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Önmagadért-velünk! 
 

 
 

Január 22. a Magyar Kultúra Napja. 
 
 

 

Ady Endre: 
A MUSZÁJ-HERKULES 

 

Dőltemre Tökmag Jankók lesnek. 
Úgy szeretnék gyáván kihúnyni 
S meg kell maradnom Herkulesnek. 

 
Milyen hígfejűek a törpék. 
Hagynának egy kicsit magamra 
Krisztusuccse, magam megtörnék. 

 
De nyelvelnek, zsibongnak, űznek 
S neki hajtanak önvesztükre 
Mindig új hitnek, dalnak, tűznek. 

 
Szeretném már magam utálni, 
De, istenem, ők is utálnak: 
Nem szabad, nem lehet megállni. 

 
Szeretnék fájdalom-esetten 
Bujdosni, szökni, sírni, fájni. 
De hogy ez a csürhe nevessen? 

 
Szegény, muszáj-Herkules, állom, 
Győzöm a harcot bús haraggal 
S késik az álmom s a halálom. 

 
Sok senki, gnóm, nyavalyás, talmi, 
Jó lesz egy kis hódolás és csönd: 
Így nem fogok sohse meghalni! 
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Véleményem szerint 
Mottó: 
„Mi haszna lenne, ha mindaz, amit mi igaznak ismerünk, megmaradna néhányunk fejében.” 
 

Az Olajipari Szakszervezet alulról szerveződött és nem azért alakult, hogy a munkáltatóval karöltve 
tetszetős elméleteket vitasson meg, hanem azért, hogy megtalálja az útjait annak a gyakorlati 
együttműködésnek, amely segítségével megoldhatók a munkavállalókat érő negatív hatások. 

 
Azok a kedvezőtlen hatások, amelyeket sok 

esetben a munkáltató idéz elő azzal, hogy 
szembeszegül saját munkavállalóinak érdekeivel. 
Mert mi másnak tudható be az, hogy a Mol Nyrt., 
illetőleg annak KSZ tárgyalási képviselője, Szőcs 
László HR Igazgató csupán inflációkövető (100%-
ban differenciált) „béremelést” hajtott végre 2007-
ben, és a további években is hasonlóképpen akar 
eljárni. Ez a vállalati szemlélet, illetve magatartás, a 
jelenleg tartósnak bizonyuló magas infláció mellett 
a Mol Nyrt. munkavállalóinak folyamatos 
reálbércsökkenését eredményezi. Statisztikák 
szerint 2007-ben 5%-kal csökkentek a 
reálkeresetek. 

Pedig azt Szőcs László köreiben is tudhatják, hogy 
a Mol Nyrt.-nél van egy réteg, akinek a tető ott van 
a feje felett, de például a család ruhatárának 
kicserélésére már gondolni sem mer és üdülésre 
nem is gondolhat. 

Van egy réteg, aki talán az autója/lakása részleteit 
törleszti, de a rohamosan emelkedő rezsiszámlákat 
már késve fizeti. 

Van egy réteg, aki mindent tud fizetni a 
tartalékaiból, de rövid idő alatt az is elfogy. 

Van egy réteg, aki ma azt hiszi vele semmi rossz 
nem történhet, de holnap már ő is lehet 
munkanélküli. 

Az Olajipari Szakszervezet azt akarja, hogy a Mol 
Nyrt. munkavállalóinak reálbére növekedjen. 
Törekvéseinkre azt a választ adta Szőcs László és 
teljes megrökönyödésemre, két szakszervezet is 
(Bányász/Vegyész), hogy követeléseink irreálisak. 

Szomorú, hogy az ilyen felfogás a 
munkavállalókat, a szakszervezeti tagokat hozza 
hátrányos helyzetbe. 

A bér annak a munkaerőnek az ára, amit 
irodákban, üzemekben és egyéb munkahelyeken 
adunk el a munkáltatónak. Ár, amelyért a 
munkaerőpiacon a munkaadó hozzájuthat egyik 
legfontosabb termelési tényezőjéhez, a 
munkavállalóhoz. 

A bér ugyanis - szemben egyes értéktelen 
szemléletű HR tótumfaktum értelmezésével -, nem 
szociális kategória. 

Valamennyien tudjuk, hogy a bérek alakulásában 
a szakszervezetek meghatározó szerepet 
játszhatnak. Nem csak magasabb, de igazságosabb, 

méltányosabb bérekért is felléphetnek, azaz 
tevékenységük a béremelés nagyságára és a 
bérarányokra egyaránt kiterjedhet. Ennek tükrében 
különösen érthetetlen számomra, hogy a 
Bányász/Vegyész Szakszervezetek miért a 
munkáltató álláspontját igyekeznek elfogadtatni? 

A magyar bérek az uniós bérek 42-43%-án állnak. 
Az Olajipari Szakszervezet, a reálbérnöveléssel 
egyidejűleg azt akarja, hogy kezdjük meg a bérek 
európai szintre történő felzárkóztatását, mert az 
éveken át tartó reálbércsökkentésekkel ez a 
szakadék csak szélesedik. A Bányász/Vegyész 
Szakszervezetek, érdekképviseletekhez méltatlan 
módon nem támogatták ezt az erőfeszítésünket sem. 
Hogy miért nem, az pillanatnyilag nem tudható… 

Pedig a cégvezetést és néhány vazallusát kivéve 
mindenki tudja, hogy a Mol Nyrt. munkavállalóinak 
a legkevésbé sem megy jól a dolguk. De a 
cégvezetés úgy tesz, mintha minden rendben lenne, 
és ál-elégedettségét fogalmazza meg, mikor 
bizonyos fórumon azt állítja, hogy mennyire jól 
keresnek errefelé az emberek. Ilyenkor, még a 
figyelmes hallgatónak is nehéz elcsípni a konkrét 
mondanivalót, mivel leginkább érzülettovábbítás 
zajlik. 

Egy cégvezetés értékrendjét világosan mutatja az, 
hogy mire ad és mire nem ad pénzt. A Mol Nyrt. 
évekig nem akar adni infláció feletti bérfejlesztésre 
pénzt, cserében „természetesen” elvárja, hogy 
munkavállalói a korábbiakhoz hasonló magas 
színvonalon, anyagilag egyre rosszabb körülmények 
közt végezzék munkájukat. 

Veres János pénzügyminiszter nem tartja valós 
kockázatnak a magas bérnövekedést, mert mint 
mondta: "A közszférában szigorúan tartjuk a 

programban szereplő, inflációt meg nem haladó 
mértékű bruttó bérnövekedési ütemet" 

A cégvezetés meg boldogan asszisztál mindehhez, 
hiszen – annak ellenére, hogy a Mol Nyrt. 
magántulajdonban van – van kire mutogatni. 

Az Olajipari Szakszervezet - munkavállalóktól 
kapott megbízatása alapján - világos vonalat követ: 
szolidaritás, reálbérnövelés, európai 
bérfelzárkóztatás. Aki ezzel nem ért egyet, az 
munkavállaló ellenes! 

Brunecker Jenő 
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ÜT támogatási keret 2004.  
     
Összes keret  21 MFt  
     

Felhasználás  
kinek miért összeg  

Fókusz KOM Kht. - Vegyész Szakszervezet rendezvény szervezésének támogatása 9,20 MFt  
Fáklyaláng Kht. - Bányász Szakszervezet támogatás 9,00 MFt  
MOL Dolgozók Horgászegyesülete horgászverseny 0,85 MFt  
MOL Budapesti Sportegyesület támogatás 0,20 MFt  
Százhalombattai Torna Club Vívó Szakosztály támogatás 0,20 MFt  
MOL Olaj-és Gázipari Bányász Szakszervezet horgász és lövész kupa 0,90 MFt  
Szolnoki Olajbányász Egyesület horgászverseny 0,20 MFt  
Siófoki Bányász Női Kar Egyesület támogatás 0,10 MFt  
Almásfüzitői Timföldgyár Horgász Egyesülete horgászverseny 0,15 MFt  
Barátság Művelődési Központ támogatás 0,10 MFt  
"Életet az éveknek" "Béke" Nyugdíjas Egyesület támogatás 0,10 MFt  
Összesen   21,00 MFt  

 
 

 

  
HR Igazgató 
Tary László 

Magyar Olajipari Szakszervezet elnök 

Budapest, 2005. április 26. 

Tisztelt Tary úr! 
 

Kérésére tájékoztatom a MOL Rt. tulajdonát képező szociális és jóléti célú intézmények értékesítéséről és 
átadásáról szóló megállapodásról, mely a KÜT együttes döntésének eredményeként született meg. 
 

A Munka törvénykönyve (MT 65.§ (1)) értelmében az üzemi tanácsot együttdöntési jog illeti meg a jóléti 
jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében. 
 

Ennek értelmében a MOL Rt. és a központi üzemi tanács megállapodást kötött a feleslegessé váló szociális 
és jóléti ingatlanok hasznosításának témájában. 
 

A megállapodás alapján az ingatlanok térítésmentes átadással, illetve értékesítéssel kerültek hasznosításra. 
 

Nevezetesen: 
 

Királyházi túristaház:  

MOL Rt. értékesítette a MOL Bányász Szakszervezet részére (1999. március 30.) 
 

Tihanyi horgásztanya:  

Térítésmentes átadással a MOL Vegyész Szakszervezet és a MOL Bányász 

Szakszervezet tulajdonába került 50-50%-os arányban. (2000. augusztus 24.) 
 

Komáromi művelődési ház:  

Térítésmentes átadással a MOL Vegyész Szakszervezet Fókusz Kom Kht. 

tulajdonába került (2002. december 11.) 
 

Bázakerettyei művelődési ház:  

Térítésmentes átadással a MOL Bányász Szakszervezet Fáklyaláng Kht. 

tulajdonába került (2002. december 11.) 
 

A többi szociális és jóléti ingatlant illetően a KÜT megadta hozzájárulását azok minden további feltétel 
nélküli hasznosításához, illetve értékesítéséhez. 
Üdvözlettel: 
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Simola József s.k. 
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Az Olajipari Szakszervezet hosszútávú bérfejlesztési programja. 
 

A program, 3x3 éves periódusokba foglalja az elérendő célt: megkezdeni a tényleges felzárkózást a 
Nyugat-Európában működő, hasonló profilú társaságok jövedelmi szintjéhez. 
 

Időszak  Cél és mód Mérték 
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Megkezdeni az EU-s bérfelzárkóztatás programját! 
 

1. Mindhárom évben, a tényleges (KSH) inflációt 
meghaladó alapbéremelés. Az infláció mértékéig 
egységesen, differenciálás nélkül, az inflációt meghaladó 
részt 100%-ban differenciálva. 

 
2. A műszakpótlék emelése az 1. és 3. évben. 

 
 

3. A nem műszakos, terepi fizikai munkakörökben dolgozók 
számára terepi pótlék bevezetése: 

 
1. évben 
3.   évben 

 
4. Nyereségérdekeltségi rendszer bevezetése a nem 

menedzser munkavállalók részére is. 
 

5. Vasárnapi pótlék emelése. 
 
 

 
 

Évi 4-5% 
Három év össz: 12,5-16% 

 
 
 

5-5% 
 
 
 
 
 

5% 
5% 

 
Adózott eredmény 1%-a 

Ft/fő, fix összeg. 
 

1. évben: 2000Ft/nap 
3. évben: 3000Ft/nap 

M
Á

SO
D

IK
 H

Á
R

O
M

 É
V

 
20

11
-2

01
3 

A megkezdett EU-s bérfelzárkóztatási program folytatása. 
 

1. Mindhárom évben, a tényleges (KSH) inflációt 
meghaladó alapbéremelés. Az infláció mértékéig 
egységesen, differenciállás nélkül, az inflációt meghaladó 
részt, 100%-ban differenciállva. 

 
2. A második évben, a műszak és terepi pótlék emelése. 

 
3. A nyereségérdekeltségi rendszer folytatása. 
 

 
 

Évi 5-6% 
Három év össz: 15,76-19,1% 

 
 
 

5-5% 
 

Adózott eredmény 1%-a 
Ft/fő, fix összeg. 
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A megkezdett EU-s bérfelzárkóztatási program folytatása. 
 

1. Mindhárom évben, a tényleges (KSH) inflációt 
meghaladó alapbéremelés. Az infláció mértékéig 
egységesen, differenciállás nélkül, az inflációt meghaladó 
részt, 100%-ban differenciállva. 

 
2. Az első és harmadik évben, a műszak és terepi pótlék 

emelése. 
 

3. A nyereségérdekeltségi rendszer folytatása. 
 

4. Vasárnapi pótlék emelése. 
 

 
 

Évi 5-6% 
Három év össz: 15,76-19,1% 

 
 
 

5-5% 
 
 

Adózott eredmény 1%-a 
Ft/fő, fix összeg. 

1. évben, 4000Ft/nap 
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(folytatás a következő oldalon!) 
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Az előző oldalon bemutatott táblázat, az Olajipari Szakszervezet, KSZ és Bér Munkacsoportja által 
készített, és a bizalmiak által elfogadott bérfejlesztési programot tartalmazza. 
 
Megkíséreltünk, egy olyan megvalósítható programot készíteni, ami a korábbi évek tapasztalatai alapján, 
elfogadható, mind a munkáltató, mind a munkavállalók számára. 
 
Mielőtt Szőcs László HR Igazgató Úr, és a Bányász, ill. Vegyész Szakszervezetek vezetői elkezdenék, 
„eltúlzott, irracionális”, stb. jelzőkkel illetni, figyelmükbe ajánlom a Szőcs László HR Igazgató Úr 
utasítására készített, és általa prezentált táblázatot. 
 
A Ténykép novemberi számában megtekinthető, a „MOL Rt. bruttó-teljes munkaidős átlagkereset növekedés 
mínusz infláció %” , 1997-2005. közötti számsor, melynek szorzata impozánsan magas: 185,5%. 
/Pontosabban: 193,7%!/  Kilenc évre! 
 
A program készítése során, maximálisan figyelembe vettük, az 1997-2005. közötti időszakban teljesült 
keresetnövekedés mértékét. Csupán a meglehetősen hektikus változásokat felváltotta egy egyenletes, 
kiszámítható, és anyagi biztonságot nyújtó növekedés, mely a munkáltató és a munkavállalók érdekeivel 
összhangban áll! 
A kilenc évre összesen: 
A műszakos és terepi fizikai munkavállalóknál: 184,4 – 210,0% 
A  nappalos munkarendben dolgozóknál: 150,7 – 164,5% közötti, infláción felüli bérnövekedést 
eredményez. 
A különbséggel szeretnénk visszaállítani a műszakos és terepi munkavállalók megbecsülését, anyagi 
elismerését! 
 
A műszak és terepi pótlékban részesülők, ill. nem részesülők arányát figyelembe véve, a MOL Nyrt.-t terhelő 
bérnövekedés, nem haladja meg az 1997-2005. közötti keresetnövekedés mértékét. 
 
Az új elemként bevezetendő Nyereségérdekeltségi rendszer, a munkavállalók ösztönzését szolgálja, a 
hatékonyabb, takarékosabb munkavégzésre. /Tudomásunk szerint, a vezetők számára már létezik hasonló/  A 
Ft/fő fix összeg, az alacsonyabb keresetű munkavállalók  számára kedvezőbb, mely valamelyest 
kompenzálja a bérolló folyamatos nyílását. 
 
Mértéke: 200 Mrd Ft adózott nyereséget figyelembe véve: bruttó 2 Mrd Ft plusz költséget jelent a MOL 
Nyrt. számára. A munkáltatói adó és járulékterheket leszámítva, hozzávetőlegesen, bruttó 200.000 Ft/fő 
keresetnövekedést eredményez a bevezetés évében. 
 
A Vasárnapi pótlék 2007. évi költségvonzata, számunkra még nem ismert, de véleményünk szerint, a 7. évre 
tervezett, 4000 Ft/napra növelése nem eredményez elviselhetetlen tehernövekedést a munkáltató számára. 
 
A táblázat nem tartalmazza az egyéb juttatásokat. / VBK, utalványok, stb./ Szándékunk szerint, az egyes 
elemek, minden évben az infláció, ill. a törvényi feltételeknek megfelelően növekedjenek. 
 
A Törzsgárda jutalom, és a Tudás alapú juttatás bevezetését, a megfelelő szabályzatok kidolgozása után 
támogatjuk. 
 
A felvázolt program végrehajtásához, kérjük minden munkavállaló hathatós segítségét, a 
menedzsment részéről pedig, nagyobb elkötelezettséget, a profitot megtermelő MOL Nyrt.-s 
munkavállalók iránt! 
 
Valuschek Antal 
Olajipari Szakszervezet 
KSZ és Bér munkacsoport 
vezető 
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Wass Albert: A patkányok lázadása 
 

Az ember háza ott állt a dombon és uralkodott. 
Uralkodott a kerten, fákon, bokrokon és 
veteményeken. Uralkodott a szántóföldeken, 
réteken és legelőkön, és uralkodott az erdőn is, 
amelyik a domb mögött kezdődött és felnyúlt 
egészen a hegyekig. 

A fák gyümölcsöt teremtek, a gyümölcsöt leszedte 
az ember, aki a házban élt, és eltette télire. 
Összegyűjtötte a veteményt, és a pincébe rakta, 
hogy ne érhesse a fagy. A szántóföldekről 
begyűjtötte a gabonát, a rétekről a szénát és az 
erdőből a tüzelőfát. És mindent úgy helyezett el a 
házban, vagy a ház körül, ahogy az a legcélszerűbb 
volt. Tél kezdetén beterelte állatait a legelőről, 
meleg istállókban adott szállást nekik, és 
gondoskodott róluk. 

Így élt az ember. Még tudni kell azt is, hogy a ház 
kéményén tavasztól őszig gólyák álldogáltak, s az 
eresz alatt egy fecskepár fészkelt. Tudni kell, hogy 
tavasszal rügyező nyírfák illata vette körül a házat, s 
nyáron madárdal és sok virág. A háznak nagy 
vaskos falai voltak, s az ember évente egyszer 
fehérre meszelte őket, kivéve ott, ahol a vadrózsa 
kúszott reá. Ez a vadrózsa június derekán virágzott, 
s olyankor a szélesre tárt ablakon keresztül az illat 
beömlött a szobákba. 

Így élt a ház és benne az ember, sokáig. Egy borús 
őszi napon, mikor az eső zsinóron lógott az égből, 
valahonnan két kis ázott patkány érkezett. Messziről 
jöttek, fáztak, éhesek voltak. Meglátták a házat, 
besurrantak a nyitva hagyott ajtón és elrejtőztek a 
pincében. Ennivalót bőven találtak, jóllaktak, és 
hamarosan hízni kezdtek. Télen már fiaik voltak s 
tavaszra megint. A fiatal patkányok, akik ott nőttek 
fel, már otthonuknak érezték a házat, és úgy 
futkostak a pincében, mintha övék lett volna. 

Az ember eleinte meg sem látta őket. Később 
észrevette ugyan, hogy valami eszi a veteményt, de 
nem törődött vele. Volt elég. Jutott belőle annak, aki 
éhes. Egyszer aztán meglátott egy fal mellett 
elszaladó patkányt. - Milyen apró, és milyen félénk. 
- gondolta - Éljen hát ő is, ha akar. 

És telt az idő, és a patkányok szaporodtak. 
Először feltúrták a pincét. Aztán ásni kezdték a 

falakat. Kanyargós, mély lyukakat fúrtak belé, 
keresztül-kasul, és itt-ott már a szobákba is 
eljutottak. Az ember csóválta a fejét, mikor 
szobájában az első patkánylyukat meglátta. És mert 
nem szerette a rendetlenséget: betömte, és 
bemeszelte a nyílást. Másnap reggelre újra ott volt. 
Az ember háromszor egymás után tömte be, és a 
patkányok háromszor egymás után fúrták ki megint. 

Akkor az ember legyintett, és azt gondolta: - Ők is 
kell, hogy éljenek. S ha nekik csak így jó, hát 
legyen. És attól kezdve nem tömte be többé a 
lyukakat. 

A patkányok pedig rohamosan szaporodtak 
tovább, és szaporodtak a lyukak a ház falában is. 
Már nemcsak a pincében, hanem a kamarában, a 
padláson, sőt éjszakánként a szobákba is 
besurrantak, és megrágtak minden megrághatót. 

Egyszer aztán, amikor az ünneplő csizmáját 
kezdték rágni, az ember megharagudott, és 
odasújtott botjával. Az egyik patkányt fejbe találta 
éppen, s a patkány kimúlt. 

Vérig sértve röffentek össze erre a patkányok és 
azonnal kihirdették, hogy az ember ellenség, aki 
nem hagyja őket élni, szabadságukat korlátozza, 
jogaikat mellőzi, gyilkos, gonosz és önző. - Nem 
leszünk a rabszolgái tovább! - visította a főpatkány 
egy zsírosbödön tetejéről - Követeljük a 
szabadságunkat, és a jogainkat. 

És a patkányok elhatározták, hogy harcot 
kezdenek az ember ellen. 

Az ember minderről nem tudott semmit. Haragját 
hamar elfeledte, vett más ünneplő csizmát magának, 
és nem törődött a patkányokkal tovább. Pedig akkor 
már rengeteg sokan voltak. Megették a pincében az 
összes veteményt, a kamarában az összes lisztet, és 
az összes sajtot, sőt már a szalonnát is rágni 
kezdték, pedig tudták, hogy az az ember 
legféltettebb kincse, amiből még a kutyájának sem 
ad. 

Az ember, mikor ezt észrevette, fogta a 
megmaradt szalonnát, rúdra kötözte, s a rudat a 
dróttal fölakasztotta a gerendára. 

Ebből lett csak az igazán nagy felháborodás a 
patkányok között. - Szemtelenség, gyalázat! - 
kiabálták, mikor rájöttek, hogy nem férkőzhetnek 
hozzá. - Elrabolja az élelműnket, kifoszt, 
kizsákmányol! Nem tűrjük tovább! 

És föllázadtak. - Mienk a ház - hirdették ki maguk 
között -, mienk is volt örökké, csak megtűrtük benne 
az embert, amíg jól viselte magát! De most elég! 

S egy éjszaka, amikor aludt, rárohantak az 
emberre, összeharapták, kikergették a házból, 
messzire elüldözték, s aztán büszkén kihirdették a 
kertnek, fáknak, az állatoknak és a madaraknak - 
még a virágoknak is - hogy a ház nem ember-ország 
többé, hanem patkány-ország, jog és törvény szerint. 

S azzal uralkodni kezdtek patkánymódra. 
Mindent felfaltak, ami ehető volt, és mindent 

megrágtak, ami nem volt ehető, de a szeműk elé 
került. Kiürült rendre a pince, a kamara és a 
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gabonás. Elköltöztek a madarak, elpusztultak a 
virágok, a ház fala omlani kezdett és megfeketedett, 
fák, és virágok illatát bűz váltotta föl. A vetemény 
ott pusztult a földben, mert nem szedte ki senki. A 

gyümölcs megérett, lehullt, és elrohadt. A gabona 
aratatlan maradt, kimosta az eső, kicsépelte a szél. 

(folyt. a következő oldalon) 
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És eljött a tél, és a patkányok addigra már 
megettek mindent, ami ehető volt, megrágtak 
mindent, ami rágható volt. A falak tele voltak 
lyukakkal, a tetőről lehullott a cserép, ablakok és 
ajtók alatt öles nyílások tátongtak. 

 
És akkor éhezni kezdtek, mert nem volt egy szem 

gabona több, és az ajtók hasadékain, meg a falak 
odvain besüvített a szél, a megrongált tetőn 
behullott a hó, és nem tudtak segíteni magukon. 

Először veszekedni kezdtek, marták és ölték 
egymást, rágták és ették egymást, de végül is nem 
tehettek egyebet: fölkerekedtek és otthagyták a 
tönkretett birodalmat. 

Az ember pedig tavaszra szépen visszajött megint, 
rendbe hozta a tetőt, kitakarította a házat, a falakat 
megigazította, kimeszelte, a földet felszántotta, 
vetett és ültetett, s mire megjött a nyár, újra 
virágillat és madárdal vette körül a házat. 

Őszire ismét megtelt a pince, a kamara és a 
gabonás, és mire megjött a tél, olyan volt már 
minden, mintha semmi sem történt volna. 

Azonban elrejtőzve maradt mégis néhány patkány 
a falakban, vagy a pince gödreiben. És amikor az 
ember észrevette, hogy újra szaporodni kezdenek 
hosszasan elgondolkodott, hogy mit is tegyen velük. 

Ti is gondolkodjatok, s aszerint cselekedjetek! 

 

Méltatlan helyzetben 
Üzemi adminisztrátorok 

 

Akik üzemben dolgoznak, rendszeresen láthatják az üzemi adminisztrátorhölgyeket, amint 
különböző terjedelmű paksamétákkal jönnek-mennek ügyeket intézni. Nélkülük éppen olyan 
elképzelhetetlen egy üzem működése, mint a műszakban dolgozó kollégáik nélkül. 

 

Munkájukhoz hozzáértő tudás, nagyfokú 
önállóság, pontosság, megbízhatóság, magas 
empátiakészség, precizitás, és szervezőtehetség 
szükséges. 

Mindezt, 100 ezer forint alatti nettó jövedelemért 
teszik úgy, hogy a meghökkentően hosszú idő alatt 
„kidolgozott” Hay kategóriának „köszönhetően”, 
évekig nem kaphatnak béremelést. 

Munkájukat azok tudják elsősorban megbecsülni, 
akiknek ügyeit intézik, mert egy üzem nem olyan 
munkahely, ahonnan bármikor elmehetne ügyeit 
intézni a munkavállaló. A cégvezetés azonban 
mintha nem látna el a végekig, ezért lehet, hogy 
sokadlagos tényezőként kezelik őket. Ebben 
hunyóknak tűnnek azok az 
üzem/üzemcsoportvezetők is, akik nem kellőképpen 
(sehogy?) állnak ki mellettük. 

Bátran kijelenthetjük, hogy elvégzett 
munkájukhoz képest, alulfizetettek a Mol Nyrt. 
üzemi adminisztrátorai. Egy 2007-es felmérés 
szerint, a vegyiparban 40, a feldolgozóiparban 26, 
az egészségügyben 20 százalék a férfiak bérelőnye - 
ez a megállapítás természetesen az országos áltagot 
mutatja. 

Feladataik a teljesség igénye nélkül: 

- üzemek adminisztrációs munkái 
(műszakbeosztás elkészítése) 

- posta átadás, átvétel 
- helyettesítés üzemcsoporton belül 
- iratok, levelek másolása, faxok küldése 
- munkavállalók ügyeinek intézése (VBK, 

adóbevallás, munkáltatói igazolások kérése, 
számlák, táppénzes papírok, nyomtatványok, 
igazolások leadása) 

- időjelentő kezelése 
- szabadságok, plusznapok, túlórák nyilvántartása 
- nyomtatványok, irodaszerek, anyagok igénylés, 

vételezése, szétosztása 
- munkaruha, védőruha, védőfelszerelések 

ügyintézése (mosatás, csere, vételezés, 
selejtezés), nyilvántartása, 

Azt nem állítom, hogy errefelé hímsoviniszta 
munkáltatók lennének, az azonban módfelett 
elgondolkodtató, hogy bérezésben vajon miért 
becsülik ennyire alá azokat a női munkatársainkat, 
akik sok száz munkavállaló ügyeit intézik? 

Brunecker 

 

A tavalyi évről áthozott szabadságokat az idén március végéig kell kiadni a dolgozóknak. Átmeneti 
szabályként tavaly a munkáltatók március vége helyett szeptember végéig adhatták ki az előző évről átvitt 
szabadságokat, erre az idén már nincs lehetőség. Amennyiben a munkáltatónak sikerül megegyeznie a 
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szakszervezettel, akkor a kollektív szerződésben rögzíthetik, hogy a szabadság egynegyed részét az 
esedékességi évet követő március vége helyett június végéig lehet átvinni. 
 

A lakosság számára 2008. január elsejétől átlagosan 9,8 százalékkal lett magasabb az áram ára. A 
villamosenergia-ipari dolgozók kedvezményéről szóló GKM rendelet szerint évi 20 ezer kilowattóráról 15 
ezerre mérsékelték a kedvezményezett fogyasztást. A korábbi információk szerint a 100 éve létező iparági 
kedvezményt 20 ezer aktív dolgozó és 45 ezer nyugdíjas kapja. 
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Reform, de nem így! 
 

2008. január 3-án az egyik TV műsorán láttam egy filmet. Arról szólt, hogy egy hirtelen 
megbetegedett fiúcskának szívátültetésre lett (volna) szüksége ahhoz, hogy életben maradjon. A szülők 
elkeseredett helyzetükben is kapaszkodni tudtak abba, hogy van biztosításuk. 

 
Ám amikor erre hivatkoztak, egyre másra azzal 

találták szembe magukat, hogy biztosításuk az ilyen 
beavatkozást már nem fedezi. Irány a biztosító, ahol 
is az apával közölték, hogy már rég más 
biztosítóhoz tartozik (erről őt nem tájékoztatták!) és 
az valóban kevesebb szolgáltatást finanszíroz, tehát 
össze kell szedni készpénzben a transzplantáció árát. 
Reménytelen feladat volt még akkor is, ha a filmben 
azt is láthattam, hogy a kollégák, a barátok milyen 
összefogásból adtak jó példát. Szó, ami szó, a 
hivatalok, a pénz útvesztőiben (biztosítók, 
hatalmaskodó hivatalnok igazgatók!) a gyermeke 
életéért harcoló apa végül fegyvert fogott, és a 
kórházban mintegy túszul ejtve a bentlévőket 
(köztük a műtétet végrehajtani képes szívspecialistát 
is), a kegyetlen igazgatóasszonyt arra kényszerítette, 
hogy a fiát vegye fel legalább  a várólistára. A 
végkifejletnél ki-be kapcsolgattam a készülékemet, 
mert az apa már saját magát akarta főbe lőni, hogy a 
szívét a fiának adhassa. Aztán a csoda segített. Egy 
autóbalesetben meghalt 26 éves nő szíve passzolt a 
kissrác minden paraméteréhez, végül pillanatok alatt 
új szívet kapott. A bírósági felmentésekről már nem 
is értekeznék, nincsen jelentősége a mondanivalóm 
szempontjából. 

 
Azt gondolom, hogy a most folyó EÜ reform 

kapcsán nagyon is aktuális végiggondolni újra és 
újra a magánbiztosítók belépését egy olyan területre, 
ahol rengeteg pénz van. Nálunk, Magyarországon 
ugyanis úgy áll a helyzet, hogy ahol van, onnan 
szépen elveszik, de cserébe szinte semmit nem 
adnak. Mondok egy példát: nemrégiben 
Zalaegerszegen egy laborvizsgálaton vettem részt, 
és nagyon sokan is voltunk. Egyik betegtársamat 
sikerült úgy vénán lőni, hogy csöpögött a karjából a 
vér. Bekopogott az ajtón, válasz nem érkezett A 
ellőtte álló férfi is elkezdett kopogni egy kicsit 
erősebben - semmi. Aztán már dörömböltek hárman 
is, amire kiordított egy női hang, hogy „ne 
kopogjanak feleslegesen, senki nem fog kívül 
maradni”. A mondat végén, a végül csak kivágódott 
ajtóban megjelenő fehérköpenyes hölgy szájából 

érkezett, mintegy „ledorongolásként”, hogy hogyan 
is merészelnek zavarni a kedves betegek, amikor ott 
ők, legalább hárman álltak körül egy számítógépet, 
ergo nem érhettek rá mindenféle piszlicsáré üggyel 
foglalkozni. Ehhez hozzá kell tenni, hogy a bemenő 
féltekén is van egy számítógép, azt is hárman állják 
körül és kb. hárman-négyen veszik igen gyors 
tempóban a vért is. (Megjegyzem, hogy a Labor 
szervezettségét nem ismerem, én a látható dolgokról 
mesélek!) Végül emberünket mintegy „csaknem 
lehülyézve, hogy akkor most már mi az istenért áll 
az ajtóban, ahelyett, hogy bemenne” azért csak 
ellátták, és végül úgy távozott a szerencsétlen, hogy 
„nnnnna, többet ide sem jövök el”. De hozhatnék 
még néhány példát a TB-s finanszírozású 
egészségügyünkről. Valóban rossz, meg kellene 
reformálni, de nem így. Egyet kell értsek Sólyom 
Lászlóval (akit egyébként nem szívelek), miszerint a 
szolidaritásra, az értünk való versengésre halvány 
remény sincsen. Itt a TB pénzes-fazék tartalmát 
akarják szépen eltűntetni, oszt’ punktum. 
(Magyarországon ma bármely szolgáltató egyébként 
valamiféle hatalomként működik, nem pedig a 
fizetőket kiszolgálókként!) 

 
Vessék össze  kérem a képviselő urak a két rossz 

példát és szíveskedjenek elgondolkodni azon, hogy 
ha két rossz elemet összeerőszakolnak (nincsen 
társadalmi támogatottsága az elképzelésnek!), abból 
egy lehető legrosszabb fog kialakulni. Matematikai 
példával megvilágítva, ha a nullához nullát adok az 
akkor is nulla marad, ha a többedik köbre emelem 
ezt a helyzetet! A befizetett pénzeinknek meg úgy 
kél lába, hogy híre, hamva nem marad. A felhozott 
példák pedig igen élesen szemléltetik, hogy az 
értünk folyó versengés legfeljebb  Horvát Ágnesnek 
a fejében létezik, ilyen nincs sehol a világon, és nem 
is lesz! (Én sajnálom a legjobban, hogy még mindig 
ostobának tartja saját népét a kormány!) 

A több TB-s rendszerrel egyetértek, le kellene 
bontani a nagykasszát több kicsire (megyeiekre). De 
nem úgy, hogy föntről osszák szét a pénzt, hanem 
minden megyében fizessék a járulékokat az ott élők. 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu


Az adóforintjainkból pedig finanszírozzák a 
szükséges szolidaritást. Szigorúan be kell hajtani a 
nem fizetőktől is a járulékokat, és rendbe kellene 
tenni a TB-nyilvántartásokat is. Ezt követően pedig 
még szigorúbban - és főleg a betegekre alapozva - 
ellenőrizni kellene a benyújtott számlák kifizetését 
is. Erre képes lenne egy erős megyei, azon keresztül 
pedig egy erős állami hatalom (APEH) is. Nem 

feltétlenül most kell bevonni a magánbiztosítókat 
csak azért, hogy az EÜ-re fordítható pénzeket még 
velük is meg kelljen osztani. 

Kérem, szavazzanak a Köztársasági Elnök Úr 
által is visszadobott törvénytervezet ellen. 

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

 

Nem tudtam úgy élni, hogy mindenkinek jó 
legyen, hát úgy éltem, hogy nekem legyen jó. 

* 
Soha ne vitatkozz hülyével, a többiek még 

összetévesztenek vele 
* 

Tévedtem: nem minden HR igazgató egyforma. 
Egyik rosszabb, mint a másik. 

* 
Infláció az, amikor 3000 forintot fizetsz a 800 
forintos hajvágásért, ami 200 forintba került, 

amikor még volt hajad. 
* 

 Minden kormány jó valamire, 
ha másra nem, elrettentő példának. 

* 
 Bölcsességeket rendkívül egyszerű kitalálni. Az 
ember egyszerűen leírja az ellenkezőjét annak, 

amit tesz.  
* 

Ami fáj, az nevel. 
* 

Néha te vagy a szélvédő.  
Időnként pedig te vagy a bogár. 

* 
A katonai behívó azt jelenti, hogy a fehér ember 

elküldi a feketét a sárga ellen harcolni azért a 
földért, amit a vörös bőrűtől lopott el. 

* 
Két állattartó koma, szombaton összetalálkozik a 

városi vasáruboltban. 
- Bajban voltam a teheneimmel - panaszkodik 

Dezső - a díjnyertes bikám impotens lett. De az 
állatorvos felírt neki valami speciális gyógyszert, 
és azóta minden rendben. 

A következő héten ismét összefutnak a boltban. 
- Képzeld - mondja Géza -, most meg az én 
bikámmal van baj. Milyen gyógyszert adott az 
állatorvos a bikádnak? 

- Nem tudom a nevét - válaszolja Dezső -, csak 
azt, hogy olyan kellemes csokoládé íze van. 

* 
Az idős lord meséli a vadászélményeit: 
- Fiatal koromban két szenvedélyem volt: a 

vadászat és a nők. 
- És mire vadásztál? 

- Hát nőkre. 
* 

- Jaj, Rudi - kiabál a feleség -, mit akarsz azzal a 
borotvakéssel? 

- Nézd, drágám - feleli higgadtan a férj -, ha 
ebben a zokniban az ágy alatt nincs senki, akkor 
megborotválkozom vele... 

* 
Hagyományos (Konzervatív) gazdaság: 
Van két tehened. 
Az egyiket eladod, és az árából veszel egy bikát. 
Az állatállományod gyarapodik, a jövedelméből 
nyugdíjba mész. 
Indiai gazdaság: 
Van két tehened. 
Szentként tiszteled őket. 
Éhen halsz. 
Amerikai gazdaság: 
Van két tehened. 
Az egyiket eladod, a másikat pedig arra 
kényszeríted, hogy 4 tehén helyett tejeljen. 
Megdöbbensz, amikor a tehén váratlanul elpusztul. 
Az esetet ráfogod egy olyan országra, amelyiknek 
van tehene, és azokat természetes körülmények 
között tartja. Bejelented, hogy az ország veszélyt 
jelent az emberiségre. A világ megvédése 
érdekében megtámadod az illető országot és 
elkobzod a teheneit. 
Angol gazdaság: 
Van két tehened. 
Mindkettő kerge. 
Orosz gazdaság: 
Van két tehened. 
Megszámolod őket, és azt tapasztalod, hogy öten 
vannak. Újra megszámolod, ekkor 72 tehén az 
eredmény. Megint megszámolod, most 17 tehenet 
találsz. 
Feladod és kinyitsz egy újabb üveg vodkát. 
Magyar gazdaság: 
Van egy gazdaságnak két tehene. 
A felelős Elnök-vezérigazgató a tejet hazahordja, 
majd bebizonyítja, hogy a teheneket privatizálni 
kell, hiszen az üzletág ráfizetéses. Elhatározzák a 
tehenek jelképes összegért történő eladását, majd 
meghirdetik a helyi újságban, amely egy példányos 
és csak a vezetőnek jár. A vezető megpályázza a 



marhatendert, és csodák csodája: meg is nyeri! 
Rögtön tart egy sajtótájékoztatót, hogy részéről 
mekkora áldozat a vállára venni ezt a két gyengén 
működő tehenet. Ezután politikai pályára lép, és 
ilyen módon az eredeti két tehénnel maga köré 
gyűjt még egy csomó marhát… 

* 
Este a férj az ágyban átöleli a feleségét, de az 

asszony elhúzódik. 

- Kérlek, ne... Fáj a fejem, aludni szeretnék. 
Másnap este a férj újra próbálkozik. 

- Nem, ma igazán ne... Agyonstrapáltam 
magam, fáradt vagyok, pihenni szeretnék. 

Harmadik este a férj ismét próbálkozik, de az 
asszony rárivall: 

- Na, hallod? Ezen a héten harmadszor? Hát 
neked semmi sem elég? 
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Kölcsey Ferenc 

(1790-1838) 
 

Kölcsey Ferenc nevéről természetesen mindenekelőtt a Himnusz szokott eszünkbe jutni. Ő volt nemzeti 
himnuszunk szövegének költője. 

Akik többet tudnak felőle, azoknak az is közismert igazság, hogy Martinovicsék után és Petőfiék fellépte előtt, 
tehát ama sokszólamú fél évszázadban, a magyar romantika korszakában Kölcseyt tekinthetjük a magyar irodalom 
politikailag leghaladóbb költőjének. Szerepe legalább annyira beletartozik a kor politikatörténetébe, mint 
irodalomtörténetébe. De még azt is szokás tudni felőle, hogy a rendszeres magyar irodalmi kritika egyik 
előkészítője. 

1829-től Szatmár megye aljegyzője, 1832 és 34 között országgyűlési követe volt. Közéleti tapasztalatait 
Országgyűlési Naplójában írta le, erkölcsi elveinek összefoglalása a Parainesis, melyet unokaöccséhez, Kölcsey 
Kálmánhoz intézett. 

1835-től visszavonultan élt 1838-ban bekövetkezett haláláig. 
„Hazámat, nemzetemet mindig lángolva szerettem; magyar lenni büszkeségem volt, lesz örökre. Még akkor is, 

midőn a nemzet ellen kínosan panaszkodom.” (Kölcsey) 
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A Himnusz kézirata tetején olvasható a keletkezés időpontja és helyszíne: 1823. január 22. Cseke (ma, 
Szatmárcseke). Ma ezt a dátumot a Magyar Kultúra Napjaként tiszteljük. 

 

Olajipari Szakszervezet 
Időszakos kiadványa 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 

Felelős kiadó: Hajzer Barnabás 
Levelezési cím: Mol Nyrt. 2443 Százhalombatta Pf.: 1. 

E-mail:  olajipariszakszervezet@mol.hu 
Telefon: 121-19 Fax: 115-19 

 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu

	E-mail: Olajipariszakszervezet@mol.hu

