 

RABLÓK HELYETT! 
Maradjunk a tényeknél: amikor belépsz, elvesznek tő-

led nagyjából mindent, amit a pénzeden kívül be akarnál 

vinni. Ha másból nem, hát ebből a szponzor-diktatúrából 

tutira kiderül: valójában mit akarnak tőled és miért ren-

dezik az ilyen kommersz fesztiválokat: a pénzedért. Ez 

nem a te bulid, hanem a szponzoroké és a szervezőké. 

Ők összehasonlíthatatlanul jobban járnak vele, mint te. 

Ne tegyünk úgy mintha ez a szisztéma az ős-

szigetesek hibája vagy kizárólagos szabadalma lenne, 

inkább behúzta őket a piac logikája, miközben évről 

évre profi termékké tették azt, amit vélhetőleg szerelem-

ből kezdtek el csinálni. 

Globális mintákat követnek, amiket nem ők találtak ki. 

A zenei és fesztiválpiac kíméletlen gyarmatosítása tar-

talmilag sokkal inkább az anglo-amerikai globalizáció 

sara. 

Woodstock egy hatalmas házibulinak indult, aztán 

pont az ellentéte lett belőle: a kommersz fesztiválok és 

szórakozóhelyek kiölték, kiirtották, illetve totálisan 

kisajátították a bulikultúrát. Itt is nagyon kéne már az 

alternatíva, valamilyen nyílt forrású modell, a bulizás 

Linuxa, amit szabad fesztiválnak lehetne nevezni a 

kommersz fesztiválok ellentéteként. 

Woodstock (legalább elvben!) pont az ellen a haramia 

piaci és államhatalom elleni lázadás volt, aminek hódol-

nak és önkéntes véradóként adóznak azok, akik most 

művirágos kamuhippi-koszorúval vonulnak. A mai 

nagyüzemi „fesztiválkultúra” inkább anti-Woodstock, 

így ez a megrögzött hivatkozás is überkamu. 
 

* 
 

Hogy jobban értsük, mennyire nem rólad, rólunk szól 

a történet, vegyünk egy kíméletlen hasonlatot: a keres-

kedelmi médiában ugyebár kizárólag azért vannak hírek 

és színes tartalom, hogy növeljék a nézettséget (vagy 

hallgatottságot) és el tudják adni a reklámokat. 

Nyilván a kutya se lenne kíváncsi az egészre, ha csak 

reklámok lennének, de az sem kevésbé nyilvánvaló, 

hogy a kereskedelmi média nem azért van, hogy tartal-

mat állítson elő, hanem pont fordítva működik a rend-

szer: tartalmat csak és kizárólag annyit, olyat és úgy állít 

elő, hogy eladhassa a reklámfelületeit. 

Vagyis hirdetési felületként kezeli a frekvenciáját és 

szendvicsemberként használja a közönségét – pontosan 

úgy, ahogy a kommersz fesztiválok, ahol színes, vonzó 

tartalmat csak annyit, olyat és úgy adnak, hogy eladhas-

sák a lehúzás egész rendszerét, vagyis a fesztivált. 

Súlyosbító körülmény, hogy a kereskedelmi médiához 

többnyire ingyen férünk hozzá (csak utána fizetünk 

drága árat ezért, mert jól bevásárolunk vele mindenféle 

értelemben), de a kommersz fesztiválokon még jó drága 

belépőt is kell fizetned azért, hogy utána megkopassza-

nak. 

Ez az „üzleti modell” észbontó útonállás. 

Kábé olyan szabadon veszel részt ebben a mentális és 

gazdasági megerőszakolásban, mint mikor egy csajt 

bekatiznak. Különben eszed ágában sem lenne belemen-

ni. 
 

* 
 

Fordítsuk meg a dolgot: ahelyett, hogy elhinnénk, mi-

lyen menő, amit készen kapunk, próbáljunk összerakni 

egy checklistet, hogy szerintünk mitől lenne jó egy fesz-

tivál. Seperc alatt kiderül, hogy a  piaci kínálatban ma 

nincs olyan, ami csak kicsit hasonlítana vagy emlékez-

tetne az elvárásainkra. 

A baj az, hogy pont azoknak a multimarketingesek-

nek hiszünk, akik hivatalból átvernek és pont azokban 

(pl. saját haverjainkban, a spontán szerveződés erejében) 

nem bízunk eléggé, amiben kéne ahhoz, hogy működjön 

a dolog és végre tényleg ne marketing-hazugság legyen, 

hogy rólunk szól a történet. 

Hogy mi jöhet ki ebből? A Bulizás Linuxa! 

A Bulizás Linuxa olyan webfelület lenne, ahonnan 

alapból ki kellene zárni minden kommersz elhajlásokat 

mutató júzert. 

Viszont lehetne nyitott bulikat szervezni rajta, akár 

szűkebb körben (5-10 főre), akár több száz főre konfigu-

rálva, amiben a rendszer segítené a felhasználókat és 

méregdrága reklámok helyett a neten grátisz elérhetővé 

tenné nagy közönség számára, hogy milyen alternatívák 

vannak. Ingyen. Szabadon. 

Mikor csináljuk már meg? Igény tuti lenne rá és pont 

olyan simán lenyomhatná a piacon ma még egyedural-

kodó kommersz változatot, mint a Linux a Windows-t. 

 

Kardos Gábor 
www.mandiner.hu
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Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Nem harcolhatunk valami ellen, mert annak sem-
mi értelme. Valamiért kell harcolnunk! 

* 
Nem igaz, hogy ennél a cégnél nem lehet megélni 

a havi fizetésből! Csak az utolsó 10 nap nehéz. 
* 

Házasság az, amikor egy nő örökbe fogad egy 
felnőtt férfit, akiről az anyja már nem akar 

gondoskodni. 
* 

Ha egy rossz kapcsolat miatt sírsz, akkor még 
nem rúgtál mezítláb az ágy lábába. 

* 
Az emberek 69 százaléka minden mondatban lát 

valami erotikust. 
* 

A csend aranyat ér, amíg nem lesz egy gyereked. 
Aztán a csend egyenesen gyanús! 

*  

A fiam megkérdezte, mi az, hogy „adó”? 
Megettem a csokija egy részét. Most sír. 

Azt hiszem, megértette a lényeget. 
* 

Inkább irigy, mint önző emberekkel barátkozz. Az 
önzők magukra gondolnak, az irigyek meg rád! 

* 
Tettél ma valamit, ami holnap is számít? 

* 
Hogyan bánjunk egy nővel:  
Vidd vacsorázni.  
Hallgasd meg.  
Mindig mmosolyogj rá.  
Naponta rromantikázz vele.  
Vásárolj vele, vegyél neki ékszereket.  
Vegyél neki virágot, fogd a kezét.  
Írj neki szerelmes leveleket.  
 
Hogyan bánjunk egy férfival: 
Legyél pucér.  
Hozz neki rántott húst és sört.  
Ne állj a TV elé.  

* 
Anya és a lánya esküvői ruhát választanak a lány 
esküvőjére. 
- Úgy örülök, hogy ilyen szép fehér ruhában mész 
férjhez! - mondja az anya. 
- Mit jelent a fehér ruha? 
- Tudod kislányom, a szokások szerint, ha valaki 
érintetlenül megy férjhez, akkor fehér ruhában járul 
az oltárhoz. Ha már nem szűz, akkor világoskékben. 
A lány elpirul: 
- És szerinted jól áll a fehér esküvői ruhához a 
világoskék rúzs? 

* 
Kisék fiacskája betölti a 15. évét. 
- Béla! - mondja a feleség a férjének - Bandika elég 
nagyfiú már, talán felvilágosíthatnád... 
- Rendben van - dörmögte a férj. - De hogy fogjak 
neki? 
- Az csak nem gond! Mesélj neki arról, hogyan 
szaporodnak a pillangók, vagy mit tudom én? Te 
vagy az apja! 

Kis kelletlenül, de félrevonja a gyereket. 
- Anyád azt kérte, hogy világosítsalak föl. Ide figyelj, 
emlékszel, mit csináltál a nyáron a bokor mögött a 
polgármester lányával? Na, hát pontosan ezt 
csinálják a pillangók is. 

* 
- Doktor úr! 30 éves leszek hamarosan és még nem 
estem teherbe - panaszkodik egy fiatal nő. 
- Eddig hogyan védekezett? 
- Ordítok, csípek, rúgok, harapok, karmolok, de néha 
lövöldözök is... 

* 
Orvos a páciensnek: 
- Előfordult elmebetegség a családjában? 
- Igen, a húgom az volt. 
- És miben nyilvánult ez meg? 
- Kikosarazott egy milliomost, és hozzáment egy ta-
nárhoz. 

* 
Korán sötétedik. Az ifjú házaspár szótlanul üldögél a 
szobában. Megszólal a férj: 
- Drágám, mire gondolsz? 
- Ugyanarra, amire te - búgja az asszony. 
- Jaj de jó, akkor nekem is hozz egy üveg sört a hű-
tőből! 

* 
- Meghívtam egy barátomat vacsorára, öt perc múlva 
itt lesz – mondja a férj. 
- Megőrültél? Nincs semmi kaja itthon, rendetlenség, 
kosz van, az otthonkám lyukas, meg a hajam is ször-
nyen néz ki! Miért nem szóltál? – kérdi a feleség 
- Segíteni akarok neki. Szerencsétlen nem tudja el-
dönteni, megnősüljön-e vagy sem... 

* 
Székely népzenészhez kimegy egy újságíró riportot 
készíteni. 
- Aztán bátyám mióta hegedül? 
- Negyven éve fiam. 
- Előtte mit csinált? 
- Előtte nem hegedültem... 

* 
Az öreg székely utazik a vonaton, a kalapja mellé 
tűzve egy menetjegy. 
Jön a kalauz: 
– Kérem a jegyeket, bérleteket! 
Az öreg erre aggódva elkezdi keresni a jegyet. 
A kalauz – látván a jegyet a kalapra tűzve – gondolja, 
hogy megvicceli az öreget: 
–Tudja mit, mire végigellenőrzöm a kocsit, megle-
gyen az a jegy! 
Az öreg székely csak ül tovább, nyugodtan. Végez a 
kalauz, odalép hozzá, kérdi: 
– Megvan-e a jegy, öreg? 
A székely erre elkezdi még kétségbeesettebben ke-
resni a jegyet. Közben beérnek a végállomásra. Ott 
így szól a kalauz: 
– Na, öreg most az egyszer még elengedem magát! 
Az öreg leszáll, a kalauz kihajol az ablakon, és így 
szól: 
– Ott van a jegy a kalapjára tűzve! 
Mire az öreg székely: 
– Tudom fiam, az a múlt heti! 
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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. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ajándékot vásárolna? 
Nem tudja, hol teheti ezt meg? 

Alacsony árakkal és gazdag választékkal itt van egy karnyújtásnyira! 
 

NE UTAZZON, VÁSÁROLJON HELYBEN! 
 

Százhalombattán a Tóth László utca 16 szám alatt 
 

A TUTI SOUVENIR AJÁNDÉKBOLTBAN 
 

a Kiss László sportuszoda parkolójánál. 

 

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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