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Őrizzük meg emléküket 

 

November 1 Mindenszentek ünnepe, november 2 pedig a Halottak napja a keresztény világban. Min-

denszentek a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestánsok az elhunytakról 

emlékeznek meg ilyenkor. A halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből általános megemlékezéssé 

az elhunytakról. November elsején, az üdvözült lelkek ünnepnapján, elterjedtebb nevén mindenszentek-

kor útra kelünk, hogy elhunyt szeretteink tiszteletére és emlékére mécsest gyújtsunk. 

 

Halottak napja körül vagy más alkalmakkor, mikor 

temetőbe megyek, mindig egy furcsa érzés vesz raj-

tam erőt. Megmagyarázni nem tudom, de ilyenkor 

kicsit úgy érzem, mintha közelebb lenne hozzám az a 

másik, titokzatos világ. 

Ilyenkor szinte mindannyian kötelezőnek érezzük, 

hogy felkeressük az elhunyt szeretteink sírhelyét, akik 

sajnos már nem lehetnek velünk. Vannak, akik csak a 

közeli temetőbe gyalogolnak ki, mások viszont az 

ország távolabbi részeibe is elutaznak azért, hogy 

elhelyezzék a megemlékezés és a szeretet virágait, 

gyertyáit. 

Halottak napján gyújtsunk gyertyát azokért a mun-

katársainkért is, akik már nem lehetnek velünk. 

1968. október 16-án, az AV-II desztillációs üzem-

ben szénhidrogén gáz-, illetve gőzrobbanás volt, 

amelynek következtében 8 fő, Tanú Jenőné; Hága 

László; Mészáros Sándor; Halász László; 

Vörösmarti Lajos; Pozsonyi Imre; Márki János; 

Horváth Ferenc életét vesztette. 

Többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A tra-

gikus eseményt követően, sokan adtunk vért és bőrt, a 

túlélők megmentéséért. 

FCC üzem csőkemence, 2002. december 8. vasár-

nap reggel. A környéken mindenfelé törmelék. Közöt-

tük 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… 

Sokkoló látvány volt az alakját vesztett, megpúpo-

sodott kemence, a levegőbefúvó ventilátor megcsava-

rodott, sziklaszilárdnak hitt nyomóvezetéke, lesza-

kadt, alakjukat vesztett vezetékrendszer, a betonon 

heverő, helyéről kirobbant, több mázsás égőkosár.  

2002. december 8-án vasárnap hajnalban, az FCC 

üzem csőkemencéjének robbanásakor, munkavégzés 

közben elhunyt két kollégánk. Műszakosok voltak. 

Tették a dolgukat, mint sok más társuk. 

Budai Béla és Keller Attila meghalt. Egy társuk 

súlyos égési sérüléseket szenvedett. Egy pedig sokkot 

kapott. 

Azon a rettenetes vasárnap reggelen arra gondol-

tam: a katasztrófa talán felhívja a figyelmet azokra, 

akiknek szélsőséges viszonyok közepette is el kell 

végezniük feladataikat. 

Az elhunytak kollégái, akkor, ott, mondták, hogy 

egyre kevesebben vannak, a felügyelendő terület 

mindig csak nő, és annyi a bérük, amit másutt, mű-

szakba járás nélkül is megkereshetnének. Ez persze a 

többi üzemre is igaz. 

Azóta jelentősen csökkentették az üzemek műsza-

kos dolgozóinak létszámát és a bérfejlesztési tárgyalá-

sokat nulla közeliről indítja a MOL Nyrt… 

Őrizzük meg halottaink emlékét, és mindent te-

gyünk, tetessünk meg azért, hogy ilyen szörnyű tragé-

diák soha többé ne történhessenek meg! 
 

Brunecker Jenő

 

 

REMÉNYIK SÁNDOR: 

VÉGRENDELET 

Fáradtságom adom az esti árnynak, 

Színeimet vissza a szivárványnak. 

Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek, 

Mosolygásom az őszi verőfénynek. 

Sok sötét titkom rábízom a szélre, 

Semmit se várva és semmit se kérve. 

Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton: 

Kétségeim az örvényekbe szórom. 

A holtom után ne keressetek, 

Leszek sehol - és mindenütt leszek. 
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 A MOL Bányász Szakszervezet kezdeményezésére, üzemi tanács választás volt a MOL Magyarország 

Informatikai Szolgáltató Kft-nél. A választáson a munkavállalók több mint 2/3-a vett részt. Az alábbi, 

hivatalos tájékoztatást, a Választási Bizottság elnöke, Kertesi Norbert írta: 

 

Tisztelt Alelnök asszony, tisztelt Elnök urak! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft-nél 2015. október 19-21. kö-

zött lezajlott üzemi tanács választáson a szavazásra jogosult munkavállalók 79,67 %-a vett részt, az érvénytelen 

szavaztok száma egy volt, a jelöltek mindegyike megkapta a szavazók legalább 30%-ának szavazatát, ami alap-

ján az üzemi tanács választás ÉRVÉNYES és EREDMÉNYES volt. 

A munkavállalók szavazatai alapján, a megalakuló Üzemi Tanácsban a következő munkavállalók kaptak he-

lyet: 

 

Név  A jelöltet állító szakszervezet 

1.      Hujber István  Olajipari Szakszervezet 

2.      Tóth Attila  Olajipari Szakszervezet 

3.      Aliczky Gábor  Olajipari Szakszervezet 

4.      Nagy Attila  Olajipari Szakszervezet 

5.      Papp Zoltán  Olajipari Szakszervezet 

 

Az Üzemi Tanács póttagjai: 

Név  A jelöltet állító szakszervezet 

1.      Fodor István Attila  MOL Bányász Szakszervezet 

2.      Abbas Amir  MOL Bányász Szakszervezet 

 

A választásról készült jegyzőkönyv eredeti példányát belső postával elküldtük az Önök részére. 

 

A MIS Kft. Üzemi Tanács alakuló ülése a 2015. november első hetében kerül megtartásra. 

 
Budapest, 2015. október 22. 

 

Üdvözlettel: 

……………………………………… 

Kertesi Norbert 

Elnök, ÜT Választási Bizottság 
 

Utolsókat rúgja a 105-ös segélyhívószám 
 

Komárom-Esztergom és Bács-Kiskun megyében már nem a tűzoltók fogadják a 105-ös számra érkező 

segélyhívásokat. A Lánglovagok.hu tűzoltóportál a Belügyminisztériumtól megtudta, a két megyében 

vezetékes vagy mobiltelefonról hiába tárcsázza valaki a 105-öt, a hívást a 112 miskolci vagy szombathelyi 

központjában fogadják. 
 

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint Komá-

rom-Esztergom és Bács-Kiskun megyében a kataszt-

rófavédelem műveletirányítása szeptember 14-től a 

rendőrség Tevékenység-irányítási Központjában 

(TIK) zajlik. Ezzel egyidőben irányították át a 105-ös 

segélyhívó számot a 112-re. A tűzoltók így a hívásfo-

gadó központban kitöltött elektronikus űrlapot kapják 

meg a TIK-ben, és az alapján intézkednek a riasztás-

ról. 

A tűzoltóportál kérdésére a szaktárca közölte, a tűz-

esetekkel kapcsolatos kérdezési protokollban nincsen 

releváns különbség. A bejelentő, a helyszín és az 

esemény lehető legpontosabb beazonosítására töre-

kedve, a katasztrófavédelem szakembereinek bevoná-

sával lettek kialakítva a kérdések. 

A tervek szerint december 7-ig valamennyi kataszt-

rófavédelmi igazgatóság műveletirányításának az 

átköltözése megtörténik a rendőrséghez. A főügyele-

tesek itt az eddig megszokott 24/72-es váltásban dol-

gozhatnak, de miniszteri döntés alapján jövő nyártól 

rájuk is a 12 órás munkarend vár. 

Szakmai aggodalom 
Az új rendszerrel kapcsolatban súlyos szakmai kri-

tikák merültek fel. Sokan úgy vélik, jelentős késedel-

met okozhat, ha nem egyből a tűzoltókhoz fut be a 

segélykérés, akik a 112 operátorainál lényegesen 

szakszerűbben tudják kikérdezni a bejelentőt. Az meg 

végképp érthetetlen, mit keres a műveletirányítás a 

rendőrségnél. 
Lánglovagok.hu
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 „A pesszimizmusra nem vagyunk nyitottak” 
 

Egy átlagos munkavállaló naponta nyolc órát a munkahelyén tölt, életük egyharmada tehát a munka-

helyen, az egyre csökkenő létszámú munkatársak mellett zajlik. Közérzetük és munkájuk hatékonysága 

szempontjából egyaránt fontos, hogy jól érezzék magunkat ott, ahol dolgoznak. Ez mintha errefelé nem 

így lenne, hiszen egyre többen távoznak el azok az értékes, tapasztalt munkatársaink, akik évtizedek 

felgyülemlett csalódásait akarják feledni. Vajon ők hogy érzik magukat? Beszélgetést kezdeményezett 

velem egy műszakos kolléga, aki elhagyja a Mol Nyrt.-t. 

 
- Miért név nélkül akarsz nyi-

latkozni? 
- Rosszak a tapasztalataim. 

Amikor arról beszéltem, hogy 

olyan kevesen vagyunk, hogy egy 

komolyabb üzemzavarnál „elszáll” 

az üzem, az volt a válasz, hogy 

nem muszáj itt dolgozni és külön-

ben is, a kapuk előtt százan várnak 

a helyemre. Nyíltan soha nem 

piszkált senki, de amikor segítő 

szándékkal őszintén elmondtam a 

véleményemet, a szerintem szub-

jektivitással telített MTMR értéke-

lésemkor érezhető volt a „kitünte-

tő” figyelem. Másrészt sem ma-

gamat, sem a kollégáimat nem 

szeretném rosszízű helyzetbe hoz-

ni. 

- Mikor személyesen megke-

restél, azt mondtad, hogy az 

elnök-vezérigazgató szavai vál-

tották ki belőled a nyilatkozási 

kényszert. 

- Aludtam, mert éjszakás műsza-

kom után volt az élő „adás”, ezért 

utólag láttam videón Hernádi úr, 

szerintem lelkesítőnek szánt be-

szédét és felfigyeltem arra, hogy 

„a pesszimizmusra nem vagyunk 

nyitottak”. Nos, én azt gondolom, 

hogy a pesszimizmus szó jelentése 

borúlátás, szerencsés kimenetben 

nem bízó szemlélet. Úgy érzem, 

hogy ezzel a kijelentésével az el-

nök-vezérigazgató úr előre béklyót 

rakott mindazok szájára, akik bi-

zonyos hibákra szeretnék felhívni 

a figyelmet, mert véleményem 

szerint ez a kijelentés azt jelenti, 

hogy aki nem légből kapottan, 

hanem a körülmények kellő isme-

retében sötét felhőkre hívná fel a 

figyelmet, az inkább hallgasson. 

Így aztán papírforma szerint, Fe-

renc Józsefi állapotokról kapnak 

jelentést – „minden nagyon szép, 

mindennel meg vagyok elégedve”. 

Legfeljebb az elégedettség-

felmérést addig ismételgetik, míg 

statisztikailag ki nem jön az elvárt 

eredmény… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Mikor határoztad el azt, hogy 

elmész a cégtől? 
- Tavaly fogalmazódott meg 

bennem az elhatározás arról, hogy 

néhány évet adok magamnak még 

műszakban, aztán más felé nézek, 

mert rövid időn belül elérem az 50 

éves kort, és nem akarom ezt a 

sokszor hiábavaló, feleslegesen 

megterhelő küzdelmet, a családom 

terhére tovább folytatni. Továbbá 

számtalan jelből azt éreztem, hogy 

a lepukkasztás felé haladunk. Ezt 

egyébként a mantovai példa felem-

legetése mellett, szóbeszéd szint-

jén sokszor hallani. 

- Egy év telt el az elhatározá-

sod óta és már mész. Minek ha-

tására, összegyűlt? 

- Igen. Betelt a pohár. Húsz éve 

is elmúlt, hogy koptatom a finomí-

tó betonját, mára azonban az ide-

kerülésemkor tapasztaltakhoz ké-

pest, teljesen más légkör vesz ben-

nünket körül. Az utóbbi négy év-

ben mindez drasztikusan romlott 

és folyamatosan is romlik. Más-

ként fogalmazva, szinte elviselhe-

tetlen légkört alakítottak ki azok, 

akik tulajdonképpen belőlünk él-

nek. Az a hír járja, hogy újabb 

létszámcsökkentés lesz. A szabad-

ságokat már most is csak úgy tud-

juk kivenni, ha a többi műszakos 

kolléga túlórázik helyettünk vagy 

kap egy csúszót érte. De ez egy 

mókuskerék, ami soha nem áll 

meg. Nem akarom ismételten átél-

ni azt a lebegtetett létszámcsök-

kentéssel kapcsolatos stresszes 

helyzetet, amikor szinte tudatosan 

bizonytalanságban hagytak ben-

nünket hónapokig. Senki nem 

tudott semmit, hogy mi lesz, és 

hogy mire számíthat. 

- A kollégák vagy az üzemveze-

tés és köztetek? 
- Az elmúlt hét-nyolc évben, ne-

kem az üzemvezetéssel nem volt 

túl jó viszonyom. Azt látom rajtuk, 

hogy feléjük is erejükön és lehető-

ségeiken túl nagy az elvárás, amit 

egy eltorzított közmondással tud-

nék jellemezni: büdös anyagból 

csináljanak várat. Ezeknek az elvá-

rásoknak a következményei meg 

sokszor rajtunk, műszakosokon 

csattannak. Egyre több az admi-

nisztratív munka és a szabályzat. 

Hovatovább az üzemre, a tulaj-

donképpeni munkánkra nem jut 

időnk. Úgy érzem, hogy nem az 

üzem termelékenységén van a 

hangsúly. Folyamatosan jönnek a 

szabályzatok és azoknak módosí-

tásai.  
(folyt. a következő oldalon) 

 

 
Az Október 20.-i felsővezetői 

tájékoztatón Hernádi Zsolt, a Mol 
Nyrt. elnök-vezérigazgatója – 
többek között – szó szerint a 
következőket mondta: 

„Elkötelezett és elhivatott em-
berekre van szükségünk, nem 
csak az upstream területén, ha-
nem az egész vállalatban, az 
egész csapatban. 

Kollégáink elkötelezettsége és 
munkához való hozzáállása 
mindannyiunknak fontos: nem 
csak nektek, hanem nekem is. 

Ahogy már említettem: mondd 
el véleményed! De a pesszimiz-
musra nem vagyunk nyitottak. 
Higgyetek abban, hogy képesek 
vagyunk mindenre. 

Hamarosan kezdetét veszi a 
munkavállalói elégedettséget 
vizsgáló felmérésünk és azt ké-
rem, hogy vegyétek nagyon ko-
molyan. Legyetek őszinték.” 
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 Úgy tapasztaltam, hogy félreta-

szították a korábban kialakított 

vezetői szellemiséget. 

Erre utal az üzemi létszám drasz-

tikus csökkentése is. Gyanítom, 

hogy nem volt olyan gazdaságos-

sági számítás, hogy egy nagyobb 

üzemzavar miatt mekkora károk 

keletkeznek. Most az üzemi blok-

kokban azt hallja mindenki a fő-

nökeitől, hogy vannak fontosabb 

üzemek, amikkel foglalkozni kell, 

a többivel meg majd lesz valami, 

mert reményeik szerint a biztonsá-

gi rendszerek kezelik az ügyet. Azt 

nem tudja senki, mibe kerül egy-

egy ilyen „magára hagyott” üzem-

nek a lábra állítása. Szerintem az 

üzemenként elküldött négy-öt 

ember munkabérével nem lesz 

pariban a keletkezett kár. 

- Mondanál példát erre a meg-

figyelésedre? 

- Tudom, hogy nagyon fontos az 

EBK meg a biztonságos munka-

végzés, de én azt látom, hogy sok-

szor nem az a kérdés, hogy milyen 

minőséget gyártunk, mert mikor, a 

nagyon ritka alkalmak egyikén jött 

hozzánk egy vezető, nem az volt a 

kérdése, hogy fiúk, rendben üze-

meltek, jók a paraméterek, megfe-

lelő a termék? Ehelyett arra volt 

kíváncsi, hogy mindenki viseli-e a 

védőeszközt és mi volt ma az EBK 

oktatás. Újra mondom, hogy fon-

tos a biztonság, amit saját érde-

künkben be is tartunk, de furcsán 

veszi ki magát, amikor egy vezető 

csak ezzel foglalkozik, ahelyett, 

hogy a munkakörülményeink, 

vagy az üzem állapota érdekelné. 

Pedig, például a karbantartásokkal 

kapcsolatban tudtunk volna javas-

latokkal élni. 

- Nem csak te panaszkodsz a 

karbantartásra. 

- Hallom a többiektől is, hogy 

karbantartásokra évről-évre keve-

sebb a pénz, az üzemek meg foly-

ton öregszenek, folyamatosan 

romlik a műszaki park. Én ezekbe 

a dolgokba nem látok bele, csak 

megbeszéléseken hallottam, hogy 

már szeptemberben elfogyott a 

karbantartásra fordítható keret, 

majd a következő évben elszámol-

juk. Sokszor úgy éreztem, hogy ez 

játék a számokkal, mert megpró-

bálják valahogy az üzemeket fel-

színen tartani. És ha már karban-

tartásról beszélek: én, más üze-

mekben dolgozó műszakos kollé-

gáimmal együtt nyugodtabban 

mennék éjszakás műszakba, ha 

tudnám, hogy van bent például 

ügyeletes műszakos lakatos. Ha 

éppen pesten van a készenlétes és 

mire beér, komoly nehézségei 

támadhatnak az adott üzemnek és 

az ott dolgozó műszakos kollégák-

nak. Nem lesz ennek jó vége és az 

a szomorú, hogy ennek a levét 

azok isszák majd meg, akik éppen 

műszakban vannak. 

- Ha egy mesebeli tündér ide-

toppanna, és azt mondaná, hogy 

maradásod esetén teljesíti kíván-

ságaidat, mit kérnél tőle? 

- Nagyon nehéz dolga lenne a 

tündérnek, mert olyan mély az 

elhatározás bennem, hogy nem 

látom lehetőségét maradásomnak. 

A családban megbeszéltük és ők 

támogattak elhatározásomban. 

Elég volt az évtizedek óta tartó 

műszakozásból is, normális családi 

életet akarok élni, amikor hétvégén 

és ünnepnapokon bármikor együtt 

lehetek szeretteimmel. Az is lehet, 

hogy kevesebb lesz a jövedelmem. 

A kollégáimat nehéz szívvel ha-

gyom itt. A körülmények hajtanak 

el innen. 
 

Brunecker Jenő 

 
Gaskó István: A minimálbér és a létminimum közötti ollót meg kell szüntetni 

 

A LIGA minimálbér-emelést szeretne, ha szükséges keményebb eszközökkel is fellépne céljai elérésé-

ért. Gaskó István szerint a magyar vállalkozók jelentős része képtelen gazdálkodni, nem rendelkezik az 

ehhez szükséges szellemi munícióval. 
 

„A minimálbér mintegy húszezer forinttal alacso-

nyabb a létminimumnál, ez tarthatatlan, nem sarkallja 

munkára az embereket” – magyarázta Gaskó István, a 

LIGA Szakszervezetek vezetője. 

Gazdasági szakemberekre hivatkozva úgy véleke-

dett, az alacsony bér már a magyar gazdaság növeke-

dését fékezi. „Nem gazdagodhatnak meg azon a ma-

gyar vállalkozók, hogy a munkavállalók nyomorog-

nak. Ráadásul ezen munkaadók jelentős része képte-

len gazdálkodni, kényszervállalkozó, nem szerezte 

meg a szükséges szellemi muníciót a tevékenységé-

hez” – mondta el véleményét a magánszektor munka-

adóiról. 

Pedig a magyar munkavállaló európai összehasonlí-

tásban megállja a helyét, termelékeny. Probléma, 

hogy az emberek nem fizetik meg a járulékokat, ami 

pedig a járadékoknál például a nyugdíjnál jelenik 

meg. A feketegazdaság elterjedését Gaskó komoly 

tehernek tartja, konkrétabb lépéseket követel ezek 

visszaszorítására. 

Elvi típusú megközelítést alkalmaz a LIGA a mini-

málbér meghatározása ügyében, azt szeretnék, ha 

három-négy év alatt kisebb lépésekben elérnék, hogy 

a minimálbér nettó értéke és a létminimumként meg-

határozott összeg megegyezzen. „Ennek és a mini-

málbér feletti összegek emelésének érdekében a LI-

GA akár az ördöggel is összefog. Ha kell, akkor ren-

delkezésünkre álló összes törvényes eszközt alkal-

mazzuk” – hangsúlyozta Gaskó. 

„Nem vagyunk elégedettek a tavaszi tárgyalásokkal 

sem a munkatörvénykönyvéről. Legalább azokat a 

pontokat figyelembe kell venni, amelyekről a munka-

adókkal is megegyeztünk. Ezek közé tartoznak a dön-

tően állami tulajdonú cégeket sújtó rendelkezések, 

amelyek eltörlését követeljük, ellenkező esetben el-

utasítjuk a kormány javaslatait, akkor is, ha ezek egy 

része a munkavállalóknak kedvez” – mondta Gaskó 

István. 

 
liganet.hu 
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 Tömören 

Véleményem szerint 

 

Az ország különböző részein autózva, minden alka-

lommal tapasztaljuk, hogy az első szélvédő bogarak-

kal és egyéb szennyeződésekkel koszolódik. Ilyenkor 

az autós betér egy üzemanyag töltő állomásra – köz-

keletű nevén benzinkútra – és a kútfejek mellett lévő 

vödör, valamint az abban található kellékek segítsé-

gével megtisztítja gépkocsija szélvédőjét. Úgy tűnik 

azonban, hogy országosan egységesítették a Mol ku-

tak ablaklehúzó gumik nyelét, így aztán a rövid nyél 

miatt, amikor a személygépkocsi vezetője egy Mol 

kúton szélvédőt takarít, bizonyos lehet abban, hogy 

saját ruhájával dörgöli le a koszt gépkocsija oldaláról. 

Van üdítő kivétel is: Balatonfüreden a Széchenyi 0 

Mol kúton saját zsebből vettek a központosítottnál 20 

centiméterrel hosszabb nyeleket az ott dolgozók. Ezen 

túl, nem Mol emblémás kutaknál is találkoztam ezzel 

a praktikus megoldással. 

A kutaknál, szinte egybehangzóan azt mondják a 

dolgozók, hogy hiába jelezték ezt a mindenki által 

tudott problémát az adott terület képviselőjének, azok 

csak a minél nagyobb haszon érdekében követelnek 

sokszor teljesíthetetlen feladatokat. 

Mintha az üzemanyagtöltőre betérő, szélvédőabla-

kot tisztítani szándékozó vásárlók nem érdekelnék 

őket… 

* * * 

Hogyan lesz téma egy olyan egyszerű ételből, mint 

a rántott hús? Úgy, hogy több havi tapasztalattal fel-

vértezve, öt kolléganő, illetve kolléga vásárol belőle a 

DUFI irodaházi büféjében, aztán az Olajipari Szak-

szervezet irodájában összehasonlítják a szeleteket. 

Még véletlenül sincs két egyforma közöttük – így 

aztán a kisebb szelethez jutók jogosan érezhetik meg-

károsítva magukat. 

Sokszor egyetlen közös dolog fedezhető fel a hús-

szeletek között: a kétoldalú panír összességében vas-

tagabbnak tűnik, mint a közötte lévő hús, amit szem-

mel láthatóan nem a panír vastagításával, hanem – 

feltehetően a hússzelet területének kiterjesztése érde-

kében – precíz szétklopfolással értek el. 

Egy csomó helyen, sütés utáni súlyra értékesítik a 

rántott húst. Miért ne tehetnék meg ezt egy büfében 

is, hiszen még beruházni sem kell hozzá, mert a mér-

leg adott. Így a büfékben megforduló, kisebb szelete-

ket kapó dolgozók sem érezhetnék becsapottnak ma-

gukat, és még az is előfordulhat, hogy a korábbihoz 

képest többet spórolhatnának. 

A kérdésem tehát az lenne, hogy akkor mennyi is 

egy adag és mekkorának – vastagság, terjedelem, 

vagyis súly – kell lennie egy szelet rántott húsnak? 

Vagy ez a szeleteket készítő kénye-kedvén múlik? De 

mi van a vásárló érdekeivel? 

Az még mindenképpen ide tartozik, hogy a buda-

pesti székház, kontra százhalombattai DUFI büfé 

kínálata között ég és Föld a különbség. Csak hozzáál-

láson múlik vagy kell hozzá valami/valaki más is? 

A büfében kialakított haszonkulcsról pedig minden 

egyéb üzletekbe járó kolléganőnek és kollégának van 

sarkos véleménye. 

* * * 

A MOL Petrolkémia Zrt., egyik szabályzatának 8. 

sz. melléklete, „Kérdőív biológiai monitorozáshoz” 

címen, névvel, törzsszámmal, születési idővel, mun-

kahellyel, és aláírással ellátandó dokumentumot tett 

közzé munkavállalói részére. 

Idézek a kérdésekből: 

- Az előző orvosi vizsgálat óta volt-e egészségi pa-

nasza, esett át háziorvosi, szakrendelői, kórházi keze-

lésen? 

- Szedett-e valamilyen gyógyszert az elmúlt 72 órá-

ban? És ha igen, akkor mi volt az? 

- Vásárolt-e az elmúlt 6 hónapon belül lakberende-

zési tárgyat? (bútor, ülőgarnitúra, padlószőnyeg, PVC 

padló) 

- Ön használ hajfestéket? 

Sejtjük, mi a célja ezzel a munkáltatónak, ahogy az-

zal is tisztában vagyunk, hogy az esetleges válaszok – 

merthogy véleményem szerint, személyiségi jogokat 

sérthetnek a kérdések – nem lesznek őszinték. 

A ciklusidőkre, szexuális szokásokra és hajlamokra, 

illetve a nő/férfi ismerősök nevére és címére most 

még nem kíváncsiak. Ez így is marad? 

Szerintem, egyszavas választ kell adni a kérdőív va-

lamennyi kérdésére: 

Közöd?! 

* * * 

Van olyan belső terjesztésű szép, színes lap, amely 

kötegeinek postabontóba érkezésekor sokan az után 

érdeklődnek, hogy valami hitvány, kínai piacon be-

szerzett festékkel kifestették-e a helyiséget, másokban 

pedig felmerül a tudatos környezetszennyezés gondo-

lata. A kiadvány nyomdája ugyanis, olyan büdös fes-

téket használ, aminek hatására a görény sírva könyö-

rög a receptért. 

* * * 

És ha már szagok. A DUFI színházterem melletti 

férfi illemhely piszoár részlegében, hosszú hónapok 

óta olyan penetráns szagok terjengnek, hogy csak 

komoly tüdőkapacitással rendelkező egyéneknek, 

mély levegővétel után ajánlható. A félreértések elke-

rülése végett kihangsúlyozom, hogy nem a takarító-

nők, hanem a rossz öblítő rendszer, amely hol műkö-

dik, hol pedig nem, okozza ezt a gusztustalan körül-

ményt. Ennek kapcsán azt is megtapasztaltam, hogy 

mikor bizonyos előadások után a színház előterében 

étkező vendégek megfordultak az említett helyiség-

ben, fintorogva jöttek ki onnan. Feltételezem, hogy 

ezek után meg volt a véleményük erről a budiról. 
Brunecker Jenő
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 Volt már olyan, hogy megkérdezted magadtól: miért csinálom ezt az egészet? 
Akkor ez a cikk neked szól. 

www.888.hu 
 

Miért dolgozol? Miért kászálódsz ki az ágyból minden áldott nap és vonszolod be magad a munkahe-

lyedre ahelyett, hogy egész nap ágyban maradnál és a 888.hu-t olvasnád? Élni kell valamiből, ez evidens. 

De tényleg csak és kizárólag a pénzről szól? Amikor azt mondod valakire, hogy "csak a pénzért csinál-

ja", ugye nem szívesen cserélnél vele helyet? 
 

Az emberek ennél bonyolultabbak egy fokkal. 

Ha a dolgok mélyére ásunk, ott él bennünk a vágy, 

hogy értelmet találjunk az életünkben. Legyenek cél-

jaink, legyen iránya az életnek. Nyomot akarunk 

hagyni a világban, része akarunk lenni egy önmagun-

kon túlmutató értelmes egésznek. 

Aztán ott van egy olyan érzet, amit a pszichológu-

sok én-hatékonyságnak neveznek. Az a meggyőződés, 

hogy a cselekedeteink hatással vannak a környeze-

tünkre, nem csak a körülmények áldozatai vagyunk. 

A legjobban a kisbabák fejlődésén keresztül lehet 

elmagyarázni: amikor a baba rázza a csörgőjét, azt 

élvezi, hogy csinál valamit és emiatt történik valami a 

világban. A felnőttek is így működnek, csak maga-

sabb elvárásokat állítanak maguk elé. 

És persze az agyonragozott a flow-élmény, amikor 

annyira belemerülünk a munkába, hogy észre se vesz-

szük, mi történik körülöttünk. Teljes bevonódás, 

megáll az idő. Azért csináljuk, mert élvezzük, nincs 

mit magyarázni. De mi a helyzet a te életedben? 

Szereted a munkád? Ha igen, akkor üdv a kisebb-

ségben.  

Az emberek nagy részének ugyanis semmilyen ér-

zelmi viszonya nincs a munkájához – jobb esetben. 

Rosszabb esetben utálják azt, amit csinálnak. 

Lehúzzák a 8 órát, aztán kalap-kabát, csókolom. A 

munka egy olyan tevékenységgé vált, amit a legtöb-

ben csak azért csinálnak, hogy utána valami mást 

csinálhassanak. 

Barry Schwartz szerint (akinek a választás szabad-

ságáról is voltak jó gondolatai) azzal van a gond, 

ahogy a munkáról, és még mélyebben az emberi ter-

mészetről gondolkodunk. Az egész már Mohácsnál el 

lett b*szva: már Adam Smith is hülyeségeket beszélt, 

amikor az emberek lustaságát vette alapul, és a ma 

ismert kapitalista berendezkedés egy totál elhibázott 

paradigmán alapul. 

Olyan intézményrendszert és munkakultúrát alakí-

tottunk ki, ami önbeteljesítő jóslatként működött. A 

pénzen kívül minden olyan tényezőt kiiktattunk a 

munka világából, amiért érdemes reggel felkelni, és 

mit ad Isten, az emberek pénzért végeznek el olyan 

munkákat, amikben semmi más motiválóerő nincs. 

Ínyenceknek: Schwartz társadalomtudományi tanul-

sága 3 mondatban 

A társadalomtudományok máshogy működnek, 

mint a mondjuk a fizika, nemcsak leírják, hanem ala-

kítják is a valóságot. 

Ha hülyeségeket gondolsz a gravitációról, mindegy 

milyen erősen hiszel benne, nem fognak elkezdeni 

lebegni a tárgyak. Viszont ha lustának nézed az embe-

reket, erre alapozol intézményeket, egy idő után el 

fognak lustulni. 
 

Kuncz Blanka 
 

 

A munkáltatók többségénél találtak szabálytalanságot a munkaügyi ellenőrök 
 

A munkáltatók 81,4 százalékánál találtak valamilyen munkavédelmi szabálytalanságot az ellenőrök az 

év első kilenc hónapjában, a felügyelők 363 esetben 85,66 millió forint értékben szabtak ki munkavédel-

mi bírságot - olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium munkafelügyeleti főosztályának hétfőn, a tárca 

honlapján közzétett jelentésében. 
 

Január-szeptemberben csaknem 11 000 munkáltató-

nál végeztek munkavédelmi vizsgálatot. Az egészsé-

get nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés-

re vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése so-

rán 210 988 munkavállaló munkavégzési körülmé-

nyeit vizsgálták, és az ellenőrzött dolgozók 66,4 szá-

zalékánál tapasztaltak rendellenességet, ami 3,5 szá-

zalékponttal magasabb, mint az előző év azonos idő-

szakában mért adat - derül ki a jelentésből. 

A munkavédelmi hatóság megállapította, hogy a 

szabálytalan körülmények között foglalkoztatott 

munkavállalók 32,8 százalékának, több mint 45 ezer 

embernek súlyos szabálytalanságok mellett kellett 

dolgoznia. Kiemelték: az ellenőrzéseket elsősorban a 

mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a gépipar, az építő-

ipar, a bányászat és az egészségügyi szociális ellátás 

területén végezték, ahol a munkavállalók egészségé-

nek, biztonságának veszélyeztetése gyakoribb és sú-

lyosabb is. 

Az összes intézkedés 58,8 százaléka munkavédelmi, 

27 százaléka munkabiztonsági, 14,2 százaléka pedig 

munkaegészségügyi intézkedés volt - közölték. A 

munkáltatói mulasztások közül kiemelkedő volt a 

nem megfelelő munkaeszközök biztosítása, az intéz-

kedések 7,4 százaléka erre a területre vonatkozott, 

szinte ugyanilyen arányban kellett eljárni a villamos-

biztonsági hiányosságok ügyében is. A harmadik 

legtöbb intézkedést a munkavédelmi ismeretek hiánya 

miatt hozták a felügyelők, az összes eljárás 6,2 száza-

léka volt ilyen - írták. 
http://mti.hu/ 
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 MEGKEZDŐDTEK A MINIMÁLBÉR-TÁRGYALÁSOK 
 

Óvatos helyezkedéssel indult a minimálbérről szóló egyeztetés tegnap a Versenyszféra és a Kormány 

Állandó Konzultációs Fórumán (VKF). Emeléssel kapcsolatos számokat egyedül a Munkástanácsok 

említett. – Javaslatunk szerint a jövő évi egyszázalékos személyi jövedelemadó-csökkentést is figyelembe 

véve, ha a minimálbér 8 százalékkal emelkedne 2016-ban, az nettó 10 százalékos emelést jelentene a 

munkavállalóknak – mondta a Magyar Időknek Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetsége 

elnöke. 
 

A konföderáció szerint az egyre égetőbb 

szakmunkáshiány miatt érdemes lenne az eddig 

jobbára a minimálbérrel azonos mértékben emelt 

garantált bérminimumot jobban növelni. 

Javaslatuk szerint bruttó 13 százalékos emeléssel 

nettó 15 százalékkal többet vihetnének haza a 

szakmunkás bérminimumot keresők. A tegnapi ülésen 

ezen túlmenően főleg az alapelveket igyekeztek 

tisztázni a szociális partnerek. A szakszervezeti oldal 

továbbra is erőteljesen szorgalmazza a minimálbér és 

a létminimum közti különbség megszüntetését, és 

ehhez a legjobb eszköznek egy hároméves béremelési 

megállapodást javasolnak. 

A 2008–2009-es rossz tapasztalatok miatt szinte 

kizárt, hogy a munkaadók belemenjenek egy több 

évre szóló megállapodásba – hacsak nem áll elő 

valami különleges új helyzet az adó- és járulékfizetés 

terén – mondta a Magyar Időknek Zs. Szőke Zoltán, 

az ÁFEOSZ–COOP szövetség elnöke. Szavai szerint 

a munkaadói oldalon egyelőre nincs oldalálláspont az 

emelés lehetséges mértékéről. Felmerült azonban egy 

javaslat azzal kapcsolatban, hogyan lehetne a legtöbb 

minimálbérest és garantált bérminimumost foglal-

koztató három ágazatban jelentősebb béremelésről 

megállapodni. 

A munkáltatói érdekképviseletek szerint ezt úgy 

lehetne elérni, ha kormány a feldolgozóiparban, az 

építőiparban és a kereskedelemben járulék-

csökkentéssel ösztönözné ezt. A három szektorban 

hozzávetőleg 400 ezer munkavállalót foglalkoztatnak 

a kötelező legkisebb bérelemek valamelyikén – 

egyébként összesen 700 ezer körül van a 

minimálbérért vagy garantált bérminimumért 

dolgozók száma országosan. A VKF következő 

ülésére két hét múlva kerül sor. 
Forrás: magyaridok.hu 

 

Sztrájk lehet, ha nem emelik a minimálbért 
 

A LIGA Szakszervezetek nyomásgyakorlásra készül a minimálbér emelése érdekében, miután a 

munkáltatói és munkavállalói álláspontok nem közelednek egymáshoz a VKF legutóbbi ülésén sem – 

jelentette be a szövetség elnöke csütörtökön sajtótájékoztatón, Győrben. 
 

Gaskó István elmondta, hogy egy hét múlva, 

november 27-én dönti el a LIGA Szakszervezetek 

tanácsa, hogy milyen nyomásgyakorló eszközöket vet 

be a kormánnyal és a munkaadói oldallal folytatott 

tárgyalásokon – írja az MTI. 

Beszámolt arról is, hogy a Versenyszféra és a 

Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) 

csütörtöki tárgyalása eredménytelennek bizonyult 

mind a bérek, mind a munka törvénykönyve ügyében, 

nem közeledtek az álláspontok. A következő VKF 

ülést jövő hét pénteken, november 27-én tartják. 

Kifejtette, hogy Lázár János, a Miniszterelnökséget 

vezető miniszter nemrég 5,5 százalékos minimálbér-

emelésről beszélt, Varga Mihály nemzetgazdasági 

miniszter szerdán 2,5 százalékos emelésről szólt, a 

csütörtöki tárgyaláson a munkaadók pedig az emelés 

1,5 százalékos lehetőségéről beszéltek. Ezekkel az 

álláspontokkal a Liga nem tud kiegyezni – mondta. 

A LIGA azt akarja elérni, hogy a minimálbér nettó 

értéke érje el a létminimum szintjét, ehhez mintegy 20 

ezer forintos emelés szükséges. (A minimálbér bruttó 

összege 2015-ben 105 ezer forint, a szakmunkás 

garantált bérminimumé 122 ezer forint.) 

Hozzátette: A nyomásgyakorlásra használható 

bármely törvényes eszköz „a szájzártól a sztrájkig 

bezárólag”. 

Az eddigi tárgyalásokról szólva Gaskó István 

elmondta, hogy a LIGA három éve szorgalmazza a 

minimálbér és a létminimum közötti rés 

megszüntetését. 

A kormány részéről erre volt hajlandóság, de az 

„nem annyira erős, hogy a munkaadókat is 

rákényszerítsék erre”. 

A sztrájktörvényt is szeretnék a korábbi állapotok-

nak megfelelőre visszaállítani, mert a sztrájkjoggal 

való visszaélés fogalmát gumicsontnak tartják 

 A korkedvezményes nyugdíj kompenzálását is el 

kívánják érni, pótszabadságot, munkaidő kedvez-

ményt, a hasonló (nagy megterhelést jelentő) beosztá-

sok csökkentését, kiváltását szeretnék. 

A férfiak negyven év munkaviszonyt követő nyug-

díjba menetelét célzó népszavazási kezdeményezést is 

támogatták, mert úgy gondolták, ezzel elmozdulása 

történne a férfiak esetében is az irányba, hogy bele-

szólhassanak, mikor kívánnak nyugállományba vo-

nulni. 

Az új munkatörvény hatásairól szóló tanulmányt az 

SZTE Állam- és Jogtudományi Karáról rendelték 

meg, ami segíti bemutatni érveiket tudományos ala-

pon is. 

 
MTI
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 Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

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

A rossz hír: Nem tudsz mindenkinek megfelelni. 
A jó hír: Nem is kell. 

* 
Az egészséges étkezés titka: semmi olyat ne 

egyél, amit a TV-ben reklámoznak! 
* 

Ha majd attól függ az örömöd, hogy mások adnak-
e, igen nagy bajban leszel! 

* 
Ahová érdemes eljutni, oda nem vezet könnyű út! 

* 
A pálinka Isten ajándéka! 

Tehát nem függő vagyok, hanem hívő! 
* 

Mindig megnyeri a versenyt az, aki magában sza-
lad. 

* 
A szúnyogháló, az ajtón betévedt rovarok ablakon 

történő távozását megakadályozó szerkezet. 
* 

A sértődékenység az ostoba emberek legjellem-
zőbb tulajdonsága. 

* 
A sportot sosem késő elkezdeni, én még várok.  

* 
Veszélyesek azok, akik nincsenek fent a facen! 

Nem tudod mit csinálnak, hova mennek! 
* 

Sose kövesd el ugyanazt a hibát kétszer, mert 
nem marad időd a többire. 

* 
Mondja a székely a komájának: 
- Az éjjel anyósodda’ álmodtam. 
- S mit mondott? 
- Semmit. 
- Akkó’ nem ő vót. 

* 
- Fogadni mernék, hogy kétszer is meggondolod, 
mielőtt magára hagyod a csinos feleségedet 
éjszakára. - mondja egy férfi a barátjának.  
- Igen, azon gondolkozom, hogy mit mondjak, hová 
megyek, meg hogy miért nem jöhet velem. 

* 
Férfi: 
- Édesem, mi lenne, ha ma este pozitúrát váltanánk?  
Nő: 
- Jó. Akkor te állj a mosogató mellé, én meg majd a 
kanapéra ülök, meccset nézek, sörözök és böfögök. 

* 
A Washingtoni repülőtéren egy utas poggyászát 
vizsgálják a vámosok. Szétszedik a bőröndjét, majd 
az egyik vámos egy elrejtett zugból egy zacskó fehér 
port húz elő. A filmekben látott flegmasággal felvágja 
a zacskót, belenyal, majd vigyorogva az utashoz 
fordul: 
- Kokain? 
- Nem, anthrax… 

* 
A főnök összehívja munkatársait: 
- Kérem, én holnap néhány hétre elutazom. Van 
valami kívánságuk? 
Néma csend, majd egy udvarias hang: 

- Nincs. Ez nekünk tökéletesen elég. 
* 

Kedvetlenül, láthatóan rossz hangulatban megy haza 
este a férj. Megvacsorázik, iszik egy pohár bort, majd 
bebújik a feleségéhez az ágyba, és elkezdi simogatni. 
- Drágám - súgja az asszony -, ma nem lehet! 
- Én ezt nem értem - morog a férj -, hát ma minden nő 
összebeszélt? 

* 
- Szóval azt állítja, hogy eltűnt az anyósa? 
- Igen. 
- Mikor? 
- Úgy két évvel ezelőtt. 
- Ember! Akkor miért csak most jelenti be? 
- Valahogy eddig nem mertem elhinni... 

* 
- Géza! Mit keres ez az idegen nő az ágyamban? 
- Tízezret. 

* 
A riporter nem tud a balesetet okozó jármű közelébe 
férkőzni, elkezd hát kiabálni: 
- Utat kérek, utat kérek, az áldozat fia vagyok! 
A tömeg utat nyit neki, majd látja,hogy az út köze-
pén,vérében fekszik egy elütött szamár. 

* 
Tárgyaláson a bíró így kezdi a mondókáját: 
- Sajnos egy roppant kellemetlen esettel kell kezde-
nem: az igazság az, hogy Kovács ügyvéd úr megpró-
bált engem megvesztegetni 30.000 forinttal! 
Néma csend a teremben. A bíró folytatja: 
- Azonban az még szomorúbb, hogy Molnár ügyvéd 
úr, a másik fél védője szintén megpróbált megveszte-
getni 40.000 forinttal. Így aztán arra a döntésre jutot-
tam, hogy Molnár ügyvéd úrnak visszaadok 10.000 
forintot, és pártatlanul fogom tárgyalni az ügyet... 

* 
Az idős házaspár nyaralni megy, mikor a kocsijukat 
megállítja egy rendőr: 
- Kérem a jogosítványát - mondja a kisöregnek. 
Az öregasszony, aki nagyothall, elkezd kiabálni: 
- Mit mondott? 
- Kérte a jogosítványomat - magyarázza a férj. 
- Maguknak nem ég az első lámpájuk – szól a rendőr! 
Az öregasszony megint: 
- Mit mondott? 
- Hogy nem ég az első lámpa. 
- Maguk a Budapestről jönnek? - kérdezi a rendőr és 
bizalmasan rákacsint a kisöregre - Budapestről ne-
kem mindig az jut eszembe, hogy ott szedtem fel a 
világ legfrigidebb nőjét. 
- Mit mondott? - akarja megint tudni a néni. 
Erre a kisöreg: 
- Azt mondja, ismer téged. 

* 
- Pistike, mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?  
- Szlovák mozgássérült.  
- De hát miért?  
- Mert nekik vannak a legjobb autóik Pesten… 

* 
- Az orvosom azt mondta, hogy paranoiás vagyok. 
- Igen? Ezt így kijelentette előtted? 
- Hát, igazából nem mondta, de biztos ezt gondolta...



 
 

Drótpostacímünk:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 
 

Az Olajipari  Szakszervezet  időszakos kiadványában a hi rdetések  ingyenesek 
 

A hirdetések valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni, ezért a bennük megjelentetett tartalomért felelősséget nem vállalunk! 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Olajipari Szakszervezet 

időszakos kiadványa 

Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős kiadó: Kovács László 

Levelezési cím: Olajipari Szakszervezet 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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