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Önmagadért-velünk! 
 
 
 

Sikeres tanulást! 
 
 

 
 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, az Olajipari Szakszervezet az idei évben is csökkentette tag-
jainak, illetve családjuknak az iskolakezdés anyagi terheit azzal, hogy az oktatásért felelős 
Emberi Erőforrások Minisztériuma ajánlásával összeállított komplett füzetcsomagokat (füze-
tek, toll, ceruza, festékkészlet stb.) adott át általános és középiskolás gyermekeik számára. 
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 Vajk-István király élete 
Augusztus 20. államalapító Szent István ünnepe, nemzeti ünnep, egyben az új kenyér ünnepe is. 

   

Vajk fiatalkora 

Vajk Sarolt akaratának megfele-

lően 985 és 988 között lovas Tár-

kány képzésen vett részt (Kézmű-

ves mesterek képzése. A jelenlegi 

szakiskolák hatékonyságával el-

lentétben ez idő alatt ott valódi 

mesteremberek kerültek ki. B. J.) 

Minden reggel át kellett úsztat-

nia a Maroson, lovasmutatványok 

végzése közben ellovagolt Török-

Zsadányig és vissza. Másodéves 

korában egyszer nagyon megfá-

zott és Temesvárra, az arbag-

rimalányok gyógyító helyére szál-

lították. Itt a Jenő törzsbéli rima-

lány, Csege, gyógyította ki a be-

tegségéből. Csege a testmeleggel 

való gyógyítást is alkalmazta, 

amiből hamar szerelem lett. Vajk 

ezután minden szabad idejét Cse-

gével töltötte, akit Tündének be-

cézett. 

Csege apja, Temes törzsfőnök 

követelte, hogy Vajk vegye fele-

ségül a lányát. Saroltnak azonban 

egészen más elképzelései voltak 

Vajkkal kapcsolatban, és Csege-

Tündét a testőrparancsnokságuk 

egyik tisztjéhez adták feleségül. 

Csege 7 hónap múlva világra hoz-

ta Vajk gyermekét, Zoltánt. Az 

első napokban Sarolt hétfátyolos 

ágyban őriztette a gyenge fiúcskát, 

majd Esztergomban neveltette. 

Vajk már benne volt a férfikor-

ban, de mindig ellenállt a házasí-

tási terveknek, annyira szerette 

Tündét. Csege-Tünde nagyon 

fiatalon halt meg 996-ban. Zoltán 

fiát ezután az erdőelvi rimalányok 

nevelték Sarolt rendelkezései sze-

rint. Vajk csak ezt követően enge-

dett anyja házasítási terveinek és 

volt hajlandó feleségül ven-

ni Gizella bajor hercegnőt. 

Géza az unokája számára egy 

gerendavárat építtetett és birtokot 

adományozott. Mikor meglátogat-

ta a kis Zoltánt, a kíséretéből 24 

székely vitézt hagyott ott, hogy 

vigyázzanak a kis unokájára. 

992 és 996 között Vajk-

István ifjúsági fejedelem volt, 

majd 988-tól 992-ig Tárkány-

fejedelmi tisztséggel tüntette ki 

Gyula lovasfejedelem. 

A koronázási szertartás 

Elől 24 pap ment füstölőkkel. A 

Székesegyház ajtajában Domon-

kos, a magyar érsek várta a mene-

tet. A palástot és a kardot István 

átadta Anasztáz érseknek. Az 

érsek litániát mondott. Magyarul 

hirdette, hogy ezt a hitet meg kell 

tartani, a királynak pedig meg kell 

védenie az egyház papjait, István 

országát általuk kell kormányoz-

nia. Azután a meghívottakhoz 

fordult és megkérdezte: - Alá 

akarjátok-e vetni magatokat kirá-

lyotoknak? 

Az ünneplők és a nép azt vála-

szolta: Akarjuk. Erre Domonkos 

uruki illatos olajjal királlyá kente 

Istvánt. 

A koronázó dombot a Csörsz-

vonal tárkányai készítették a 72 

tömény területéről hozott 1-1 

aranyvékás földből. Ekkor 

Doboka, Urhida, Buda, Zsombor 

és Bucna ajtónállók ráadták Ist-

vánra az apostoli pántokkal ellá-

tott palástot, majd amikor István 

felszállt Sólyom nevű kedves 

lovára, Domonkos kezébe adta az 

országalmát, jobb kezébe pedig a 

Ravennából küldött kardot és így 

lovagolt István a koronázó domb-

ra. Először dél felé, majd észak-

nak, utána nyugatnak, végül kelet 

felé sújtott. Ezzel azt jelképezte, 

hogy az aranyasszonynak felaján-

lott országot minden ellenség 

ellen védelmezi. Kardját átadta 

Dobokának, mint fővezérnek, tőle 

pedig átvette az aranyos lándzsát a 

zászlóval. Ez azt jelentette, hogy a 

népnek ezt a zászlót kell követnie. 

Utána István beült az Ordoszból 

hozott aranyozott királyi székbe és 

Domonkos a fejére tette az Úr 

városbéli, majd föléje a liliomos 

királyi koronát. Így koronásan 

fellovagolt a koronázó dombra 

Atilla kardjával s a hozzá hű 

lovasparancsnokokat lovaggá, 

azaz vitézzé ütötte. 

A kereszténység elterjesztése 

Tonuzaba besenyő vezér hallani 

sem akart a kereszténység felvéte-

léről. Erre a sváb lovagok meg-

szállták a várát, az abádi révnél 

két gödröt ástak és a fogoly 

Tonuzabát, feleségével együtt a 

gödörbe állították. Húsz pallosos 

lovag aztán nyakig betemette őket, 

szabadon hagyott fejüket pedig 

szétverték a pallosukkal. Holttest-

ük fölé nagy tüzet raktak, majd 

egész napos örömünnepet tartot-

tak. Népükkel egy halom földet 

hordattak rájuk, majd megkeresz-

telték őket az Atya, Fiú és Szentlé-

lek nevében. 

Vászoly-Vazul főtáltos a Buda-

vár Beavatott Központban Sarolt 

és Gizella előtt kijelentette, hogy 

birtokain nem akar keresztény 

hittérítőket látni. Gizella ezért, 

amikor Vazul Csákvárra tartott, 

utána indította lovagjait és Vazul 

szemét, - hogy csakugyan ne lás-

son, - kitolatta. 

Koppány és Vérbulcsú nagy 

haddal elindult Veszprém ellen, 

hogy Tonuzabát és Vászoly Va-

zult megbosszulják és Saroltot 

megöljék. Ekkor Istvánt Eszter-

gomban fővezérré övezték és 

pajzsra emelték. 

Vecelin, Hunt, a két Pázmány és 

Orci pedig lovashadsereget szer-

vezett és a kabar-palóc könnyűlo-

vasságukkal elindultak Veszprém 

felé. Vérbulcsú megkésett, ezért 

Koppány egymaga vette fel a küz-

delmet. 

Vereséget szenvedett. Holttestét 

négyfelé vágták és Székesfehér-

vár, Veszprém, Győr és Gyulafe-

hérvár kapujára szögezték. 
(folyt. a következő oldalon) 
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 (Az esemény iróniája miatt 

megjegyzendő, hogy ha a térképen 

ezt a négy várost összekötjük, - 

Győrt Gyulafehérvárral és Veszp-

rémet Székesfehérvárral, akkor 

megkapjuk a kereszténység szim-

bólumát, egy szabályos kereszt 

alakot!) 

Ezek szerint az egykori feljegy-

zések szerint Tonuzaba és felesé-

ge elásatása Géza lelkét terhelte, 

Koppány felnégyelése Saroltét, 

Vászoly-Vazul megvakíttatása 

pedig Gizelláét. Gizellának bűnös 

lovagjai szolgálataikért nem is 

kaptak nagyobb birtokot, „csak” 

egytizedes falukat. 

István, mint fiatal fejedelem, 

minden összeesküvőnek kitolatta 

a szemét. A tolvajoknak levágatta 

a fél karjukat. A nagyszámú lova-

gi személyzetet fizetni kellett, 

ezért különféle adóztatási neme-

ket vezetett be. Bevezette a füst-

pénz adót, hegyvidéken a nyest-

adót, juhászoknál a bárányadót, 

gulyásoknál az ököradót és a csi-

kósoknál a lóadót. Sík vidékeken 

1 véka köles vagy gabona és 

dombos vidéken 1 korsó bor vagy 

mézes sör volt a megszokott adó. 

Az épületfa adót a Dunán Csepel-

re vagy Kalocsára, a Tiszán és a 

Maroson pedig Szögedre kellett 

tutajon leúsztatni. Ebből építette 

Géza Székesfehérvárt és Eszter-

gomot. 

Ajtony 1002-ben áttért a görög-

bizánci hitre, s még II. Bazeliosz 

császárral is találkozott. Amikor 

mindez István tudomására jutott, 

Doboka fővezért egy 10 000 lo-

vasból álló sereggel küldte ellene. 

Ajtony azonban nem akart hábo-

rúskodást, hiszen Zoltán az uno-

kaöccse volt, ezért inkább áttette a 

székhelyét a Karas partjára. Aj-

tony azonban egyre többet köve-

telt a Maros menti sószállítás ré-

szesedéséből és a hittérítést sem 

nézte jó szemmel. Ráadásul gya-

koribbá váltak a besenyő betöré-

sek, amely harcokban áldozatul 

esett Buda fejedelemfi, a 

sószállító út megbízott felügyelő-

je. Ekkor István elküldte Csanádot 

a seregével, hogy végre teremtsen 

rendet. Ajtonyéknak nem sok 

esélyük volt az óriási túlerővel 

szemben. Csanád levágta a fejét, 

majd a nyelvét is kivágta, s azt a 

tarsolyában hazavitte. Büszkén 

mutatta meg Istvánnak a nyelvet, 

amely a királyt egykor szidalmaz-

ta. 

Ajtony legyőzésével megszűn-

tek az ellenségeskedések. Ezt 

követően új törvényt hoztak, mi-

szerint a kézlevágás, a szemek 

kitolása, a fülek levágása ezentúl 

megszűnik, és visszatér a régi 

rend: lopás miatt egy-egy ökör, 

egy-egy tinó vagy egy-egy kakas 

beadása lett a büntetés. Akiket 

pedig rovás bűnén kaptak, azokra 

várfogság büntetése várt. Ezt kö-

vetően csak latin betűkkel lehetett 

írni. 

Az idősödő István 

Miután Ilona hercegnő figyel-

meztette Budavárát a német ve-

szélyről, már 1015-ben megkezd-

ték az első aranylemez gyűjtemény 

elszállítását Abavárra. Már Eger-

nél megtámadták őket a pénzéhes 

püspökség lovasai, de szerencsére 

a segítség időben érkezett. Ekkor-

tól a területet védett nádorispáni 

területté nyilvánították, s 1035-ig 

minden kincset és rovástitkot ide 

gyűjtöttek össze. 

István azt javasolta, hogy Vá-

szoly fiai, Endre, Béla és Leven-

te hercegek tegyék át a székhelyü-

ket a kievi Szent-Illés székesegy-

ház uruki-manihista keresztény 

kolostorába és szállítsák el a Bu-

davári Beavatott Központot 

Abavárról Füzesgyarmatra. 

Tette ezt azért is, mert hivatalo-

san elismert utód nélkül csak rájuk 

számíthatott, mint Árpád-házi 

utódokra, s ott biztonságban vol-

tak. 

Ekkor már István sokat beteges-

kedett. 

De nemcsak komoly testi, hanem 

lelki fájdalmai is voltak. Benedek-

Bence váci püspök látva István 

keserűségét, egyet gondolt és el-

hozatta a kis Pósát a nagyapjához. 

Nagyon örült a szíve, hogy láthat-

ta Imre egyetlen fiát. Hosszasan 

eljátszott a kisfiúval ás sok aján-

dékkal, játékokkal halmozta el. 

Búcsúzóul azt mondta neki: „Ara-

nyos kisunokám! Te soha ne akarj 

király lenni, hanem ilyen jókedvű, 

örömteli, kacagó, igaz szívű em-

berke. Szeresd a mese tarkavirágú 

rétjét. Éljél soká és szeretettel 

gondolj a sokat szenvedő nagy-

apádra!” – megsimogatta és sok-

szor megcsókolta unokáját, akit 

már soha többé nem látott. Súlyos 

lábfájásával még sokáig szenve-

dett, végül 1038. augusztus 15-én 

hunyt el. 

A temetése augusztus 20-án volt, 

és ettől az időtől kezdve ezt a 

napot István király napjának ne-

vezték. 

* * * 

István király született: kb. 975-

ben, Esztergom. 

Elhunyt: 1038. augusztus 15. 

Székesfehérvár vagy Esztergom. 

Dinasztia: Árpád-ház. 

Édesapja: Géza fejedelem. 

Édesanyja: Sarolt. 

Nyughelye: Székesfehérvár, 

Szűz Mária templom. 

Elődje: Géza (fejedelemként) 

Utódja: Orseolo Péter. 

Felesége: Boldog Gizella (kb. 

995-1038). 

Gyermekei: Ottó – fiatalon 

meghalt, 

Szent Imre herceg – elhunyt 

1031-ben. 

* * * 

A szentté avatás alkalmából Szt. 

László emeltette ki Szt. István 

maradványait a székesfehérvári 

sírból. Hartvik (Könyves Kálmán 

király meghagyásából Székesfe-

hérvárott írta Szent István király 

életét és azt Kálmán királynak 

ajánlotta) legendája szerint az 

exhumáláskor az uralkodó jobb 

kézfejét épségben találták. 

Történelmi tény, hogy az erek-

lye őrzésére Szt. László megalapí-

totta a Benedek rendi szent jobbi 

(berettyói) apátságot. 

A szent ereklye számára a ma-

gyar püspöki kar 1862-ben nemes 

fémekkel és kövekkel ékesített 

ereklyetartót készíttetett. 

A Szent Jobbot a budapesti 

Szent István bazilikában őrzik. 
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 A Veolia veszi meg a százhalombattai fűtőművet 
 

Megállapodást kötött a százhalombattai fűtőmű megvásárlásáról a Veolia Energia Magyarország Zrt. 

a GDF Suez Magyarországgal, a szerződés értelmében a fűtőművet üzemeltető Dunai Hőtermelő Kft. 

százszázalékos üzletrésze a Veolia tulajdonába kerül - jelentette be kedden a Veolia. 
 

Az ügylethez még szükséges a Gazdasági Verseny-

hivatal és a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal jóváhagyása. Az alig egy éve 

átadott, 25,2 megawatt (MW) névleges teljesítményű, 

korszerű fűtőmű összesen 4200 lakás hőenergia-

szükségletét termeli meg a településen.   

A tranzakció a lakossági távhőszolgáltatást közvet-

ve érinti, a szolgáltatásért ugyanis a városi 

távhőszolgáltató társaság felel. Ez a cég áll közvetle-

nül szerződésben a százhalombattai fűtőművet mű-

ködtető Dunai Hőtermelő Kft.-vel, a társaságtól vásá-

rolja a távfűtés ellátásához szükséges hőmennyisé-

get.   

A fogyasztók a fűtőmű tulajdonosváltásából semmit 

nem érzékelnek, ez a távfűtés napi működését nem 

befolyásolja. A városi távhőszolgáltató társaság a 

Dunai Hőtermelő Kft. kapacitásainak csak egy részét 

kötötte le a százhalombattai lakosság hőellátására, így 

adott a lehetőség további, ipari fogyasztók hőenergiá-

val történő ellátására - idézi a közlemény Fernezelyi 

Ferencet, a Veolia Energia Magyarország kereske-

delmi igazgatóját. A százhalombattai fűtőmű megvá-

sárlása szervesen illeszkedik a Veolia Energia Ma-

gyarország Zrt. (korábbi nevén a Dalkia Energia Zrt.) 

üzleti stratégiájába - közölték.    

A Veolia legutóbb a debreceni és a nyíregyházi 

erőművek megvásárlásával bővítette üzleti portfólió-

ját. A július elején átvett két kelet-magyarországi 

létesítményben a társaságcsoport a kombinált ciklusú 

erőművi berendezések, valamint a helyi 

távhőrendszerek hőigényét előállító fűtőművek mű-

ködtetéséről gondoskodik.    

A debreceni és a nyíregyházi egységekkel kiegé-

szülve a cégcsoport - mintegy kéttucat településen - 

közvetlenül, illetve közvetve már mintegy 117 ezer 

lakossági és közületi fogyasztót lát el hőenergiával 

Magyarországon.    

A vállalatcsoport jelenleg csaknem 700 munkavál-

lalót foglalkoztat, országosan több mint 250 üzemel-

tetett telephelyen van jelen. 

A cégcsoport konszolidált árbevétele 2013-ban 38 

milliárd, 2014-ben pedig 41,2 milliárd forint volt.     

A cégcsoport 50 hazai önkormányzat több létesít-

ményét, 85 állami és középületet, 28 egészségügyi 

intézményt és 31 ipari telephelyet lát el energiával. 

Emellett a magyarországi Veolia csoport által üze-

meltetett távhőszolgáltatók 11 városban 12 ezer lakás 

távfűtéséről gondoskodnak, és országszerte további 

105 000 lakossági és intézményi ügyfél számára ter-

melnek hőenergiát. 

A társasággal 2013-ban stratégiai együttműködési 

megállapodást kötött a kormány. 

MTI 

 

Pert nyert a Mol Brüsszel ellen 
 

Nem számít állami támogatásnak szénhidrogénmezőkön alkalmazott alacsonyabb járulékfizetési köte-

lezettség. Az Európai Bíróság megerősítette, hogy a Mol az egyes szénhidrogénmezőkön folytatott kiter-

meléséről a magyar állammal kötött megállapodás nem minősül állami támogatásnak. 
 

A bíróság azt is hozzátette, hogy a megállapodás-

nak és a bányászati törvény módosításából eredő 

bányajáradék-emelésnek a társítása nem biztosított 

szelektív előnyt a Molnak. 

A szénhidrogének, a kőolaj és a földgáz kitermelése 

után bányajáradékot kell fizetni, ez 2008-ig 12 száza-

lék volt, de ekkor 30 százalékra emelték. Ez az eme-

lés azonban nem érintette a Mol mezőit, mivel a me-

zőkkel kapcsolatos megállapodást 2005-ben kötötték, 

az akkori szabályok alapján. 

Az Európai Bizottság ezt az eljárást vitatta, mivel 

így a Molt előnyben részesítette a megállapodás a 

versenytársaihoz képest, vagyis a közös piaccal ösz-

szeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősült. 

Következésképpen a Bizottság felszólította Magya-

rországot, hogy téríttesse vissza a Mollal a támoga-

tást, amelynek összege 2008-ban 28 444,7 millió 

forint (kb. 96,6 millió euró), 2009-ben pedig 1 942,1 

millió forint (közel 6,6 millió euró) volt. 

A Mol, a Bizottság határozatának megsemmisítését 

kérelmezte az Európai Unió Törvényszéktől, amely 

meg is semmisítette a Bizottság határozatát, azzal az 

indokkal, hogy semmi sem bizonyította, hogy a Mol a 

bányajáradékok fizetését illetően kedvezőbb elbánás-

ban részesült volna a versenytársaihoz képest. A Bi-

zottság a Törvényszék ítélete ellen fellebbezést nyúj-

tott be a Bírósághoz. 

Ma a Bíróság a Törvényszékhez hasonlóan megál-

lapította, hogy a 2005. évi megállapodás és a bányá-

szati törvény módosítása között nem állnak fenn ilyen 

kapcsolatok. A bányajáradékok mértékének a bányá-

szati törvény módosításából eredő emelésére ugyanis 

a kőolaj világpiaci árának emelkedésével összefüg-

gésben került sor. E két elem tehát nem minősül 

egyetlen támogatási intézkedésnek, ezáltal pedig nem 

képez állami támogatást. A Bíróság tehát elutasította 

a Bizottság fellebbezését. 

Privátbankár.hu 
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 Rekordot rekordra halmoz a Mol a finomításban 
Napi Gazdaság Online 

 

A magas elemzői várakozásoknál is jobb eredményt ért el a Mol a második negyedévben. A meglepetést 

továbbra is a finomítás okozta. Mindezt azonban beárnyékolja, hogy Kurdisztánban romlanak a kilátá-

sok. 

 

Minden idők legjobb negyedéves eredményét érte 

el a Mol-csoport – hangsúlyozta Hernádi Zsolt, a 

cégcsoport elnök-vezérigazgatója a társaság tegnap 

hajnalban publikált második negyedéves gyorsjelen-

tésében. 

Ennek alapján a cég első embere arra számít, hogy 

az idei évben a társaság készpénztermelését mutató 

EBITDA – ezt a számot tartják a legfontosabb érték-

mérőnek – jelentősen, 10 százalékkal meghaladja a 

korábbi várakozásokat, és eléri a 2,2 milliárd dollárt. 

Amennyiben ez megvalósul, akkor a tavalyi teljesít-

ményét ismételheti meg a Mol, ez pedig a tartósan 

kedvezőtlen olajárkörnyezetet figyelembe véve óriási 

teljesítmény – emeli ki Hernádi. A kiváló készpénz-

termelő képességgel ugyanis a Mol megőrzi stabil 

pénzügyi pozícióját az olajiparban, ami komoly ver-

senyelőnyt biztosíthat az olaj árának esésétől szenve-

dő szektorban. 

Mindezt annak köszönheti a társaság, hogy a kiter-

melés mellett a finomításra is komolyan odafigyeltek 

azokban az években is, amikor enyhén szólva is 

szenvedett ez a tevékenység. Az elmúlt évek fejlesz-

téseinek gyümölcse azonban beérett, hiszen a finomí-

tói üzletág negyedévről negyedévre újabb rekordok-

kal lepi meg a szakértőket. Erre bizonyíték, hogy a 

második negyedévi teljes 195 milliárd forintos tisztí-

tott, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti ered-

ményből (EBITDA) 143 milliárd forintot a finomítás 

mutathatott fel. Ezzel szemben a kitermelésen ko-

moly nyomott hagyott az olajár esése, de még így is 

53 milliárd forint készpénzt termelt az üzletág. 

A nyereségre sem lehet panasz, hiszen csak ebben a 

negyedévben több mint 60 milliárd forint profitot ért 

el a Mol. A részvény árfolyama kezdetben mégis 

mérsékelt emelkedéssel reagált a nagyon jó számok-

ra. 

Ennek oka az lehet, hogy Simola József, a Mol 

pénzügyi igazgatója egy videointerjúban arra hívta fel 

a figyelmet: bár a finomításban az év második felé-

ben is kedvező külső környezettel számolnak, de a 

finomítói árrések romlanak, így már nem hoz újabb 

rekordokat ez az üzletág. Ráadásul ennél is rosszabb 

hír, hogy Kurdisztában erősödő politikai és kereske-

delmi kockázatokat látnak, ami alapján arra lehet 

következtetni, hogy még sincs közel a megegyezés a 

helyi kormányzattal a számlák kifizetéséről. Márpe-

dig Kurdisztán lehetne az a terület, ahonnan a csodát 

várhatja a kitermelésben a Mol, amire azért is szük-

ség lenne, mert az év második felére még alacso-

nyabb olajárakat várnak. 

Ivo Sanader ítéletének hatályon kívül helyezésével 

kapcsolatban a cég pénzügyi igazgatója annyit mon-

dott: örömmel fogadták a hírt, és remélik, hogy ez 

egy pozitív jel a jövőre vonatkozóan. Az INA-ügy 

megoldására ugyanakkor a horvát választásokig szin-

te biztosan várni kell, ami azt jelenti, hogy idén ez 

még probléma marad a Mol számára. 

Az első elemzői reakciók ennek ellenére pozitívak 

voltak a Mol eredményével kapcsolatban, a követke-

ző napokban pedig akár céláremeléseket is hozhat az 

elemzői modellek frissítése. 

Deák Bálint 

 

Tömören 

 

Az egy légterű (open office), nagy alapterületű iro-

dák dolgozói gyakrabban betegek, kevésbé boldogok 

és hatékonyak, mint a kisebb helyiségekre tagoltak-

ban munkálkodók - olvasható a Work, Enviroment 

and Health (Munka, környezet és egészség) című 

skandináv folyóiratban megjelent tanulmányban. 

Az ilyen irodában ugyanis elég nagy a zaj, a jövés-

menés, ami zavar a koncentrálásban, növeli a stresszt, 

demovitál. 

A nyugat európai trendet majmolva, a kisebb-

nagyobb hazai cégek egyaránt előszeretettel bérelnek 

ilyen irodát költséghatékonysága miatt 

A közös légtérben mindenki rálát a másikra. Emel-

lett további közös konfliktusforrás, hogy nem lehet 

egyedileg szabályozni a hőmérsékletet, mint a külön-

álló irodák esetében. 

Ráadásul így még az a minimális személyessége is 

elveszik a munkahelynek, amit az ember amúgy nor-

mál esetben meg tudna teremteni ott, ahol dolgozik. 

A magánszféra nullára csökken, ami kihathat a telje-

sítményre is. 

Hasonlóképpen rontja a közérzetet és a teljesítőké-

pességet, ha a dolgozók semmilyen személyes tárgyat 

nem tehetnek ki az asztalukra, vagy a kis fülkéjük 

falára - hívta fel a figyelmet az Exeter-i Egyetem 

pszichológia tanára. 

Százhalombattán a Petrolszolgnál vannak kialakítva 

ilyen helyiségek (majdnem azt írtam, hogy irodák). 

Néhány ismerősömnek elmeséltem az ott tapasztalha-

tó látványt. Ők, azt mondták, hogy semmi pénzért 

nem akarnak ilyen körülmények között dolgozni. 

Brunecker Jenő
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 Munkavédő blog 
 

A dohányzás sem zárja ki a munkáltató munkavállaló egészségkárosodásáért való felelősségét. Azzal 

pedig, hogy a dohányzás és az azbeszt belégzése milyen kölcsönhatással járhat, a munkavállaló nem lehe-

tett tisztában. A munkáltató perbeli feladata lett volna kimentési bizonyítás előterjesztése, azaz annak a 

bizonyítása, hogy a betegség dohányzás hiányában nem alakult volna ki. Erre azonban nem került sor, 

így a munkáltató kárfelelőssége megáll. 

 

Az Mfv.I.10.201/2015. számú ügy tényállása sze-

rint a felperesek édesapja (illetve férje) 1964. szep-

tember 17. napjától 1993. szeptember 1. napjáig há-

lózatépítő, illetve raktáros munkakörökben dolgozott, 

ahol a munkavégzés során azbeszttel is kapcsolatba 

került. 2009 áprilisában az érintett munkavállalónál 

hererákot diagnosztizáltak, mely rövid idő alatt átté-

teket is képezett. Az érintett munkavállaló a dagana-

tos betegsége következtében 2011. május 9. napján 

elhunyt. 

Röviddel ezt követően az OMFI (Országos Munka 

higiénés és Foglalkoztatás-egészségügyi Intézet) 

értesítette a munkaügyi felügyelőséget, amely a fog-

lalkozási megbetegedés gyanúja bejelentését tüdőrák 

diagnózissal elfogadta és nyilvántartásba vette. Ezt 

követően az elhunyt hozzátartozói kártérítési pert 

indítottak a munkáltatóval szemben. Az elsőfokú 

bíróság a keresetnek helyt adott, megállapította azon-

ban, hogy a munkáltató csupán 50%-os kárfelelős-

séggel tartozik. A másodfokú bíróság a fellebbezés 

folyamán a kárfelelősséget már 100%-ban határozta 

meg, melyet a Kúria is helyben hagyott. 

A Kúria az ítéletében több fontos megállapítást is 

tett. Kiemelte, hogy a munkáltató az Mt. 174.§ (1) 

bekezdés alapján a munkavállalónak munkaviszo-

nyával összefüggésben okozott kárért vétkességre 

tekintet nélkül teljes mértékben felel. Egységes a 

bírói gyakorlat abban is, hogy a foglalkozási megbe-

tegedésért az a munkáltató felel, ahol a megbetege-

désnek kitett munkakörben a munkavállaló utoljára 

dolgozott (Mfv.E.10.148/2006). A felelősség alól 

csupán abban az esetben mentesül, amennyiben bizo-

nyítja (kimentés), hogy a kárt a működési körén kívül 

eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a károsult elhá-

ríthatatlan magatartása okozta. A Kúria rámutatott 

arra, hogy a szakértői vélemény szerint a rák kialaku-

lásában az azbeszt expozíció legalább rész oki jelen-

tőséggel bírt. Az eljáró bíróságok helyesen vizsgál-

ták, hogy kármegosztásnak lehet-e helye. Az elhunyt 

ugyanakkor a munkavégzése során a munkáltatói 

utasításokat betartotta, a védőfelszereléseket pedig 

megfelelően használta. A dohányzás szerepe vonat-

kozásában a Kúria rámutatott arra, hogy a munkavál-

laló halálát nem kizárólagosan a dohányzás okozta. 

Ebből eredően a munkáltató felelőssége fennáll. Az-

zal pedig, hogy a dohányzás és az azbeszt belégzése 

milyen kölcsönhatással járhat, a munkavállaló nem 

lehetett tisztában. 

A munkáltató perbeli feladata lett volna kimentési 

bizonyítás előterjesztése, azaz annak a bizonyítása, 

hogy a betegség dohányzás hiányában nem alakult 

volna ki. Erre azonban nem került sor, így a munkál-

tató kárfelelőssége megáll. 

Dr. Kéri Ádám 

Jogi szakértő 

LIGA Szakszervezetek 

 

A MOL Nyrt is példát vehetne róla 
Konzultáció a nemek közti béregyenlőtlenségről Angliában 

 

A brit kormány elhatározta: véget vet a nemek közötti hátrányos megkülönböztetésnek a munkahelye-

ken. A korábban már elhatározott fokozatos minimálbér emelés mellett, amely főleg az alacsony bérért 

dolgozó nőkön lesz hivatott segíteni, most újabb intézkedéseket jelentettek be. 

 

Ezek szerint a jövőben minden 250 fő feletti vállalat 

köteles lesz jelenteni a női és a férfi alkalmazottak 

átlagkeresete közötti különbséget. Többek között 

arról is megkérdezik a társadalmat, hogy hogyan 

szabályozzák a most bevezetendő újfajta auditot. A 

nemek közötti bérszakadék egyébként most 19,1 szá-

zalék Nagy-Britanniában, ami azt jelenti, a nők átla-

gosan 80 penny-t keresnek mialatt egy férfi 1 fontot. 

Magyarországon ilyen kezdeményezéssel legutóbb a 

Munkástanácsok szakszervezete élt az utóbbi idő-

szakban. A szakszervezeti szövetség egy petíciós 

kezdeményezéssel kíván érvényt szerezni javaslatai-

nak, a problémára történő figyelem felhívása mellett. 

Ismert, hogy a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban a 

szakszervezetek esélyegyenlőséget követelnek a 40 

éves kedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségének 

férfiak számára is elérhetővé tételével. Ezzel kapcso-

latban különösen is érdemes felhívni a figyelmet arra 

az anomáliára, ami a munkaerőpiacon jelentkezik a 

nők és a férfiak bérezésével kapcsolatban. Minél ma-

gasabb pozícióban dolgozik egy nő, annál nagyobb 

lemaradásra számíthat a fizetését tekintve a férfiakkal 

szemben. A különbség akár a 20%-os mértéket is 

elérheti. 

Meg kell teremteni a nemek közti kereseti különbség 

ellenőrzésének szabályozási és szervezeti alapjait! 

mailto:olajipariszakszervezet@mol.hu
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 Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

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

Barmi történjék is, mindig van egy okos, aki elő-
rukkol, hogy ő megmondta előre. 

* 
Ha nem tehetjük, amit akarunk, azt kell akarnunk, 

amit tehetünk. 
* 

Hülye úriember az, aki ígéretéhez híven a bélyeg-
gyűjteményét mutatja meg. 

* 
A hízelgés annak a művészete, hogy valakinek 
pontosan azt mondjuk, amit ő gondol magáról. 

* 
Ahol két ember mindig ugyanazt mondja, ott az 

egyik felesleges. 
* 

Sok bizottság olyan embercsoport, akik külön-
külön nem tudnak csinálni semmit, de együtt el 
tudjak dönteni, hogy nem lehet csinálni semmit. 

* 
Mindig meg fogja nyerni a versenyt az, aki magá-

ban szalad. 
* 

Ha látod ott azokat a hegyeket, esni fog. Ha nem 
látod, akkor esik. 

* 
A férfi ugyanolyan külsővel ébred, mint ahogy 

lefeküdt. A nő külseje éjszaka romlik. 
* 

Egy amerikai nő beperelte a kórházat, mert a férje 
egy műtét után teljesen elveszítette érdeklődését a 
szex iránt.  
A kórház azzal védekezett, hogy a beavatkozás csak 
egy látásjavító műtét volt. 

* 
Két gyerkőc beszélget:  
- Mondd, ti imádkoztok ebéd előtt?  
- Nem, az en anyukám jól főz! 

* 
- A feleségem megszokott a legjobb barátommal, 
Bélával!  
- Ha jól tudom, akkor Bela sohasem volt a barátod.  
- De most már az! 

* 
- Szerbusz, Dezső! Hogy vagy? 
- Ne is kérdezd. A nőkre rá sem nézhetek, innom, 
dohányoznom nem szabad, ráadásul még meccsekre 
sem járhatok. 
- Az orvos megtiltotta? 
- Dehogy! Megnősültem. 

* 
- Neked mit mond a feleséged, ha későn mész haza? 
- Semmit, nincs feleségem. 
- Akkor miért mész haza későn? 

* 
- Mondja anyuka, kitol örökölte a gyerek a nagy tu-
dásszomját? – kérdezi a tanár. 
- A tudását tőlem, a szomját az apjától. 

* 
- Hogy sikerült a randid? 
- Hát, csak olyan sakkosan. 
- Hogyhogy? 
- A fehér királyról kiderült, hogy sötét paraszt... 

* 
Négyéves fiam sehogy sem boldogult a köhögés 
elleni szirupja kupakjával, és végül azt kérdezte: 
- Miért nem tudom én ezt kinyitni? 
- Mert biztonsági zár van rajta, hogy gyerekek ne 
tudják kinyitni - feleltem. 
- De honnan tudja, hogy én gyerek vagyok? 

* 
A főnök azt mondja négy dolgozójának: 
- Létszámleépítés van, valakit el kell küldenem. 
Megszólal a cigány: - Sajnos, én kisebbségi vagyok, 
nem küldhet el, mert panaszt teszek. 
Mire a másik: - Én pedig nő vagyok, ha elküld, pa-
naszt teszek. 
A harmadik: - Én idős vagyok, ha elküld, beperelem 
hátrányos megkülönböztetésért. 
Mindenki a negyedik, fiatal férfire néz. Az megszólal: 
- Azt hiszem, akkor én vagyok a homokos... 

* 
- Jó estét, valami gond van a telefonommal, nem 
tudok SMS-t küldeni, pedig fontos lenne… 
- Jelenleg karbantartás van a központban, ezért nem 
működik ez a szolgáltatás. 
- Aha ... akkor nem tudna a nevemben elküldeni egy 
sürgős SMS-t? Én itt vagyok az Árpád-híd budai híd-
főjénél, a barátnőm meg a túloldalon a pesti hídfőnél, 
és üzenni kéne neki, hogy jöjjön át, mert itt várom! 
- Sajnos én sem tudok üzenni, de miért nem próbálja 
meg felhívni? 
- Ja jó ... tényleg....! Köszönöm a segítséget! 

* 
Felszáll egy részeg a buszra. Egy idő után rosszul 
lesz, lehányja a mellette állót. Valaki megrovóan rá-
szól: 
- Nahát, milyen undorító disznó maga! 
Mire a részeg, sértett ártatlansággal mutat a lehányt 
utasra: 
- Én vagyok undorító?! Hát nézze meg őt! 

* 
- Vádlott! Beismeri, hogy súlyosan bántalmazta az 
anyósát? 
 - Igen. 
 - Akkor hát nem szükséges őt is beidézni, ugye? 
 - Talán azért mégiscsak jó volna megnézni azt az 
asszonyt ügyész úr, hátha enyhítő körülménynek 
számítana! 

* 
Az egyik gyógyszertár hátsó traktusában robbanás 
történt. Az helyiségből füst és korom szállt ki, az ösz-
szetört ajtón kitámolygott a patikus megfeketedett 
köpenyében. Odalépett egy idős nénihez, aki rémül-
ten ácsorgott a pult előtt: 
- Kérjen egy új receptet az orvosától, de mondja meg 
neki, hogy ne kézzel írja, hanem nyomtassa ki! 

* 
Autóvezetés közben egy férfi véletlenül megnyomja a 
dudát. Mivel a kislánya is vele utazik, odaszól neki: 
– Bocsánat, csak véletlenül nyomtam meg! 
– Tudom, apu! – mondja a kislány. 
– Honnan? – kérdezi csodálkozva az apa. 
– Onnan, hogy nem mondtad utána, hogy “Vadba-
rom!



 
 

Drótpostacímünk:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 
 

Az Olajipari  Szakszervezet  időszak os kiadványában a hirdetések  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 

 

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. 

Hotel Tivoli Sovata 
 

Erdőben, csendes helyen, a Medve-tó közvetlen szomszédságában! 

545500 Szováta, Str. Tivoli. nr. 1 (Erdély-Románia) 
 

 Ingyenes WiFi 

 Ingyenes parkolási lehetőség 

 Saját étterem 

 Bababarát szálláshely (6 éves korig ingyenes) 

 Macska, kutya ingyenesen bevihető 

 Szobák száma: 18 db 

 Férőhelyek száma: 47 fő 

 Beszélt nyelvek: Magyar, Román, Angol, Német 
 

Email: tivoli_hotel@yahoo.com 
 

Telefon:+40-265-570-493 

 

 

Szállítás, áruszállítás! 
 

Vállalom: 
 

Magánszemélyek, cégek anyagbeszerzését, termékeinek szállítását, a megvásárolt bútorok, elektronikai 

eszközök sérülésmentes házhozszállítását. 

Vállalom továbbá: zöldség, gyümölcs, illetve nagyobb csomagok szállítását, kisebb albérleti költöztetést, 

1,5 tonna teherbírású furgonommal. 

A fuvarokat előzetes megbeszélés szerint, korrekt megbízható és pontos módon teljesítem – értem ez 

alatt az időpontot, árat, fizetési feltételeket. 

Megbízásokat belföldön, az ország területén történő szállításokra vállalok. 
 

Elérhetőségem: +36-20-222-8060 
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