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Önmagadért-velünk! 
 

 
 

MINDEN MUNKATÁRSUNKNAK ÉS KEDVES CSALÁDTAGJAIKNAK 
BÉKÉS, SZERETETBEN GAZDAG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! 

 
A szeretet akkor él, ha minden nap igaz, 

néhány szép pillanat az évekre nem vigasz. 
Akit sokszor megbántottál, talán ma megbocsát, 

de ha elfújtad a gyertyát, őrizd meg a fényt tovább! 
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Munkavállalói fórum 
Szép, színes diák 

 

Az ÜT által rendezett fórumot tartottak munkáltatók részvételével munkavállalók részére a DUFI 
irodaépületének színháztermében 2007. december 07-én. Itt, – többek között – Szőcs László HR 
igazgatótól megtudhattuk, hogy a Mol dolgozói sokkal jobban keresnek, mint az OMV munkavállalói 
(szem nem maradt szárazon). 

 

Szőcs László kihangsúlyozta, hogy különböző 
országokról, különböző gazdasági helyzetekről van 
szó, és ennek tükrében kell értelmezni az általa 
elkészített (elkészíttetett?), és a fórumon bemutatott 
ábrákat. Ezt az anyagot írásban kértük Szőcs 
Lászlótól 2007. december 17-én azért, hogy 
munkatársainkat hitelesen és hiánytalanul 
tájékoztathassuk, azonban sajnálatos módon, Szőcs 
László nem reagált kérésünkre… 

Szőcs László – többek között – kifejtette: 
Ausztriában a megélhetési index 60%-kal 

magasabb, mint nálunk. 
Ausztriában az infláció 1,9%. 
Ausztriában a fizikai állomány személyi 

jövedelemadója 19%. 
Szőcs László szerint, ha összehasonlítjuk a mi 

helyzetünket Magyarországon belül, az OMV-s 
kollégák helyzetével Ausztriában, akkor arányaiban 
nemhogy le lennénk maradva tőlük, hanem előttük 
járunk (kijelentését megtapsolták, többen hangosan 
nevettek és hosszú percekig morajlott a publikum). 

Felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyarországon 
a minimálbér 65.500, a Molban pedig 110 ezer 
forint. 

Elmondta, hogy a Mol műszakos fizikai 
dolgozóinak átlag alapbére 206.583 Ft, a 
nemzetgazdasági átlag pedig 135 ezer forint. 

Fontosnak tartotta hangoztatni, hogy a Molban 
mindenki jegyezhet VBK-t, míg az országban 
csupán minden második cégnél van ilyen lehetőség. 

Megjegyezte, hogy valamennyi juttatást 
összeadva, a Molos munkavállalók 359.344 forint 
havi jövedelemmel rendelkeznek úgy, hogy a teljes 
VBK-t bruttóban számolták, és nem mentek abba a 
részletbe bele, hogy nagyságrendileg 600 ezer 
forintig nettóban lehet kivenni ezt az összeget. 
Közölte, hogy ez a Molban, éves szinten 4 millió 
312 ezer forint átlagos jövedelmet jelent, miközben 
a nemzetgazdasági átlag 2 millió 556 ezer forint. 

Szinte folyamatosan utalt Szőcs László a 
magyarországi nemzetgazdasági helyzetre, mintha 
egy magánkezekben lévő cégnek köze lenne ehhez. 
A Mol annak rendje és módja szerint kifizeti adóit, 
ezen felül hatalmas pénzösszegek maradnak itt, amit 
azok tesznek zsebre, akik a céget birtokolják. Csak 
azok reáljövedelme csökken folyamatosan, akik 
mindezt lehetővé teszik… 

Egy műszakos hozzászólása után, melyben 
kifejtette, hogy milyen egészségi és társadalmi 
hátrányok érik családjukat, a jelenlévők egy része 
tapsolt. Szőcs László megkérdezte, hogy most ő is 
tapsoljon? Ezután egyedül tapsolt – véleményem 
szerint ez a gúnyosnak tűnő cselekedete, sokat 
rontott egyébként sem jó megítélésén. 

A fórum tájékoztató jellege után érdeklődve közel 
húsz munkatársunkat megkérdeztünk azok közül, 
akik megjelentek, azonban szinte valamennyien azt 
mondták, hogy aláírták az etikai kódexet, és ezért 
inkább nem nyilvánítanának véleményt. A kevésbé 
finoman fogalmazók álláspontját nem idézhetem... 

Brunecker Jenő 
 

Richter-részvények a cég dolgozóinak 
 

   A Richter Gedeon Nyrt. hétfőn 38.918 db saját részvényt adott át 4.733 munkavállalójának a 
munkavállalói részvényprogram keretében - közölte a gyógyszeripari társaság a BÉT honlapján 
hétfőn. 

 
Ezzel a társaság saját részvényeinek állománya 43.967 darabra csökkent. A közlés szerint a dolgozóknak 

most átadott részvények 2010. január 2-ig letétben lesznek a munkavállalók UniCredit Bank Hungary Zrt.-
nél vezetett értékpapírszámláin.  

MNO 

   
Átlagkereset 

 

Az átlagkereset számításánál időbér esetén a személyi alapbért az átlagkereset esedékessége időpontjában 
érvényes összegben kell figyelembe venni. Az átlagkereset-számítás alapjául az utolsó négy naptári 
negyedévre kifizetett munkabérek szolgálnak. 
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Betámadás 
 

Mivel alapvetően békés embernek tartom magam, ezért nem szeretem, ha „betámadnak” - sem szóval, 
sem tettel. Csalva, bitang módjára meg főleg nem, de! 
 

Azzal tisztában kell lenni, hogy ily módon 
általában csak azokkal próbálkoznak, akik 
rendelkeznek valamivel. Valami olyasmivel, amit 
Ők szeretnének magukénak tudni (rossz eset), vagy 
egyszerűen destruktíve degradálni szándékoznak a 
differenciát (ez sokkal rosszabb eset). 

Mire is lehet gondolni? Bármire. 
Emberek vagyunk: gyarlók és mohók; így a 

különbség is sokféle. 
Siker. Hatalom. Pénz. Igazság. 
Igazság? IGAZSÁG. 
Hogy miért is írom le ezen sorokat egy ilyen 

újságban? A kérdés nem költői, így a válasszal sem 
maradok adós. 

Először is el kell mondanom, hogy én nem régen 
folytam bele ebbe a furcsa szakszervezetezésbe. 
Ezen kis idő alatt azonban tapasztaltam már jót és 
rosszat, fájót, érdekeset és meglepőt, sikert és 
kudarcot, lustaságot és felkészültséget, igazságot és 
hazugságot egyaránt. 

Megismertem rengeteg okos embert. 
Megismertem rengeteg okos ember okos 
véleményét. Olyanokét, akik nem csak a saját/!/, 
hanem a mások érdekeit is képviselik. 
Érdekképviselőket ismertem meg, akik meg tudják 
különböztetni az ártó szándékot a jótól, a kedvezőt a 
még kedvezőbbtől. 

Akár szakszervezetektől független módon. Akár. 
…és mégis. Sokan közületek úgy gondolják, a két 

/ három?/ szakszervezet között háború dúl; hol itt, 
hol ott indul egy újabb provokáció, egy újabb 
offenzíva. 

Hát, nem! 
Csak épp’ letűnt korok mélyéről maradtak ránk 

olyan szobrok és bábok olyan polcokon és 
szekrények tetején, amikkel lehetetlen bármit is 

kezdeni-, hiszen nem érhetőek el. Ott vannak 
mindenhol, puszta jelenlétükkel szimbolizálva a 
közönyt: lehetne még rosszabb is. 

Nem nekik- ők megmaradtak, nem lettek kidobva, 
megcsinálták a maguk szerencséjét. Most 
egyszerűen a túlélésre játszva indokolnak és 
hazudoznak. 

Uszítva támadnak. BETÁMADNAK. 
Ők- és nem mi. Nekünk nem kell támadni… és mi 

már rég’ elpakoltunk a polcokról is! 
PRO PATRIA ET LIBERTATE 

 
UI: Ajánlom ezt a verset mindenki figyelmébe. 
Érti, aki érti. 
   
Wass Albert: Hontalanság hitvallása 
 
Hontalan vagyok, 
mert  vallom, hogy a gondolat szabad, 
mert hazám ott van a Kárpátok alatt 
és a népem magyar. 
 
Hontalan vagyok, 
mert hirdetem, hogy testvér minden ember , 
s hogy egymásra kell, leljen végre egyszer      
mindenki, aki jót akar. 
 
Hontalan vagyok, 
mert hiszek jóban, igazban, szépben. 
Minden vallásban és minden népben 
és Istenben, kié a diadal. 
 
Hontalan vagyok, 
de vallom rendületlenül, hogy Ő az út s az élet 
és maradok ez úton, míg csak élek, 
töretlen hittel ember és magyar. 

 

Az Emberi Jogi Bíróság szerint a munkahelyi e-mail is magántitok 
 

A munkahelyen bonyolított internetes forgalom, különösen a személyes jellegű e-mailek és web-
böngészés a személyes adatok védelmének hatálya alá esik, és titkossága az alapvető emberi jogokhoz 
kötődik – mondta ki az Emberi Jogok Európai Bírósága. Az ítéletet az Európai Emberi Jogi 
Egyezménybe is belefoglalták, így az 30 ország jövőbeni bírósági ügyeiben iránymutatónak tekinthető, 
Magyarországon is. 

A Bíróság határozatában kimondta, hogy a munkahelyi e-mailezés a telefonáláshoz hasonlóan a 
nyolcas cikkely hatálya alá esik, így hasonló védelmet élvez, ahogyan az egyéb személyes célú Internet 
használat megfigyeléséből származó adatok. 
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"...a versengő több-biztosítós rendszer hibája, hogy aláaknázza az esélyegyenlőséget és a társadalmi 
szolidaritást... A biztosítók nem a betegekért, hanem a bevételért versengenek." 

Kökény Mihály MSZP – 1999. 
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A tragédia éjszakája 
Öt éve nem tudjuk miért történt. 

 
Korábban soha nem láttam még vérrel átitatott hőszigetelés-darabokat. Sokkoló látvány. Ahogy az 

alakját vesztett, megpúposodott kemence, a levegőbefúvó ventillátor megcsavarodott, sziklaszilárdnak 
hitt nyomóvezetéke, leszakadt, alakjukat vesztett vezetékrendszer, a betonon heverő, helyéről 
kirobbant, mázsányi égőkosár is a szörnyűség éjszakáját idézte fel. 

 
FCC üzem csőkemence, 2002. december 8. vasárnap reggel. A környéken mindenfelé törmelék. Közöttük 

egy elárvult védősisak hever a földön. Odébb, egy fülvédőtokból kiszakadt szivacsdarab. Nem messze tőlük, 
oldalára dőlt, sértetlennek tűnő kerékpár – mintha csak azt várná, hogy ráüljön valaki… 

A betonon mindenütt vércseppek. Életet vélek felfedezni bennük, ezért óvatosan kerülgetem őket. 
Hajnali negyedhárom. Villanás, óriási detonáció. 
Négyen voltak itt. 
Négyen végezték munkájukat úgy, mint korábban bármikor. 
Négy műszakos dolgozó. 
Ketten közülük meghaltak. 
Azonnal. 
Egy társuk súlyos égési sérüléseket szenvedett. 
Másikuk sokkot kapott. 
Közülünk valók voltak. Tették a dolgukat, mint annyi más műszakos társuk. 
Az elhunytak kollégái mondták, hogy egyre kevesebben vannak, a felügyelendő terület mindig csak nő, és 

annyi a bérük, amit másutt, műszakba járás nélkül is megkereshetnének. Ez persze a többi üzemre is igaz. 
A műszerépületben ténfergek, valami vigasztalót mondanék a fiúknak, de érzem, most hallgatni kell. 
Később kimegyek a kemencéhez, felnézek a robbanóajtóra, és azon kapom magam, hogy hangosan 

morfondírozok: nem volt ennek a kemencének korábban több robbanóajtaja, amiknek feladata a felesleges 
energia elvezetése lett volna? És ha volt, akkor hova lett? És ha megszűnt, akkor ki szűntette meg? 

Öt éve nincs válaszom sem erre, sem más technikai körülményre, ami ide vezetett. Úgy tűnik másoknak 
sincs válasza. Talán – az FCC üzem kivételével – ezért nem emlékeztek meg sehol, sem írásban, sem pedig 
szavakban a tragédiáról. A 2007. december 7-i Munkavállalói Fórumon sem tartotta fontosnak a 
megemlékezést Szőcs László, Mosonyi György, Üzemi Tanács és a többi, jelenlévő vezető… 

Azon a rettenetes vasárnap reggelen arra gondoltam: a katasztrófa talán felhívja a figyelmet azokra, 
akiknek szélsőséges viszonyok közepette is el kell végezniük feladataikat. 

Tévedtem volna? 
B J 

 

Megbírságolta a PSZÁF a Mol Nyrt.-t 
 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 48 millió forintra bírságolta a Mol Nyrt.-t.A 
felügyelet szerdán az MTI-vel közölte, hogy a bennfentes információk nyilvánosságra hozatalára, 
valamint a bennfentes információk késleltetésére vonatkozó egyes szabályok megsértése miatt ötmillió 
forintra, a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése miatt 
pedig további 43 millió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a Mol Nyrt-t. 

 

A felügyelet vizsgálatában megállapította, hogy a Mol elmulasztotta a rá vonatkozó, az MFB Invest Zrt.-
vel való szerződéskötésének kapcsán, valamint az IES, és a TIFON akvizíció kapcsán felmerült bennfentes 
információt haladéktalanul közzé tenni, holott ezt a törvényi rendelkezések egyértelműen előírják. A PSZÁF 
szerint a Molnak, mint kibocsátónak a tőkepiacról szóló törvényben foglalt felhatalmazással élve módjában 
állt volna a folyamatban lévő tárgyalásokkal kapcsolatos bennfentes információk nyilvánosságra hozatalának 
késleltetése is. 

Az eljárás során az MFB Invest Zrt.-vel való szerződéskötés, az IES, valamint a TIFON akvizíció kapcsán 
a PSZÁF megállapította: a Mol bennfentes időszakban, bennfentes információ birtokában, saját részvény 
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vásárlására adott megbízásaival megsértette a tőkepiacról szóló törvény bennfentes kereskedelem tilalmára 
vonatkozó rendelkezéseit. 

Megjegyzés: a Mol Nyrt. megfellebbezte az ügyet. 
 

 

                                                                                                                                                         E-mail:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 

 

Új tulajdonosa lesz a Molnak? 
Lehet, hogy ők tudnak valamit? 

 

Az aláírt Kollektív Szerződés megvédi a dolgozókat, egy esetleges felvásárlás esetén, és kiszámítható 
jövőképet, biztonságot nyújt. 
 

…ecsetelte szívbemarkoló drámaisággal Mosonyi 

György vezérigazgató úr, Kudela József a Bányász, 
Bognár Piroska a Vegyész Szakszervezet és Murin 

János az ÜT elnöke, a százhalombattai 
Munkavállalói Fórumon. 

A kiszámítható jövőkép valóban megállja a 
helyét. Ha azonban a munkáltatói ajánlat mélyére 
nézünk, már árnyaltabb a kép! 

Kiszámítható belőle, hogy akik nem részesülnek 
egyik „címzett támogatásból” sem – Üzemi pótlék, 
Törzsgárda jutalom, Tudásalapú juttatás, HAY-
korrekció –, azoknak egyértelmű anyagi lecsúszás a 
három évre aláírt Kollektív Szerződés. 

Akik kapnak valamilyen alamizsnát, valamivel 
jobban járnak az előző csoportnál, de tényleges 
hatását, ami egyénenként más és más, külön ki kell 
számítani, és akkor kiderül, hogy nagyon vesztes 
lesz, vagy „csak” kevésbé. Jó esetben, helyben 
járás! 

Ez aztán a jövőkép! 
Biztonságot nyújt… - a munkáltatónak, az 

esetleges dolgozói elégedetlenségek ellen! 
A dolgozónak semmi esetre sem, hiszen bármikor 

felmondható! 
Emlékszem, az 54%-os végkielégítés megváltás 

kierőszakolása érdekében, a munkáltató 2005. 
februárjában felmondta a hatályos Kollektív 
Szerződést! Ezt az esetleges új tulajdonos is 
megteheti, hátrányos következmény nélkül! A 
kérdés csak az, hogy a külföldi tulajdonos, miért 
tartaná magát egy aláírt szerződéshez, ha az számára 
előnytelen (A munkavállalóknak egyértelműen az!). 

Mert az esetleges új tulajdonos tisztességesebb, 
nagyvonalúbb, felelősségteljesebb, mint a mi 
magyar menedzsmentünk? 

Döntse el mindenki, saját vérmérséklete szerint! 
Remember 

 
 

Nyitány! 
 

2007. december 7-én, az Üzemi Tanács által Százhalombattán megrendezett, és nagy érdeklődéssel 
kísért Munkavállalói Fórumon elkezdődött a következő (2008. áprilisára tervezett) ÜT választási 
sárdobálás! 

 
…ehhez Kudela József, a Bányász Szakszervezet 

elnöke adta meg az alaphangot azzal, hogy 
kijelentette: az Olajipari Szakszervezet a KSZ és 
bértárgyalásokon, az irreális és teljesíthetetlen 
követeléseivel, csak a tavaszi ÜT választásokra akar 
szavazatot gyűjteni. Úgy látszik, számára teljesen 
elképzelhetetlen az érdekképviselet más fajtája, mint 
amit Ő képvisel… 

Mindenesetre érdekes volt hallani egy 
szakszervezeti vezető szájából azt, hogy az Olajipari 
Szakszervezet, infláció feletti bérkövetelése, 
valamint az EU bérszínvonalához történő 
bérfelzárkóztatás mielőbbi megkezdése irreális. Az 
eseményeket követőkben felmerül a kézenfekvő 
kérdés: az ilyen ember a medvével van, vagy a 
vadásszal kokettál? Azt is jó lenne tudni, vajon 

Kudela József honnan tudja, hogy ezek a 
munkavállalói szempontból természetes követelések 
miért teljesíthetetlenek a Mol Nyrt. (munkáltató) 
számára? Vajon ezt ki, hol és milyen körülmények 
közötti mondhatta neki? 

Emlékszem, a 2004. év meglehetősen zaklatott 
végére. Kollektív Szerződés tárgyalásai, 
Végkielégítés, Üzemi Tanács választás. 

A Bányász Szakszervezet elnöke (Kudela József) 
100%-os végkielégítés megváltást követelt – míg le 
nem zárták az ÜT választás urnáit! 

Utána teljes mellszélességgel állt ki az 54%, és a 
munkáltató mellett… 

No comment! 
Kár

 

Mennyibe kerülne a Mol Nyrt.-nek a VBK inflációkövető emelése? 
 

530.000 Ft. – 506.000 Ft.=24.000 Ft. > ~4,75% 
24.000 Ft. x ~5.200 fő= 124.800.000 Ft. 
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Körülbelül: 125 millió forint! 
 

A sorsunkért „felelősséget érző” menedzsmentünknek ennyit sem érünk!
 

Az Olajipari Szakszervezet, a Munkavállalói Fórumon is javasolta a VBK 506 ezer forintról 530 ezer 
forintra történő megemelését a 2008-as évre. 
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Hogyan tovább? 
Az Országgyűlés megszavazta az egészségbiztosító pénztárakról szóló törvényt 

 
A LIGA Szakszervezetek és a Munkástanácsok az elmúlt hetekben szervezett valamennyi 
demonstrációt és sztrájkot sikeresnek értékeli: az akciók a társadalom többségének támogatásával 
zajlottak, számos civilszervezet csatlakozott a budapesti demonstrációkhoz, és ma, december 17-én, 
még több szakmai és ágazati szervezet részvételével, a korábbihoz képest jóval szélesebb körben 
zajlottak sztrájkok. 
 
A nyomásgyakorló akciósorozat annak ellenére nem 
érte el célját, hogy az újabb kori magyar 
történelemben példátlan társadalmi összefogás és 
tiltakozás bontakozott ki az egészségbiztosítás 
magánkézbe adása és a nyugdíjszámítás 2008. 
január 1-től érvényes számítási módja, valamint a 
korkedvezményes nyugdíjrendszer jelenlegi 
szabályozása ellen. 
Ahogy a törvényjavaslat beterjesztői, úgy az azt 
megszavazó országgyűlési képviselők, frakciók is 
elhamarkodottan döntöttek a 
törvénykezdeményezésről. 
Megcsúfolva a jogalkotási törvényt, nem adtak 
esélyt valódi társadalmi párbeszédre, semmibe 
vették a szociális partnereket és választóik akaratát. 
Nem készültek hatástanulmányok és végrehajtási 
jogszabályok, amelyek ismerete nélkül nem hozható 
felelős döntés. Még a végszavazás előtti utolsó 
pillanatban is csaknem száz módosítást terjesztettek 
be, így a képviselőknek sem állt módjukban 
megismerni, átlátni a törvényjavaslat elfogadott 
szövegét. 
A koalíciós pártok felelőtlen magatartásukkal, 
hatalmon maradásuk érdekében feláldozták az 
európai társadalmak szolidaritáson alapuló 
rendszerének egyik utolsó védőbástyáját, az 
egységes, mindenki számára elérhető 
egészségbiztosítási rendszert. 
A LIGA Szakszervezetek és a Munkástanácsok célja 
eddig sem a sztrájk, és az ország megbénítása, 

hanem a társadalombiztosítás értékeinek megőrzése 
volt. Mivel 2007. december 17-én az országgyűlés 
elfogadta az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 
törvényt, – fontosnak tartva a karácsony nyugalmát, 
a munkavállalókért, azok családjaiért, illetve a 
társadalmi béke megóvásáért érzett felelősségünk 
tudatában – a sztrájkot a mai napon leállítjuk. 
Az új helyzet azonban új törvényes eszközök 
használatát tette szükségessé, amellyel 
megakadályozhatjuk, hogy a munkavállalók 
szociális és gazdasági érdekeit sértő jogszabályok 
hatályba lépjenek. Mindezeket figyelembe véve a 
LIGA Szakszervezetek és a Munkástanácsok a 
következő döntést hozta:  
1. Felkérjük a köztársasági elnököt, hogy éljen 
Alkotmányban biztosított eszközeivel az 
egészségbiztosítási törvénnyel kapcsolatban; 
2. A törvénnyel kapcsolatos kifogásainkkal az 
Alkotmánybírósághoz fordulunk; 
3. Annak érdekében, hogy a társadalmi akarat 
messzemenőkig érvényesülhessen, a LIGA 
Szakszervezetek és a Munkástanácsok népszavazást 
kezdeményez annak érdekében, hogy 
megakadályozzuk a magántőke bevonását az 
egészségbiztosítás rendszerébe. 
 
Budapest, 2007. december 17. 
LIGA Szakszervezetek 
Munkástanácsok Országos Szövetsége 

 

E s k ü s z ö v e g 
az országgyűlési képviselők eskütételéhez 

 

"Én ........................................, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének képviselője esküszöm, 
hogy képviselői tisztségem ellátása során hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak 
népéhez hű leszek; az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; munkám során választóim akaratához és megbízatásomhoz híven, 
lelkiismeretesen járok el, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a Magyar Köztársaság 
fejlődését előmozdítsam, népének boldogulását elősegítsem. 
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A Magyar Nemzeti Bank inflációs szempontból jövőre 7,7 százalékos béremelkedést tart kívánatosnak a 
versenyszférában - jelentette ki Simor András, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Ez a 7,7 százalékos 
béremelkedés 5 százalékos jövő évi átlagos infláció és 2,7 százalékos termelékenység növekedés mellett 
indokolt. Az utóbbi években általában az Országos Érdekegyeztetési Tanácsban kialakult megállapodásnál 
1,5-2 százalékponttal magasabb bérnövekedés valósult meg, így a 7,7 százalékos említett béremelkedés csak 
6 százalék körüli bérmegállapodást tesz lehetővé. 

 
E-mail: Olajipariszakszervezet@mol.hu 

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

 

A NASA érdeklődik bizonyos Ferenc arcán lévő 
bőrszerű hőálló anyag iránt. 

* 
Semmi sem erősíti meg jobban a gyanút, mint 

egy hivatalos cáfolat. 
* 

Ha megdobnak kővel, dobd vissza kettővel. 
* 

A szex nem más, mint egy mutatvány, melyben 
a nő a bíró és pontozza az előadott számot. 

* 
A férfiak azért alszanak el gyorsan szex után, 

mert előtte fél éjszakát könyörögnek érte. 
* 

Én már nem hiszek semmiben! A múltkor is 
bementem egy ajtón, amire az volt írva, hogy 

NŐK, de csak budi volt. 
* 

A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. 
A másik felének nincs pénze a drogokra. 

* 
Ha egy férfi kinyitja a kocsi ajtaját egy nőnek, 

akkor vagy a kocsi új, vagy a nő. 
* 

Az egészséges életmód megszállottjai elég 
hülyén fogják érezni magukat, amikor ott 

fekszenek a kórházban és belehalnak abba, 
hogy semmi bajuk. 

* 
Egy HR igazgató új irodát kap, berendezi 

luxusbútorokkal, és beül a hatalmas íróasztal 
mögé. Kis idő múlva belép az irodába egy férfi, 
táskával a kezében. Az igazgató hirtelen felkapja a 
telefont, és hangosan beszélni kezd. 

Repkednek a számok, a milliárdok, és 
tárgyalások időpontjai, majd kisvártatva leteszi a 
kagylót, és a férfihez fordul: 

- Miben segíthetek? - kérdi. 
Mire a másik: 
- Jöttem bekötni a telefont. 

* 
Az ötvenes évek elején, egy volt ún. kisnyilas 

meglátogatja régi ismerősét, aki egy 
könyvkupac mögött ül, és buzgón jegyzetel. 
Kíváncsian megkérdezi: 

-Mi az? Csak nem vizsgára készülsz? 

-De igen. Jelentkeztem a Magyar 
Kommunista Pártba és most a felvételire 
jegyzetelem a kötelező szakirodalmat. 

Mire a látogató mosolyogva nyúl a zsebébe, 
előhúz egy vékony füzetet. 

-Na ide nézz! Nekem csak különbözetit 
kellett tennem. Engem már fel is vettek. 

* 
A tanító néni felszólítja Mórickát: Mondjál 

madarakat! 
- A gólyácska, a verébke, a galambka. 
- Ez mind nagyon jó, de nem kell becézni, csak 

egyszerűen mondj még párat! 
- Cin, fecs, szar… 

* 
Beszélget a szlovák, az osztrák és a magyar 

menedzser, a téma ki tudja jobban megtartani a 
munkahelyi titkot. 

- Én a nejemmel egy irodában dolgozom, ő 
nem tudja mit csinálok, nem is érdekli, én nem 
tudom mit csinál, de nem is érdekel. - mondja a 
szlovák. 

- Az semmi... Én közös irodában dolgozom 
két munkatársammal! Nem tudják mit csinálok 
de nem is érdekli őket, én sem tudom ők mit 
csinálnak, de nem is érdekel. - kontráz rá az 
osztrák. 

A magyar menedzser erre nagyot legyint: 
- Ugyan már! Én egyedül vagyok egy 

irodában. Nem tudom, mit kellene csinálnom, 
de nem is érdekel… 

* 
Két öreg beszélget: 
- Azt mondta az orvos, hogy reumám, asztmám, 

magas cukrom, és még ennél is magasabb 
vérnyomásom van. 

- Elég, elég! Inkább azt mondd meg, mi az, 
amid nincs! 

- Fogam… 
* 

- Hogy hívják azt a 22 embert, aki a tévé 
előtt ül, és a foci EB döntőjét nézi? 

- Magyar labdarúgó válogatott. 
* 

Dezső a könyvespolcon válogat, sorra szedi le a 
könyveket. Megkérdi a felesége: 

- Mit csinálsz? 



- A Kovácsék jönnek vendégségbe. 
- És gondolod, hogy ellopják a könyveket? 
- Nem. Felismerik. 

* 
Az ártándi határállomáson jó kedve van a 

román határőrnek. Azt mondja a turistának: 
- Ma jó napom volt, átviheti, amit akar. 
- Jó, akkor átviszem a határjelző táblát 
Brassóig. 

* 
- Vezérigazgató úr! - szól be a titkárnő 

telefonon a főnöknek - egy úr van itt, az ön 
sikereinek a titka iránt szeretne érdeklődni. 

- Sajtó vagy rendőrség? 
* 
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Tarvágás? 
 

 
 

A DUFI irodaháza előtt egyik napról a másikra, fák és bokrok tűntek el. Na nem az úgynevezett, megélhetési 
bűnözők vitték el őket, hanem tervszerűen lettek kivágva a többségükben egészséges egyedek. 
Sokan felháborodtak azok közül, akiknek ablakai éppen erre néztek, hiszen nyáron kellemes hűvöst biztosítottak 
ezek a növények és látványuk is szemet nyugtató volt. 
A Létesítménygazdálkodás munkatársai elmondták, hogy megújítják az irodaház előtti növényzetet és azt ígérték az 
érdeklődőknek, hogy a parkosítási munkát szakemberek közreműködésével a legjobb minőségben végzik el. 
Majd meglátjuk… 

Irodaházi dolgozó 
 
 
 

 

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 
 

ELADÓ HÁZ! 
 

Százhalombatta-Urbárium városrészében, 1010 m2-es telken eladó egy 64 m2-es családi ház! 
 

Az épület felújításra szorul. 
 

Csendes, biztonságos környezet, kisgyermekes családok részére a lehető legideálisabb. 
 

Budapestre a közlekedés kiváló! 
 

A ház összközműves, tehermentes. 
 

Irányár: 18 millió forint. 
 

Telefon: 06-20-253-0525 
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