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Munkajogi konferencián jártunk 
 

A hatályos magyar jogrendszer a folyamatos változások korát éli. Ezen változások gyakran felfogásbeli 

újításokat is jelentenek, melyekre példák az új Polgári törvénykönyv, illetve az új Munka törvénykönyve 

is – írja programismertetőjében a HR Portál, a legfrissebb, munkajogi változásokat értelmező rendez-

vény meghívójában. A témák természetesen bennünket is érdekeltek. Sok olyan információval gyarapod-

tunk, amelyeket a jövőben, munkatársaink, szakszervezeti tagjaink javára alkalmazni tudunk. 
 

Kovács László elnök vezetésével az Olajipari 

Szakszervezet képviselői is jelen voltak az egész 

napos eseményen, ahol a munkaügyi ellenőrzések 

2015. évi tapasztalatiról beszélt Dr. Bakos József, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője: 

Elmondta, hogy a munkahelyvédelmi akciótervben 

foglaltak, valamint a munkahelyteremtés támogatása 

céljából legalább félévente két nyílt nap formájában 

közvetlen tájékoztatás biztosítása az alapvető foglal-

koztatási szabályokról. A fő cél, hogy a munkaválla-

lók – különösen a pályakezdők, illetve a munkaerőpi-

acra visszatérni szándékozó álláskeresők – ismerjék a 

munkaviszonyból származó legfontosabb jogaikat és 

kötelességeiket, illetve a munkáltatók számára egyér-

telműen körülhatárolható legyen a betartandó és a 

munkaügyi ellenőrzés keretében vizsgálandó munka-

jogi előírások köre. 

Dr. Kéri Ádám ügyvéd, a Versenyszféra és a 

Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) szak-

értői bizottságának résztvevője a Munka törvény-

könyve (küszöbön álló) módosításával összefüggés-

ben összegezte a törvénnyel kapcsolatosan felmerült 

legfontosabb munkáltatói, munkavállalói, illetve jog-

alkalmazói problémákat. A Munka Törvénykönyv 

módosítását már 2015 tavaszán kezdeményezték. A 

felek azonban nem jutottak egyezségre. A kérdés 

most újra terítéken van, így érdemes figyelemmel 

követni, hogyan alakul a munka világának jogi szabá-

lyozása. 

Dr. Kéri Ádám, a KRS Ügyvédi Iroda foglalkozta-

tási üzletágának vezetője, a HR Portál jogásza nyitó-

beszédében kiemelte, hogy jelentős átalakuláson 

megy keresztül a foglalkoztatás világa Magyarorszá-

gon. Egyrészt nő a foglalkoztatottak száma, másrészt 

pedig állandó változásban van a rájuk vonatkozó 

joganyag. Példaként hozta fel a Munka törvényköny-

vének tervezett módosítását, illetve az iskolaszövet-

kezetekre és a kiküldött munkavállalókra vonatkozó 

szabályok változását. 

A konkrét változási irányokat dr. Berke Gyula 

tanszékvezető egyetemi docens, rektor helyettes ma-

gyarázta el a hallgatóság részére: előadásában arról 

beszélt, hogy az új Munka törvénykönyvéről a közhi-

edelem azt tartja, hogy a munkavállalói érdekeket sok 

esetben háttérbe szorítja a munkáltatóéval szemben, 

mely ugyanakkor nem feltétlenül állja meg a helyét. 

A Liga Szakszervezetek egy két éves Európai Uniós 

finanszírozású projektje keretében készített ugyanis 

egy felmérést, melynek az lett az eredménye, hogy a 

munkavállalók érdemlegesen nem érzékelnek romlást 

a helyzetükben. Ennek persze oka lehet az új Munka 

törvénykönyve hatályba lépése óta eltelt csekély idő, 

valamint a jogi szabályozás bonyolultsága is. 

A női foglalkoztatás alakulása specialitásokkal ren-

delkezik. A markáns munkajogi védelem okán e 

munkavállalói réteg valamennyi munkaerőpiacon 

kifejezett hátrányokkal küzd mind a munkaviszony 

létesítése, megszüntetése, mind pedig annak fennállá-

sa során. 

Ezzel együtt a legutóbbi gazdasági válság kivételes 

módon nem őket, hanem a férfiak által dominált szek-

torokat sújtotta. Ezt a folyamatot, illetve a jelenlegi 

hazai helyzetet mutatta be Szalai Piroska a szakem-

ber szemszögéből. 
B J 

 

A Kúria az Mt. módosítását javasolja 
 

A Kúria megvizsgálta a munkaviszony jogellenes megszüntetésnek jogkövetkezményeivel kapcsolatos 

2012. és 2015. közötti joggyakorlatokat. A vizsgálat eredményét 2016. június 6-án honlapján közzétette, 

amelyben ajánlásokat fogalmazott meg a Munka törvénykönyve módosítására is. 
 

A Kúria joggyakorlat-elemző munkacsoportja megál-

lapította, a jelenlegi munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény (Mt.) koncepcionális váltást ho-

zott. Például a munkaviszony a jogellenes jognyilat-

kozat alapján megszűnik, szemben a régi Mt. megol-

dásával, amikor erre az ítélet jogerőre emelkedésekor 

került sor. 

Továbbá a munkavállaló csak kivételesen kérheti a 

munkaviszony helyreállítását az elmaradt munkabér 

megfizetése mellett, és a munkaviszony megszűnésé-

vel a társadalombiztosítási jogviszony is megszűnik. 

A várandós nők az alanyi jogon járó terhes gondozá-

son és szülésen kívüli pénzbeli egészségbiztosítási 

ellátások igénybevételében korlátozva vannak, nem 

jutnak hozzá az anyasági ellátásokhoz, és esélytelenek 

a munkaerőpiacon. 

A jelenlegi szabályozás szerint, ha a munkáltató a 

felmondáson kívül más módon pl. azonnali hatályú 

felmondással szünteti meg – akárcsak nyilvánvalóan 

rosszhiszeműen – a védendő munkavállaló munkavi-

szonyát, a jogellenességet a bíróság megállapítja, de 

visszahelyezést nem alkalmazhat. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Finomítás EBK Napok 2016 
 

Kitűnő előkészületek és lebonyolítást követően, elsősorban és csakis a Dunai Finomító EBK munkatár-

sainak köszönhetően sikeres EBK napokat láthattunk május kettő és hatodika között a Dunai Finomító 

területén, ahol intenzív érdeklődés mellett rendezték meg a Munkabiztonsági-, tűzvédelmi-, és környe-

zetvédelmi vetélkedőt, melyre 48 csapat nevezett azért, hogy bizonyságot adjanak széleskörű felkészült-

ségükről. A Dunai Finomító számos csapata mellett, Algyőt, Tiszaújvárost, Szajolt és Zalaegerszeget is 

képviselték azok a Mol Nyrt. munkavállalók, akik a 9 állomásból álló, kétnapos vetélkedőn vettek részt 

háromfős csapatokkal.  
 

Az első nap az öko hatékonyság 

jegyében telt, különféle érdekes 

játékokban adhattak számot tudá-

sukról a résztvevők. A Föld napjá-

ra használt gumiabroncsból készült 

tárgyak megtekinthetők voltak az 

irodaház előtt. 

Idén is ingyenesen kipróbálhat-

ták az érdeklődők a gerinctornát a 

Színházteremben valamint a video 

teremben. 

Kedden és szerdán 48 csapat 

(144 fő) részvételével sikeresen 

lezajlott az idei EBK Napok járőr-

versenye. 

Az egészséget nem veszélyeztető 

és biztonságos munkavégzés 

szabályainak betartása a 

munkavállalók feladata, az ehhez 

szükséges feltételek megteremtése 

pedig a munkáltatók kötelessége. 

A megvalósítás módját, azaz a 

betartandó szabályokat is a 

munkáltató határozza meg. 

A MOL Nyrt.-ben, pontosabban 

a Dunai Finomítóban még ezen túl 

is tesznek, hiszen évente 

megrendezik a méltán népszerű 

EBK napokat, ahol kollégáink 

felmérhetik és gyarapíthatják a 

biztonságos munkavégzéssel, va-

lamint környezetvédelemmel és 

egészségvédelemmel kapcsolatos 

tudásukat. 

Az idei versenyt figyelemmel 

követve azt tapasztaltam, hogy az 

most is kifogástalan módon zajlott 

le, ahol a szervezők és résztvevők 

egyaránt nagyon komolyan vették 

feladataikat. 

1. ATIMA Reformáló és 

Hidrogéngyártás – Farkas Atti-

la, Korsós-Novák Marianna, 

Varga Tímea 

2. AECOM I. – Matos Zoltán, 

Stutz Péter, Vancsik Sándor 

3. Avatar Desztilláció – Kovács 

Norbert, Tóth Henrik, Zalavári 

Gábor 

 
A járőrverseny helyezettjei idén 

is Blue kártyát kaptak. Az első 

helyezett csapat tagjai fejenként 

60 000 Ft, a második 50 000 Ft, a 

harmadik pedig 40 000 Ft érték-

ben. A többiek sem maradtak juta-

lom nélkül. Valamennyi résztvevő 

kapott egy hátizsákot, benne egy 

túrapalackot és egy power bankot 

(mobiltelefon vésztöltőt) ajándék-

ba. 

Általános egészségügyi szűrésen 

hétfőtől csütörtökig lehetett részt 

venni a Központi Irodaépületben. 

A vizsgálat magában foglalta a 

vérnyomásmérést, vércukorszint 

ellenőrzést és vérzsír, testzsír mé-

rést egyaránt.  

A kerékpárral közlekedő kollé-

gák a Bringapont szolgáltatást idén 

is igénybe vehették a Központi 

Irodaépületnél. 

A Központi Irodaépület aulájá-

ba, az EBK Info Pultnál a minden-

napi munkával kapcsolatos játéko-

kon vehettek részt az érdeklődők, 

a helyes megfejtők között pedig 

minden nap ajándékokat sorsoltak. 

Megjegyzendő, hogy az Info 

Pultnál naponta nagyjából 150-

200 játékos fordult meg. 
A kvázi Vadász játékon 110 fő 

vett részt, míg az EBK Totót 116-

an, a kerékpáros közlekedési 

ismereteket felmérő Web KRESZ-

t pedig 69-en oldották meg. Az új 

EBK és Társadalmi Hatás Politika 

témaköréhez kapcsolódó kérdőívet 

összesen 87-en töltötték ki, az 

EBK témájú keresztrejtvényt pedig 

118 fő fejtette meg. 

A harmadik napon, a munkavé-

delem került előtérbe. Kivitelezői 

Fórum várta az érdeklődőket. Az 

irodaház aulájában pedig immár 

hagyományosnak mondható mun-

kavédelmi kiállítás került megren-

dezésre. 

Az EBK Napok zárásaként az 

Arany János Általános Iskola és 

Gimnázium diákjai által az háztar-

tásban használt anyagokból készült 

termékek és földrajzi-építészeti 

nevezetességeket bemutató pályá-

zati anyagok kerültek kiállításra. 
Brunecker 

 

Nagy-Britannia nem lesz az EU tagja 
 

Nagy-Britannia az Európai Unióból való kilépés mellett szavazott 2016. június 23-án. Luca Visentini, az Euró-

pai Szakszervezeti Szövetség főtitkára a következőképpen reagált a Brexit eredményére: Sötét nap ez Európá-

nak, Nagy- Britanniának és a dolgozóknak egyaránt. Legyen ez egy ébresztő hívás az EU-nak, hogy jobb 

egyezséget kell ajánlania a munkavállalók számára! 

Mély kiábrándultság uralkodik egész Európában, nemcsak Nagy-Britanniában. A megszorítások, a közkiadások 

megnyirbálása, a munkanélküliség, a kormányok kudarca az emberek szükségleteinek kielégítésére, az EU 

kudarca a közös fellépésre mind azt segítik elő, hogy az emberek elforduljanak az Európai Uniótól. A dolgozók 

azt várják az EU-tól, hogy az életüket javító lépéseket tegyen. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Bemutató felsőfokon 
 

A több száz látogató örömére idén is megrendezte Családi Napját tart a FER Tűzoltóság. A megnyitó 

és a látványos tűzoltási gyakorlat után, tűzoltóink felügyelete mellett, gyerkőcök és felnőttek serege vette 

birtokba május 12-én a tűzoltólaktanya udvarát, és az ott fellelhető valamennyi járművet. 
 

A megjelent vendégek köszön-

tése után, a szakmai díjak 

átadására a laktanya 

tornatermében került sor. 

Díszoklevéllel díjazták azokat, 

akik 10, 20, 25, 30 esztendeje a 

tűzoltóságnál dolgoznak és 

jutalmat kaptak a 

legeredményesebb tűzoltók.  Az 

ünnepélyes ceremóniát követően, 

a gyakorlópályára vonultak a ven-

dégek, hogy részesei lehessenek 

egy másutt nem látható tűzoltási 

bemutatónak. 

A gyakorlópálya kapcsán meg 

kell jegyeznem, hogy tudomásom 

szerint, nincs több ilyen 

létesítmény az országban, amelyik 

ennyire komplex gyakorlási 

lehetőséget tudna biztosítani. 

Megalkotóik, a FER Tűzoltók, 

mindvégig szem előtt tartották a 

környezetvédelmi szempontokat 

is. Ennek eredményeként kisebb 

füstképződéssel és kevesebb 

környezetszennyező anyag 

felhasználásával tudnak 

gyakorlási lehetőséget biztosítani 

elsősorban önmaguknak, de az 

országból és Európából idelátoga-

tó, továbbtanulni akaró hivatásos 

és létesítmény tűzoltóknak is. 

 
Tűz esetén, a beavatkozás 

sikeréhez sok minden kell. 

Szellemi/szakmai tudás, megfelelő 

technika, gyakorlati tapasztalat, 

erőnlét, bátorság és nem 

utolsósorban gyorsaság. Ezt 

bizonyították népes 

közönségüknek a FER Tűzoltóság 

munkatársai, amikor a 

gyakorlatban mutatták meg, 

hogyan kell profi módon, egymás 

után eloltani egy vasúti 

tartálykocsi, gázkitörés, egy 

lepárlótorony és szivattyú tüzét 

úgy, hogy közben a tűz közeléből 

egy gázpalackot is ki kellett men-

teni. 

A nagyszámú közönség minden 

gyakorlatot megtapsolt, majd a 

bemutató végén a laktanyában 

folytatódott a Családi Nap. 

A gyerekeket habfürdőzés, ugrá-

ló vár, gyöngyfűzés, arcfestés, 

mászó fal és elfújt lufik várták. Ki 

lehetett próbálni, milyen érzés egy 

szirénázó tűzoltóautóban ülni, 

valamint az emelőkosaras jármű 

segítségével meg lehetett nézni 

madártávlatból a laktanyát és a 

finomítót. A vállalkozóbb kedvű-

ek tüzet is olthattak, légzésvédő-

ket is használhattak. 

Az ebédről ismét sok éttermi fő-

szakácsot lefőző tűzoltók gondos-

kodtak, bőséges adag, remekül 

elkészített babgulyásból többször 

is jutott mindenkinek. 

Mint mindig, a szolgálatban lé-

vő kollégák a családi napon és azt 

megelőzően is nagy lelkesedéssel 

vettek részt az esemény szervezé-

sében, előkészítésében és megren-

dezésében, melyért nagy köszönet 

nekik! 
Brunecker Jenő 

 

Egyezség várható a bérminimumról 
 

A munkástanácsok havi 122 ezer forintot szorgalmaz, a munkáltatók sem zárkóznak el egy átlagosnál 

magasabb emeléstől. A minap jelentették be: átlagosan 15 százalékos béremelés lesz július 1-jétől a Tesco 

áruházakban. 
 

A Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért 

és képzésért felelős államtitkára, Cseresnyés Péter azt 

mondta: a jövő évi inflációt jelentősen meghaladó 

minimálbér-emeléssel kalkulál a kormány. Hozzátet-

te: cél, hogy a közfoglalkoztatottak az elsődleges 

munkaerőpiacon leljenek munkalehetőséget. Az ál-

lamtitkár bízik abban, hogy a munkáltatók és a szak-

szervezetek a 2017-es garantált bérminimum mellett 

megállapodnak az országos bérajánlás mértékéről is 

június első felében. 

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szö-

vetségének az elnöke nyilatkozott: a munkaadók pár 

hónapja arra hivatkoztak, annyira eltérő az ágazatok 

helyzete, hogy 2016-ra nem lehet országos bérajánlást 

meghatározni. A minimálbér összegét a Munkástaná-

csok a mai 111 ezerről 122 ezer forintra emelné jövő-

re, hogy a mintegy nettó 78 ezer forintos összeg köze-

lítsen a létminimumhoz. Kilenc-tíz százalékkal növel-

nék a szakmunkás-bérminimum értékét. A Vállalko-

zók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) 

főtitkára konkrét számokról nem kívánt nyilatkozni. 

Dávid Ferenc lapunknak annyit elárult: a nettó kerese-

teknek követniük kell az inflációt jövőre is, a GDP-

növekedésből pedig a versenyszféra munkavállalói is 

részesülnek majd. 

Hozzáfűzte: elképzelhető egy átlagosnál magasabb 

mértékű minimálbér-emelés, így közelíthetnek a lét-

minimum szintjéhez, ám meg kell vizsgálni a jövő évi 

büdzsétervezet számai mellett a foglalkoztatottsági 

szintet, a beruházások mértékét és a versenyképessé-

get is. 

A VOSZ főtitkára hangsúlyozta: egyes ágazatok 

helyzete igen eltérő, a munkaadók bizonyos területe-

ken az átlagosnál nagyobb béremelésre kényszerülnek 

a munkaerőhiány és a nagy fluktuáció miatt.  
munkastanacsok.hu 
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Tömören 
Véleményem szerint 

 

Az Olajipari Szakszervezet megszámlálhatatlanul 

sokszor hangoztatta, hogy az MTMR rendszer annyit 

ér, amennyit betartanak belőle. Nos, a MOL Nyrt. 

által kialakított MTMR rendszer végrehajtása úgy 

gagyi (ez a legenyhébb, még nyomdafestéket tűrő 

jelző rá), ahogy van! Ahogy azt minden érintett tudja, 

nem a valóságnak megfelelő értékelés történik, hiszen 

van egy fix anyagi keret és ahhoz képest minősítik a 

munkavállalókat! Nincs hozzá plusz pénz, így aztán 

az elvárt szinten értékelt kollégák nem mindegyike 

kapott 100%-os MTMR kifizetést. Ezt pontosan tud-

ják a felső (úgynevezett) vezetők és az MTMR köz-

vetlen értékelői is, mégsem tesznek semmit azért, 

hogy ennél az elsősorban a munkavállalók által bizto-

sítottan nyereséges cégnél a valóságnak megfelelő, 

szubjektivitástól és anyagi kerettől független, tisztes-

séges rendszer alakuljon ki. 

Talán azt gondolják a kakasülőn gubbasztó „urak”, 

hogy pénz teremt pénzt és ettől olyan hatalmas az ő 

jövedelmük és egyéb juttatásaik, nem pedig az értéket 

valóban megteremtő egyszerű munkavállalók által 

sokszor szélsőséges, stresszel alaposan megterhelt 

körülmények között nap, mint nap végzett munkától? 

Ebben az egész rendszerben hunyók a munkáltatói 

jogkört gyakorlók is, hiszen tisztában vannak annak 

igazságtalanságával, mégsem lépnek fel egységesen 

ellene. Vajon miért? Csak remélni merem, hogy en-

nek nem egzisztenciális okai vannak… 

* 

Az irodaházi zuhanyhíradóban terjed a hír arról, 

hogy meg akarják szüntetni a Dunai Finomítóban az 

ügyfélszolgálatot. Azt is mondják a „jól értesültek”, 

hogy bizonyos vezetőféle íróasztala mögötti ötletét 

úgy indokolta, hogy a dolgozók tanulják meg maguk-

tól kitölteni a szükséges papírokat és akkor felesle-

gessé válik az ügyfélszolgálati rendszer. Ez, színtiszta 

matek: erőteljes szellemi megterhelést okozó íróaszta-

li könyökölés közben osztottak, szoroztak és kijött 

egy papíron megspórolható, a MOL szempontjából 

jelentéktelen pénzösszeg. Ezt akarják szembeállítani 

több száz munkavállaló érdekeivel? Azt hiszem, min-

denki számára ismerős a formula: 1,5%-kos „bérfej-

lesztés”, kontra 50 milliárdos osztalék… 

* 
A Dunai Finomító étterme előtt hétfőtől péntekig, 

különösen az étterem nyitása előtt, hosszan kígyózó, 

az aulában folytatódó sorokban várnak az emberek 

arra, hogy ételhez jussanak. Valamikor – néhányan 

talán még emlékeznek rá – meg volt határozva, hogy 

melyik részleg, mikor jöhet az étkezőbe. Akkor nem 

voltak ilyen tumultuózus jelenetek. Nem lehetne újra 

bevezetni ezt a módszert? 

* 
A MOL budapesti székházának büféjében, a rend-

szeresen ott vásárlók szerint széleskörű, egy multi 

cégben működő büfétől alaphangon elvárható szolgál-

tatás van. Ezzel szemben a százhalombattai DUFI 

büféje olyan, mint a szegény rokon. Átvitt értelemben 

szólva lóg rajta az itt-ott foltos, szakadozott ruha, 

választék alig és többnyire még a délelőtt folyamán 

kifogynak az alapvetően keresett készletek. A rántott 

hús továbbra is kisebb-nagyobb darabokban kapható, 

így aztán a kisebb szeletekhez jutók méltán érzik be-

csapva magukat. 

Tényleg nem lehet súlyra adni úgy, mint ahogy a 

hentesnél nyers állapotában árusítják? 

Vagy így, a vásárló kárára sokkal nagyobb rajta a 

haszon? 

* 

…és még mindig DUFI. A minimum 45 éves ke-

rékpár és motortároló már rég megérett a felújításra-

bővítésre. A régi, meglehetősen vékonyra sikeredett 

hullámosított kátránypapírból készült tetőburkolat 

olyan ócska, több helyen lyukas, repedezett állapot-

ban van, hogy arra egy pillesúlyú tetőfedőmester, sem 

tudna javítás céljából a beszakadás kockázata nélkül 

felmászni. 

Gondok vannak a férőhelyekkel is, aminek nagyob-

bítása már rég szükségessé vált. Javaslatom is van: 

bővítés céljából, a 11-es út felé lehetne terjeszkedni. 

A környezetvédelmet sem figyelmen kívül hagyva: az 

ott lévő négy darab fa megmentése, illetőleg a kerék-

pártárolóba történő beillesztése, a mai technikai isme-

retek mellett, egyszerűen megoldható. 

Mindezek mellett, az ott tárolt kerékpárok tulajdon-

viszonya is tisztázásra szorul, hiszen közülük mini-

mum tucatnyi, roncs-derbire is alkalmatlan állapotban 

van. 

* 

A jelek, pontosabban felsőbb utasításra történt gya-

korlati megvalósítás szerint úgy tűnik, korábban szin-

te valamennyien rosszul jártunk, rosszul járunk. 

A bevezető mondat miatt azonban senki ne essen 

kétségbe, mert a felsőbbrendűek kitalálták a megol-

dást, hiszen immár van már járástechnikai tréning is. 

Minimum háromszoros hurrá az ötletgazdának! 

Az evéstechnikai, alvástechnikai és intimtechnikai 

tréning kidolgozása még várat magára. 

Lehet, hogy azért van szükség erre a fenomenális 

ötlettől vezéreltetett megoldásra, mert valaki – csakis 

ilyen és ehhez hasonló tréningben jártas illetékes 

személyre gondolok – az egyik üzemközi-logisztikai 

tartályparkban megbotlott a helyenként mellig érő 

fűtől nem látható technológiai vezetékben? 

Jut eszembe: lesz nyeléstechnikai tréning is? Vagy 

már szabályosan nyelünk le majdnem mindent? Még 

belegondolni is rossz mi történik, ha majd valaki, 

tréning híján félrenyeli a reggelijének egyik falatját. 

A járástréningnek már neve is van: séta-fika. 
Brunecker Jenő
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A munkahelyi elégedettség-felmérés buktatói 
 

Egyre több cég próbálja felmérni a dolgozók elégedettségét, elkötelezettségét. Miért fontos a munkahe-

lyi elégedettség mérés? Mérhető-e, hogy egy dolgozó elkötelezett a cég iránt vagy sem? Hasznos ez a vál-

lalatnak, tud belőle profitálni, vagy csak elpocsékolt idő? A kérdéseket Dr. Krasz Katának, a BME Er-

gonómiai tanszék adjunktusának tettük fel. 
 

- Miért fontos a munkahelyi elégedettség és elköte-

lezettség? 

- A munkával való elégedettség és elkötelezettség 

több okból is fontos a szervezetek számára és ez egy-

ben a vállalat saját érdeke is. Az emberek nagy része 

élete jelentős részét munkával tölti, ezért a vállalatok 

erkölcsi felelőssége, hogy megfelelő körülményeket 

teremtsen. A másik ok a vállalat saját érdeke. Az elé-

gedett dolgozók a vállalat jó hírét keltik, növelve 

ezzel a jól képzett munkaerő megszerzésének és meg-

tartásának esélyét, motiváltak, valamint nagyobb va-

lószínűséggel nyújtanak az elvárásoknak megfelelő 

teljesítményt, és tesznek akár extra erőfeszítést a vál-

lalati célok elérése érdekében. A munkával való elé-

gedetlenség ezzel szemben növelheti a hiányzók, a 

kilépők számát, a konfliktusok kialakulásának és a 

munkahelyi károkozásnak, a céges imidzs rombolásá-

nak a gyakoriságát, valamint csökkentheti a munkahe-

lyi teljesítményt és motivációt. 

- Mennyire tartják fontosnak a cégek a munkahe-

lyi elégedettség és elkötelezettség vizsgálatát? 

- Eddigi tapasztalataim alapján egyre több cég pró-

bálja felmérni a dolgozók munkahelyi elégedettségét 

és elkötelezettségét. Az elégedettség vizsgálatok hát-

terében több motivációs tényező is lehet pl. főbb 

szervezeti problémák, a fejlesztendő területek azono-

sítása, az eredményes fejlesztésekhez szükséges in-

formációk, javaslatok összegyűjtése, a szervezeti 

beavatkozások hatásainak a vizsgálata, a cég pozitív 

imidzsének az erősítése, a munkavállalók megtartása 

és a tehetséges munkaerő vonzása. Az eredmények 

megfelelő alkalmazása hozzájárul ahhoz, hogy a szer-

vezet vezetése azokkal a valós és egyéni igényeken, 

elvárásokon alapuló problémákkal és folyamatokkal 

foglalkozzon, az erőforrásait ott és olyan formában 

használja fel, hogy a lehető leghatékonyabb és leg-

eredményesebb legyen. Amennyiben nincs jól megfo-

galmazott és valós célja a felmérésnek, ha a szervezet 

vezetése nem tartja fontosnak, akár többet árthat, mint 

használ. Egy rosszul megtervezett, vagy kivitelezett 

elégedettségvizsgálattal nagyon könnyen elveszíthet-

jük a munkavállalók bizalmát, és a valós, valamint 

széleskörű adatgyűjtés esélyét. 

- Hogyan mérhetjük a munkahelyi elégedettséget? 

- Az elégedettség felmérést, jelentős mértékben be-

folyásolhatják az alkalmazott eszközök, módszerek. 

Leggyakrabban kérdőívvel próbálják a munkatársak 

véleményét feltárni, amelynek előnye, hogy rövid idő 

alatt, akár az egész szervezet véleménye megismerhe-

tő. Így akár több év eredményeit elemezve a szerveze-

ti beavatkozások, változások hatásait is felmérhetjük, 

a területek dolgozóinak a véleményét is összevethet-

jük, segítve ezzel az elégedettség és elégedetlenség 

hátterében álló okok minél pontosabb azonosítását. 

A kérdőív mellett alkalmazhatunk egyéni és/vagy 

csoportos interjúkat is. Az interjúk egyik legnagyobb 

előnye, hogy megfelelően felkészült és bizalmi kap-

csolat kialakítására képes interjúztatóval, sok olyan 

hasznos információt szerezhetünk, amelyek segítenek 

a valós problémák definiálásában. Hátrányuk, hogy 

nagyon időigényesek. Mindezek eredményeként a 

bizalmi kapcsolat kialakításának és a csoportos inter-

júk módszertanilag megfelelő levezetésének nagyon 

nagy szerepe van abban, hogy valós véleményeket 

gyűjthessünk, és az egyéni véleményeket is feltárjuk. 

További eldöntendő kérdés az is, hogy testreszabott 

eszközt alkalmazunk, vagy már kész kérdőívet. A 

testreszabott kérdőívvel kizárólag olyan témák és 

kérdések kerülnek a felmérés fókuszába, amelyek a 

szervezet számára jelentőséggel bírnak, relevánsak és 

mindenki számára egyértelműek. Célszerű lehet bizo-

nyos esetekben a különböző módszerek, eszközök 

kombinálása a pontos diagnózis elkészítése céljából. 

A kérdőíves felmérést megelőző egyéni, illetve cso-

portos interjú előnye, hogy az interjúk eredményein 

alapuló kérdőívben a céget aktuálisan érdeklő témák 

kerülnek meghatározásra. A kérdőíves felmérést kö-

vető egyéni és/vagy csoportos interjúk célja pedig 

elsősorban a számszerű eredmények értelmezésének 

támogatása. A választott módszertől függetlenül a 

kérdőívben akad, ahol csak arra kérdeznek rá, hogy 

jellemző-e valami a szervezetre, vagy sem, pl. a szer-

vezetben fejlesztik a munkatársak készségeit. Fontos 

lehet az is, hogy azt az adott munkahelyi tényezőt 

mennyire tartja megfelelőnek az egyén, mennyire 

elégedett vele, pl. a cégnél megvalósított készségfej-

lesztő tréningek hasznosak-e. Mindemellett azonban 

érdemes az egyén elvárásait is figyelembe véve rá-

kérdezni, hogy mennyire fontos számára az adott 

munkahelyi jellemző. Az interjú kérdéssor vagy a 

kérdőív összeállításakor az is megfontolandó, hogy az 

összes kérdés azonos legyen, vagy a szervezet egyes 

területei, szervezeti egységei vagy esetleg a vezetők 

és beosztottak számára eltérő kérdések is szerepelje-

nek benne. 

- Mire érdemes odafigyelni a felmérés előkészítése 

során? 

- Az egyik legfontosabb, hogy egyértelmű legyen 

dolgozók számára a felmérés célja, a folyamat egyes 

lépései és a munkatársi vélemények megismerésének 

fontossága. Abban az esetben azonban, ha a célok és a 

felmérés folyamatának a kommunikációja ellentmon-

dásos, pl. a közvetlen vezetők eltérő információkat   
(folyt a következő oldalon) 
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adna a vizsgálat céljáról, arról, hogy kötelező-e vagy 

sem a kitöltés stb.,vagy ha a kommunikáció formájá-

nak, tartalmának meghatározása során nem veszik 

figyelembe a célcsoportok jellemzőit, akkor csökken 

az esélye az őszinte és nagyszámú kitöltésnek. 

Egyéni és csoportos interjúk esetén nagyon kicsi a 

valószínűsége, hogy a szervezet összes dolgozóját 

megkérdezzük, ezért ebben az esetben nagyon fontos 

a reprezentatív minta összeállítása, hogy a cég minden 

területének a véleménye képviselve legyen. 

Az őszinte vélemények biztosítása érdekében fontos 

az önkéntes kitöltés és az anonimitás biztosítása. Ta-

lálkoztam már olyan céggel is, ahol elvileg azt kom-

munikálták, hogy anonim a kitöltés, de a kérdőíveken 

található azonosító kódok mindezt hiteltelenné tették, 

főleg akkor, amikor a HR-es kolléga a hiányzó kérdő-

ívek kódjának azonosítását követően direktben kérte 

fel a kollégákat a kérdőív kitöltésére. 

A felmérés előkészítésénél át kell gondolni hogyan, 

milyen formában érjük el a munkatársakat. Nem ér-

demes online kérdőívet alkalmazni olyan helyen, ahol 

a cég dolgozóinak többsége a gyártás területén dolgo-

zik, és nem fér hozzá számítógéphez. 

Az is fontos, hogy mikorra időzítsük a felmérést, ki, 

hogyan, milyen formában kommunikálja a felmérés 

célját, hogyan juttassuk el és gyűjtsük össze a papír 

alapú kérdőíveket, vagy például a kérdőíveket haza 

lehet-e vinni vagy nem, munkaidőben ki lehet-e tölte-

ni vagy sem. 

- Mire figyeljünk az eredmények feldolgozása so-

rán? 

- Azt, hogy az egyén mennyire elégedett a szerve-

zettel, a munkájával, a munkakörülményeivel az adott 

munkahely és az egyén jellemzői együttesen befolyá-

solják. Ahhoz, hogy az elégedettség hátterében álló 

tényezőket megfelelően azonosítani tudjuk, érdemes 

figyelmet fordítani az egyének elvárásaira, a munka 

jellemzőire és az ezek közötti kapcsolatokra is. Ehhez 

segítséget nyújthat, ha a dolgozók elvárásait is feltár-

juk a felmérés során. Azt is érdemes lehet elemezni, 

hogy mely kérdésekben oszlik meg leginkább a vála-

szolók véleménye, illetve melyek azok a kérdések, 

amelyeket nagyon hasonlóan értékelnek a szervezet 

munkatársai. Abban az esetben, ha több év adataival 

is rendelkezünk, akkor hasznos lehet időben is össze-

hasonlítani az eredményeket, majd megpróbálni azo-

nosítani a véleményváltozások hátterében álló ténye-

zőket. 

- Mit kezdjünk a felmérés eredményeivel? Mire ér-

demes odafigyelni a felmérés után? 

- A felmérés lebonyolítását, az adatok feldolgozását 

követően az egyik legfontosabb lépés, hogy megfele-

lően kommunikáljuk és jelezzük vissza az eredmé-

nyeket. A vezetőket érdemes bevonni az eredmények 

mélyebb feldolgozásába, a problémákat megszüntető 

akciótervek kidolgozásába. Az eredmények visszajel-

zésének hiánya mellett a leggyakoribb hiba, hogy a 

cég vezetése igazából nem kezd semmit a munkatársi 

véleményekkel, nem tervez meg konkrét akciókat a 

feltárt problémák megoldására, mérséklésére, vagy ha 

dolgozott is a problémák megoldásán nem veszi fi-

gyelembe a dolgozói javaslatokat, vagy nem teszteli, 

hogy az általa kidolgozott akcióterv valós megoldáso-

kat jelentene-e. Erre lehet példa a dolgozói bevonás, a 

munkatársak ötleteinek, javaslatainak megismerésére 

és jutalmazására kialakított ötletláda program, amely 

sok helyen a megvalósítás módja miatt nem eredmé-

nyez pozitív irányú változást. 

Tipikus hiba szokott lenni az is, hogy a szervezet 

nem jelzi vissza megfelelően, hogy a megvalósított 

intézkedéseket, változtatásokat a dolgozói vélemé-

nyek és javaslatok alapján hajtották végre, tudatosítva 

a dolgozókban a változtatásokban betöltött szerepük 

jelentőségét - hívta fel a figyelmet a szakértő. Ehhez 

elengedhetetlen a folyamatos informálás az akcióterv-

ről, az egyes lépések időzítéséről, valamint a megva-

lósult akciókról. 

Ha a munkatársak látják a felmérés célját, bíznak az 

anonimitásban és abban, hogy a cég, lépéseket tesz 

majd az eredmények alapján, akkor biztos, hogy erős 

lesz a kitöltés szándéka és őszinte véleményeket ka-

punk. 

Végül érdemes a felmérések megfelelő rendszeres-

ségére is figyelmet fordítani, ami ily módon a válla-

latvezetés és a humánerőforrás-menedzsment fontos 

eszköze lehet, nem pedig valami ad hoc esemény. 

A téma feldolgozásában a BME Gazdaság- és Tár-

sadalomtudományi Kar Ergonómia és Pszichológia 

Tanszékének munkatársai voltak a szerző segítségére. 
 

Mészáros Etelka 

Hrportal.hu 

Női elnököt választottak a LIGA Szakszervezetek küldöttei 
 

A LIGA Tanács 2016. május 26-i ülésén három jelölt visszalépett, a végső szavazás Buzásné Putz Erzsébet, a 

Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének jelölte és Doszpolyné Dr. Mészáros Melinda a LIGA 

Szakszervezetek főtitka között zajlott le. A küldöttek nagy többséggel voksoltak ez utóbbi jelölt mellett, 

Doszpolyné Dr. Mészáros Melinda a mandátumok 72,5 százalékát szerezte meg. Az elnök mandátuma az Alap-

szabály szerint 2017 decemberéig tart. 

Az új elnök elmondta, szeretné, hogy a konföderáció a jövőben jobban segítené a tagszervezetei munkáját, 

ezért, felkérésére a szervezet Érdekvédelmi Osztálya a közeljövőben megkeresi a LIGA tagszervezeteit, hogy 

egyeztessen az ágazatot érintő problémákról, a szakszervezetek javaslatairól, igényeiről. Mindezt annak érde-

kében, hogy a LIGA Szakszervezetek a közeljövőben megkezdhesse a tárgyalásokat, ezzel is segítve a külön-

böző ágazatok szakmai munkáját. 
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Pihengessen a munkahelyen, a törvény szerint megteheti 
 

A munkahelyeken uralkodó körülményekre is szigorú szabályok vonatkoznak, pláne ha beköszönt a 

kánikula. Helyzettől függően a foglalkoztatóknak nem csak a védőitalra kell odafigyelniük, de biztosítani 

kell a megfelelő pihenőidőt, árnyékos, hűvös helyet, sőt, az sem mindegy, milyen ruhában dolgoztatják az 

embert. A hőség közeledtével a szaktárca összefoglalta, mire kell figyelni az ilyen időszakokban. 

 

Hőhullámok idején a munkavégzés fokozottabb 

megterhelést jelent a szervezetre, az átlagosnál mele-

gebb időben az egészséges szervezetet is extrém 

igénybevétel érheti. A tartós meleg hőmérséklet és a 

fizikai munka a szervezetben többlet-hőtermelést 

okoz, ami megnöveli a hőártalmak (pl. hőséggörcsök, 

hőkimerülés, hőguta) kialakulásának kockázatát. A 

hőség hatására kialakult élettani változások (pl. csök-

kent fizikai teljesítőképesség, figyelmetlenség, fára-

dékonyság, nedves, csúszós kéz) növelik a munkahe-

lyi balesetek kockázatát is. A szabadban dolgozók 

számára különösen nagy és növekvő egészségi és 

biztonsági kockázatot jelenthetnek a hőhullámok, 

valamint az erős UV- (különösen az UV-B-) sugárzás 

– hívta fel a figyelmet összegzésében a Nemzetgaz-

dasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya. 

A hivatal kigyűjtötte azokat az intézkedéseket, me-

lyeket a munkaadóknak kötelességük bevezetni, ha 

azt az időjárás indokolja, illetve néhány további aján-

lást is megfogalmaztak azoknak, akik szeretnék mi-

nimalizálni a kidőlő dolgozók számát. 

Folyadék és pihenés 
A munkavállalók igénye szerinti mennyiségben, a 

folyadék veszteség pótlására megfelelő hőmérsékletű 

(14-16 °C) ivóvizet kell biztosítani a higiénés köve-

telmények betartásával. 

Ösztönözni kell a dolgozókat arra, hogy sok vizet 

fogyasszanak – kb. 15-20 percenként egy pohárnyi 

hideg ivóvizet akkor is, ha nem érzik szomjasnak 

magukat – és kerüljék a kávé, az alkohol, a magas 

koffein és cukortartalmú italok fogyasztását, amelyek 

dehidratálhatják a szervezetet. A verejtékezéssel el-

vesztett ásványi anyagokat a munkaközi szünetekben 

és a pihenőidő alatt kisebb étkezésekkel javasolt pó-

tolni. 

Munkaszervezéssel kell biztosítani, hogy a munka-

végzés során rendszeresen legyen pihenőidő. Ezt 

lehetőleg a környezethez képest hűvösebb, árnyékos 

helyen, megfelelő ülőalkalmatossággal ellátott kö-

rülmények között töltsék el a dolgozók. 

Figyelni kell a munkavállalók cseréjére is, azaz a 

munkát úgy kell megszervezni, hogy felváltva, rövid 

ideig tartózkodjanak a tűző napon, illetve a hőség és a 

napsugárzás szempontjából kritikusnak tekinthető 

napszakban (11-15 óra között) lehetőség szerint hű-

vösebb, árnyékos munkahelyen folyjon a munka. 

Ahol lehetséges, a szabadtéri munkaterületet árnyé-

kolni kell, például sátorlappal vagy ponyvákkal – 

írják. 

A fokozatosság itt is előny 

Segíteni kell a munkavállalókat abban, hogy képe-

sek legyenek alkalmazkodni a hőséghez: az intenzív 

hőség első napjaiban lehetőség szerint rövidebb mun-

kaperiódusokat és hosszabb munkaközi szüneteket 

tegyenek számukra lehetővé. Ezt a folyamatot java-

solt ismételten elölről kezdeni, ha a dolgozó szabad-

ságról tér vissza vagy a munkából egyéb okból ma-

radt hosszabb-rövidebb ideig távol – javasolják a 

minisztérium munkatársai. 

A munkaidőkeretben (pl. 12 órás beosztásban) dol-

gozó munkavállalók a hőségriasztás időszakában 

különösen nagy megterhelésnek lehetnek kitéve, 

amennyiben egymást követő napokon kell dolgozniuk 

és az éjszakai meleg miatt nincs lehetőség a szerveze-

tük regenerálódására. Bár konkrét jogszabályi előírás 

nincs a munkaidőkeretben dolgozó munkavállalók 

esetében – hőségriasztás idején – a munkaszervezési 

intézkedésekre, de a munkavédelmi hatóság tapaszta-

latai és a korábbi években előfordult munkavállalói 

panaszok miatt a foglalkozás-egészségügyi szolgálat 

bevonásával javasolt a hőségriasztás idejére a munka-

pihenési rend átütemezése, gyakoribb és hosszabb 

pihenőidők beiktatása. 

A ruházatra is oda kell figyelni 
A dolgozók lehetőség szerint könnyű, világos színű 

és lazán viselhető ruházatban végezzék feladataikat, 

ha ez nem veszélyezteti a biztonságos munkavégzést. 

A hőkimerülés, hőguta megelőzését egyéb eljárások-

kal is javasolt kiegészíteni (pl. a tarkót takaró fejvédő 

vagy széles karimájú, jól szellőző kalap használata, 

hideg vizes arc-, kézmosással történő hűsítő mosdás). 

A munka jellegére és a dolgozók általános egészsé-

gi állapotára, tapasztalatára is tekintettel kell lenni a 

védőeszközök juttatásakor, amelyhez a foglalkozás-

egészségügyi szolgálat orvosának véleményét is ki 

kell kérni. Figyelembe kell venni a munka-, védőru-

házat és egyéb védőeszközök viseléséből adódó több-

letmegterhelést. 

Zárt munkahelyen is joga van nem megsülni 
Beltéri munkahelyeken az alkalmazott légtechnikai 

berendezések, klímaberendezések hatékonyságáról a 

megszokottnál gyakrabban kell meggyőződni, ellen-

őrizni kell – szakember bevonásával – a rendeltetés-

nek megfelelő működőképességüket, gondoskodni 

kell a rendszeres műszaki karbantartásukról, tisztítá-

sukról, fertőtlenítésükről. A mesterséges szellőztető- 

és légkondicionáló berendezések nem megfelelő beál-

lítása, működtetése és karbantartásának hiánya egész-

ségkárosodások (pl. meghűlés, légúti fertőzés stb.) 

kiváltó oka lehet – emlékeztetnek az összegzésben. 
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya 
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Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Inkább elhasználódni, mint berozsdásodni. 
* 

Könnyű dolog bölcsnek lenni. Csak gondolj vala-
mi butaságra, aztán ne mondd ki. 

* 

A Világ IQ-ja állandó és egyre többen vagyunk rá. 
* 

Elhízás az, amikor barátaid azt kezdik emlegetni, 
hogy régen magasabb voltál… 

* 
Nagyon megijedtem, amikor Anya megbetegedett. 

Azt hittem, hogy Apu fog főzni ránk. 
* 

Ha nem tudod, hová tartasz, mindén út megfelel. 
* 

Nem eszem többé zsíros ételeket, csak ha kínál-
nak, vagy ingyen osztják. 

* 
Valami nem stimmel abban a világban, ahol a leg-
jobb rapper fehér, a legjobb golfozó néger, és a 
németek egy másik népcsoportot akarnak millió 

szám befogadni... 
* 

A plátói szerelem olyan, mint kívülről nyalogatni a 
lekváros üveget.... 

* 
Szabadság? Az egy szobor New Yorkban… 

* 
Cseng a telefon és a gyerek veszi fel. 
- Halló, itt Dezsőke beszél. 
- Szia Dezsőke, apukáddal akarok beszélni, mondd 
neki, hogy a főnöke keresi. 
- Melyik? – kérdezi a gyerek – az a piszkos patkány, 
az a kövér állat vagy az a szemét tróger? 

* 
Kondracsek felhívja az állatorvost: 
- Doktor úr, az anyósom holnap felkeresi önt a 
macskánkkal. Adjon be neki valami gyorsan ölő szert, 
mert nagyon öreg már szegény! 
- Rendben van, de a macska hazatalál majd egyedül? 

* 
- Bátya, ez itt egy színtiszta magyar falu. Miért van 
mégis minden csak románul kiírva? 
- Hát, mert mink úgy is tudjuk, hogy mi hun van.. 

* 
A feleség reggel így szól a férjéhez: 
- Egész éjszaka engem szidtál álmodban! 
- Honnan veszed, hogy aludtam közben? 

* 
A gyerekek halmazállapot-változásról tanulnak. 
- Tudod-e, mit értünk halmazállapot-változáson? 
- Nem tudom. 
- Na, ide figyelj! Te most itt vagy, de egy nap meg-
halsz, eltemetünk, sírodon virág nő, jön egy tehén, 
lelegeli, majd kirak egy lepényt, én arra járok és így 
szólok: - Fiam, de megváltoztál. Na, most érted? 
- Értem. 
- Akkor ismételd meg! 
- A tanár úr most itt van, de egy nap meghal, eltemet-
jük, sírján virág nő, jön egy tehén, lelegeli, majd kirak 
egy nagy lepényt, én arra járok és így szólok: - Tanár 
úr, maga semmit sem változott! 

A házaspár jelmezbálba készülődik, de a feleségnek 
megfájdul a feje. 
Az asszony lefekszik, a férje pedig elindul egyedül a 
buliba. Egy óra múlva a nő felébred, a fejfájásnak 
híre-hamva sincsen. Arra gondol, hogy jelmezt vesz 
fel, és a férje után megy meglesni, mit tesz nélküle. 
A buliban gyorsan felismeri férje jelmezét, és látja, 
hogy csinos nőkkel táncol, simogatja őket, néha egy 
puszi is elcsattan, szóval, jól érzi magát. 
A feleség próbára akarja tenni, így hát odamegy hoz-
zá, táncolni kezd vele. A férfi érezhetően izgalomba 
jön, a nő pedig addig hergeli, míg mindketten félrevo-
nulnak egy sötét, üres szobába, ahol hatalmasat sze-
retkeznek. 
Ezután a feleség gyorsan hazamegy, visszafekszik az 
ágyába, és kíváncsian várja a férjét. 
A férfi hazaér, a felesége pedig megkérdezi: 
- Na, milyen volt a buli? 
- Á, ne is kérdezd! Egyedül nem sok értelme volt el-
mennem. Ezért aztán a haverokkal félrevonultunk és 
kártyáztunk egész éjszaka. De biztos jó buli volt, mert 
az a fickó, akinek kölcsönadtam a jelmezem, nagyon 
jókedvűnek látszott. 

* 
Áll a székely a bíróságon: 
- Na, hogy is volt az eset? - kérdi a bíró. 
- Tekintetes bíró úr, az úgy volt, hogy eszem a banánt 
a bicskámmal. Eldobom a héját. Gyün a román. El-
csúszik, és zsupsz bele, pont a bicskámba! Oszt még 
vagy hatszor! 

* 
- Rabbi! Amikor reggel kinyitottam a boltot, láttam, 
hogy a kasszából hiányzik ötszázezer forint. Mit te-
gyek? 
- Tedd vissza fiam. 

* 
Szabadnapos vadász sétálgat az erdőben. Egyszer 
csak megreccsennek az ágak a háta mögött. Legkö-
zelebb hozok magammal egy puskát - gondolja a 
vadász. 
- Legközelebb? - gondolja a medve. 

* 
Pistike, ti hányan vagytok a családban? - kérdi a pe-
dagógus. 
- Heten. 
- És te vagy a legidősebb? 
- Nem, a nagyapám! 

* 
Két öreg beszélget: 
- Azt mondta az orvos, hogy veseelégtelenségem, 
reumám, asztmám, emelkedett cukrom, szívritmusza-
varom és magas vérnyomásom van. 
- Elég! Inkább azt mondd meg, mi az, amid nincs! 
- Fogam. 

* 
Az anyós felhívja az orvos vejét 
- Fiam, kificamodott a bokám, most mit csináljak? 
- Sántítson mama! 

* 
- Drágám! Ha emberrablók elrabolnának engem és az 
anyukámat, kit sajnálnál a legjobban? 
- Az emberrablókat. 



 
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 városi sportuszoda parkolójánál. 

Érdi és százhalombattai MOL benzinkútra shop eladót felveszünk! 

 
Kereskedelmi végzettség nem szükséges, de pénzkezelési gyakorlat előnyt jelent. 

 

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 06-20-526-0066 
 

 

AZ OLAJIPARI SZAKSZERVEZET JÓTÉKONY CÉLÚ FELHÍVÁSA!  
 

KUPAKGYŰJTÉS  
 
Az eddig összegyűjtött kupakokat elszállítottuk a családnak, akik hálás köszönetü-

ket fejezték ki minden segítőkész DUFI dolgozónak! 
 

Munkatársunk rokonságában élő, többszörösen sérült, 9 hónapos kislány orvosi 
ellátására folytatjuk a kupakgyűjtést. 

 
A kislány megsegítésére összegyűjtött kupakok, az Olajipari Szakszervezet irodá-

jában (Dunai Finomító irodaház fsz. 4.) is leadhatók. 
 

Segítési szándékod, a család közvetlen kapcsolattartójának telefonszámon, vagy 
email-be is jelezheted. 

Adamóczki Jánosné Zsuzsa: 23-552-162 – jaadamoczki@msc.mol.hu 
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