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Önmagadért-velünk! 
 

Tisztelt Kolléganők! 
Tisztelt Kollégák! 

 

Köszönjük az első fordulóban ránk adott megtisztelő szavazataikat és kérjük, hogy a 2008. 
június 2-9 között tartandó Üzemi Tanács választások 2. fordulójában is támogassák 
jelöltjeinket! 

 

                     
                                Horváthné                                     Nagy Zoltán                                   HASZNOSI gyula 
                          Deák Annamária 

 
Európai minőségért európai bért! 

 
Nyereségérdekeltségi rendszert! 

 
Az ember is számítson, ne csak a profit! 

 

                                  
        Kohán József                                Csiki Antal                             Müller Csaba                         várdai krisztián 
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Véleményem szerint 
 

A sült galamb nem tud repülni 
 

Nem is olyan rég volt egy évtizedeken át működő államapparátus, amely kiirtotta az emberekből az 
önrendelkezés, az önmagukért való kiállás, az önmegbecsülés igényét azzal, hogy akkoriban a 
vietnami, kambodzsai partizánokkal, az amerikai négerekkel, az arab világgal, meg a nagy 
„testvérrel” volt kötelező szolidárisnak lennünk. Magunkkal soha. Azt is belénk sulykolták, hogy csak 
az állam és annak kinyújtott csápjai határozhatják meg létünk anyagi és erkölcsi feltételeit. 
Többségünk elfogadta ezt a felállást, és természetesnek tartotta, hogy mások döntenek helyettük. 
 

Ez mit sem változott: a többség mai is az államra, 
cégre, vállalatra (nem kívánt törlendő) számít, saját 
magáért nem akaródzik kiállni, nem is törekszik 
ilyesmire. Mert majd az „okosok”, hatalmon lévők 
(politikában és gazdaságban) megmondják nekik, 
hogy milyen kevéssel kell megelégedniük, a 
rohamosan emelkedő közüzemi szolgáltatások, az 
élelmiszer és energiaárak mellett. Azt is 
mondhatnám, hogy várják a szájba repülő sült 
galambot, ám elfeledkeznek arról a nyilvánvaló 
tényről, hogy egy ilyen élettelen madár nem képes 
repülni… 

Itt jönnek (jöhetnének) képbe azok a 
szakszervezetek, amelyeknek vállalt feladata, 
kitűzött célja a munkavállalók életvitelének évről-
évre történő javítása. Keserű szájízzel állapítható 
meg, hogy az ilyen szakszervezetekből ma még 
elenyészően kevés van Magyarországon. 
Többségük ugyanis megalkuvó, a munkáltatókat 
feltétel nélkül kiszolgáló szerepkörbe 
kényszeríttette önmagát. Ennek többféle oka lehet. 

A munkáltató sem teljesen hülye, vagyis tisztában 
van azzal, hogy a megosztott, meggyengített 
szakszervezetekkel szemben sokkal hatékonyabban 
képviselheti saját, profitorientált elképzeléseit. Ezért 
aztán minden lehetséges eszközt – törvényeset és 
törvénytelent – bevet céljai érdekében: írásban és 
szóban megeteti a munkavállalókkal, hogy ők 
gyengék, kiszolgáltatottak, bármikor leválthatók és 
elküldhetők. Ennek egyenes következménye a 
gyengülő társadalmi, egymás iránti szolidaritás, a 
folyamatosan lecsúszó középréteg. Ahhoz, hogy 
saját magunkat tiszteljük és saját magunkra 
tekintettel legyünk, hogy ki merjünk állni 
önmagunkért, az önbecsülésünket kell először is 
helyreállítani. 

Tudom, a munkavállalónak szüksége van 
munkahelyre, ezáltal munkáltatóra, és a munkáltató 
sem tudja megvalósítani vállalkozását 
munkavállalók nélkül. Ráadásul csak jól 
megfizetett, a bérével és a munkakörülményekkel 
elégedett munkavállalótól remélhet jó minőségű 
munkát. A sikeres béralku tehát mind a munkáltató, 
mind a munkavállaló számára előnyöket nyújt. 

Ideje felébrednünk, a hatalom birtokosai mindent 
megtesznek azért, hogy félrevezessenek minket. 
Kategorizálnak és úgy is kezelnek minden 
munkavállalót. Bizonyos cégeknél szokássá vált, 
hogy a munkavállalók elégedetlenségét azzal 
próbálják csitítani, hogy eléjük tesznek önkényesen 
kiválogatott céglistákat, amelyekkel azt kívánják 
bizonyítani, hogy mennyire jó fizetést kapnak. Arról 
azonban mélyen hallgatnak, hogy az adott (idézett) 
cég mekkora nyereséggel működik. Másutt még 
ennél is tovább mennek, és azt bizonygatják szóban 
és írásban, hogy náluk a munkavállalók sokkal 
jobban élnek, mint például Ausztráliában. 

Természetesen náluk más a módi. Ők nem 
hasonlítgatják magukat sehova, mert a 
tudatosan/tudatlanul otthagyott kiskapukat kinyitva 
nincs is erre szükségük. Hallottam olyan cégekről 
is, akiknek a környező országokban is van 
telephelyük. Az ilyen cégek vezetői és menedzserei, 
más országban jelentik be magukat, fizetésüket is 
onnan utalják számukra, aminek „csupán” annyi 
előnye van, hogy személyi jövedelemadójuk 
mindössze 19%. Nekik, mivel Magyarországról 
származó jövedelmük nem volt, nem kell adót 
fizetniük itthon. Ügyes… 

Ez, sajnos, a hazai, egyszerű munkavállalóknak 
nem adatik meg. Nekik marad a magas személyi 
jövedelemadó, meg a szolidaritás lehetősége, amit 
magukért és egymásért kell felvállalni. Ehhez 
azonban olyan szakszervezetekre van szükség, akik 
komolyan gondolják érdekképviseleti 
tevékenységüket, és nem ijednek meg még attól 
sem, ha a cégvezetés ilyen-olyan 
nyomásgyakorlásával próbálja meg ellehetetleníteni 
őket. 

Nem szabad feladni még akkor sem, amikor a 
tájékoztató műsorok és híradások sokszor 
egyoldalú, eltorzított képet festenek a feladataikat 
teljesítő szakszervezetekről. A létforma, amelyben 
élünk a legközelebbi, megoldásra váró feladatunk. 
A félelem legyőzése nélkül sohasem lehetünk 
sorsunk uraivá. 

A koldus szabadon rendelkezik a kapott 
alamizsnával. El kell fogadnia, örülnie kell. Cserébe 
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engedelmeskednie kell, jó magaviseletével kell 
azokat kiérdemelnie, kérjen, cigánykodjon, csak ne 

követeljen. Neki semmi sem jár alanyi jogán, az 
alamizsnát adók szándékától függ, mit kap. 

Hajzer Barnabás 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu  

 
Tisztelt Főszerkesztő Úr! 
 
Ha a leterheltségem csupán a KSZ tárgyalásokon múlna, akkor azt kellene mondanom: sajnos egyáltalán 
nem vagyok úgy leterhelve, mint szeretném. A reprezentatív szakszervezetek ugyanis a 2007. október 18-i 
érdekegyeztetést követően csak 2008. február 28-án tették meg közös javaslatukat, amely lehetőséget adott 
az érdemi tárgyalások folytatására – így több mint négy hónapot vesztegettünk el. Ezt követően örömmel 
tapasztaltam, hogy a végre közösen összeállított érdekképviseleti javaslatról március 6-án és 17-én egészen 
jó ütemben tárgyaltunk, de március 20-án sajnos ismét be kellett látnom, hogy hiábavaló volt az 
optimizmusom… 
A munkatársak által felvetett kérdésekre természetesen mindig szívesen válaszolok, ahogy eddig is tettem 
azt a munkavállalói fórumokon és az üzemekben tett személyes látogatásaimon.  
Bízom benne, hogy válaszaim e lap hasábjain ezúttal hiánytalanul és szerkesztetlenül jutnak el a 
kollégákhoz, mivel ennek a kérésemnek legutóbb nem sikerült eleget tennie. (Egy konkrét bértáblázat 
bemutatását kértük Önöktől, ehelyett azonban csak egy OSZ által kreált táblázatot láthattuk viszont, amely 
nem a valós adatokat tartalmazta). Kérem tehát, ezúttal szíveskedjen a teljes levelemet közzétenni. A 
kérdéseket természetesen én is szó szerint idézem vissza, annak ellenére, hogy a kérdésnek álcázott 
hatásvadász megfogalmazások már önmagukban is megtévesztő állításokat tartalmaznak. 
 
- A munkavállalók bérezése tekintetében, miért elégszik meg a Mol Nyrt. vezetése a középszerrel? 
 
Ha valóban a középszerrel elégednénk meg, ahogyan a kérdés fogalmaz, akkor nem fizetnénk magasan a 
magyarországi átlagbérek fölött. (lásd: KSH adatok lejjebb) 
A Q3 szint a bérpiaci felmérésben szereplő több mint 300 magyarországi cég béradatainak sorba 
rendezésével alakul ki, és a felső 25%-ot jelenti – vagyis a Q3 tartományban található cégek bérei 
magasabbak a cégek 75%-ánál fizetett béreknél. Mivel egy bértartományról beszélünk, azt nem lehet tudni, 
hogy a Q3-ba tartozó cégek közül az egyik mennyivel fizet többet a másiknál – ami egyébként lehet akár egy 
forintos különbség is –, tehát arról sincs információ, hogy a MOL hányadik legjobban fizető cég az 
országban. Tekintettel azonban arra, hogy egy kategória kivételével – ahol 99% a beállás – minden 
kategóriában a 100% felett vannak az átlagos beállások, biztos, hogy a sor legelején vagyunk. 
 

HAY kategória Átlagos beállás 
E02 99% 
E03 101% 
E04 102% 
E05 103% 
E06 107,1% 
E07 108% 
E08 104,9% 
E09 119,2% 
E10 121,5% 
E11 132% 
E12 123,3% 

 
 
A HAY személyi alapbér táblázat egyébként csak a fixbérre vonatkozik. A MOL azonban – mint azt Önök is 
jól tudják – évek óta nem bér-, hanem jövedelem-centrikus! A jövedelembe a béren túl beleszámít a 
teljesítményösztönző, a VBK, az üzemi pótlék, stb. is. Nézzünk egy konkrét példát: 
Az FE10 kategóriában a bérpiaci személyi alapbérsáv 2008. évi 100%-os értéke: 150.800 Ft. Az ebbe 
tartozó „Kezelő4” munkakörben a MOL-os személyi átlagbér 197.000 Ft. A 2008. évi várható jövedelem 
ennél az alapbérnél 343.990 Ft/hó: 
Személyi alapbér: 197.000 Ft 
Éves személyi alapbér: 2.364.000 Ft 
13. havi jutalom: 197.000 Ft 
Teljesítmény ösztönző (éves alapbér 9%-a): 212.800 Ft 
VBK fix + éves alapbér 5%-a: 624.200 Ft 
25% műszakpótlék általány + 5% üzemi juttatás 709.200 Ft 
3x6900 Ft-os ajándékutalvány 20.700 Ft 
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Összesen: 4.127.900 Ft/év, azaz 343.990 Ft/hó 
Ez 74,6 %-kal magasabb érték havi bontásban, mint a személyi alapbér.  

(folyt. a következő oldalon)                        

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu  

 
- Ha korrekt adatokon és precíz számításokon alapul a Q3 szint megállapítása, hová tűnt a MOL Nyrt. 
vezetése által évek óta hangoztatott bérpiaci versenyelőnyünk? Mi az oka, és ki a felelős érte, hogy 
elfogyott ez az előny, sőt egyre jobban leszakadunk? 
 
A kérdésben sugallt állítással ellentétben az előny egyáltalán nem fogyott el. A Q3 a személyi alapbérsávok 
100%-os értékét jelentik, de a MOL-ban – különösen fizikai munkakörökben – jóval e felett vannak a bérek. 
A következő táblázatok az egyes iparágakban kifizetett, 2007. évi adatokat tartalmazzák a KSH adatai, és a 
MOL Nyrt. bérszámfejtési adatai alapján.  
Megállapítható, hogy a MOL-os átlagbérek fizikai munkakörök esetén több mint 130%-kal, szellemi 
állományúak esetén több mint 65%-kal haladják meg az ipar átlagát a január-novemberi adatok alapján. 
Szellemi állományúaknál a látszólag „alacsony” különbség oka, hogy a MOL-os adatok nem tartalmazzák az 
E01-es munkavállalók és a vezetők bérét, míg a KSH adatok minden szellemi állományú bérét tartalmazzák.   
 
 
 

Gazdasági ágazat 2007. január-november 

     havi bruttó keresetek (Ft/fő) 
    fizikai  szellemi együtt 
Bányászat          169 208             309 998            199 264     

Vegyipar          165 776             370 607            235 068     

Villamosenergia-, gáz-, 
gőz-, vízellátás 

       182 192             331 667            184 731     

          

Ipar          135 177             302 823            240 114     

          

Nemzetgazdaság        121 624             251 796            182 665     

     

Forrás: KSH Gyorstájékoztató. 2008. január 17. 
     

     

 MOL Nyrt.  -  2007.évi adatok* 

 MOL kategória 
 2007. évi havi bruttó kereset  (Ft/fő) 

 fizikai  szellemi együtt 

 E02   814 300 814 300 
 E03   664 465 664 465 

 E04   515 974 515 974 

 E05 524 475 435 256 459 231 
 E06 437 945 335 505 384 242 

 E07 359 293 313 995 339 747 
 E08 309 927 241 221 295 234 

 E09 283 098 247 773 280 404 

 E10 262 016 218 182 260 829 
 E11 245 502 206 914 241 446 

 E12 223 498   223 498 

 Összesen 314 516 503 260 406 629 
     
 * A kereset csak a ténylegesen kifizetett béreket tartalmazza, 
  és nem része a VBK juttatás  
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(folyt. a következő oldalon) 
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- Mi lesz azokkal, akik az új üzembesorolások (sic!) miatt évekig nem kapnak béremelést? Ha nem 
tetszik, fel is út-le is út? 
 
Nem igaz, hogy „az új üzembesorolások miatt évekig nem kapnak béremelést” a kollégák. Nézzük a 
tényeket: a béremelés és a teljesítményösztönző mértékét a vezetők teljes differenciálással állapították meg, 
az egyéni teljesítményértékelésre alapozva. Akiknek az alapbére nem éri el a személyi alapbérsáv alsó 
határát (80%), azok külön keretből (HAY 1%) kerülnek felzárkóztatásra. A 2008. évi bérfejlesztést 
megelőzően 504 fő volt 80% alatt MOL Nyrt. szinten, a bérfejlesztést követően ez a szám 166-ra csökkent. A 
HAY keret így bérrendezésre, illetve a 90, 100%-hoz való közelítéshez használható fel.  
A kiemelkedő teljesítményű kollégák 120%, illetve 140% feletti egyéni beállásnál is kaphatnak béremelést. 
Ennek köszönhetően a 120% feletti beállással rendelkező kollégák száma a 2008. évi béremelést követően 
681-ről 1173-ra emelkedett, a 140% feletti beállással rendelkezőké pedig 90-ről 263-ra.  
Az üzembesorolás egyébként szakmai alapokon tesz különbséget – az adott üzemekben tényleges végzett 
munka összetettsége, a munkavállalókkal szemben támasztott kompetenciaigény szerint. A bonyolultabb 
üzemek kezelése és irányítása pedig meg kell, hogy mutatkozzon az ott végzett munkáért fizetett díjazásban 
is. 
 
- Valóban meg akarja tudni a Mol Nyrt. vezetése, hogy hol van a dolgozók tűrőképességének határa? 
Ha nem ez a szándéka, miért megy rendületlenül ebbe az irányba? 
 
Ez a kérdés számomra nem értelmezhető, bár kétséget kizáróan nagyon hatásos. 
Kérem a tisztelt Szerkesztő Urat, konkrétan és tényszerűen fogalmazzon. 
 
- Miért a Q3 a cél, miért nem pl.: a Q3+10%? 
 
Az első kérdés kapcsán beszéltünk már arról, hogy a Q3-ról csak annyit tudunk, hogy a felmérésben 
szereplő cégek 25%-a, így a MOL Nyrt. is, jobban fizet, mint a többi 75%, de azt nem, hogy melyik mennyit 
fizet pontosan, illetve egymáshoz viszonyítva. Ezért a Q3+10% nem értelmezhető.  
 

- A kompetenciák a munkaköri leírásokkal mennyire vannak összhangban? Vagy mindenkinek készül 
új munkaköri leírás, amely a HAY-hoz igazodik? Mert ha ez utóbbi lesz, akkor nyilvánvaló, hogy a 
jelenlegi bérhez igazítják a kompetenciát, illetve a kategóriát, aminek az lehet a következménye, hogy 
évekig nem kapunk béremelést. 
 
A munkakör értékelési és besorolási rendszer és a bérfejlesztés NINCS közvetlen kapcsolatban egymással.  
A „jelenlegi bérhez” nem igazítunk semmiféle „kompetenciát, illetve a kategóriát”. A bérfejlesztés alapja az 
egyéni teljesítmény, a besorolás pedig a munkakör vizsgálatának három fő dimenziója (tudás, felelősség, 
problémamegoldás) mentén adott pontszámok alapján történik. Egy kapcsolódási pont van: a bérolló zárása 
miatt javasoljuk az egyéni beállás figyelembe vételét a béremelés mértékének megállapításánál. Ez azt 
jelenti, hogy ha két kolléga ugyanolyan szinten teljesít – miközben ugyanolyan bonyolultságú és egyformán 
magas szakmai felkészültséget igénylő munkát végez – ám egyikük bére jelentősen alacsonyabb, mint a 
másiké; ebben az esetben az adott vezető dönthet úgy, hogy a kisebb bérű kollégának valamivel nagyobb 
mértékű, vagy összegszerűen azonos béremelést ad. (Ez utóbbi esetben a magasabb bérű kolléga számára 
ugyanaz az összeg alacsonyabb százalékot jelent, az alacsonyabb bérűnek pedig magasabbat).  
Egyéni munkaköri leírás azért készül mindenkinek, mert a besorolási rendszer úgynevezett benchmark 
munkaköri leírásai az összehasonlíthatóságot szolgálják egyes divíziókon belül és a különböző üzletek 
között is, és ezért általános megfogalmazásokat tartalmaznak. Az egyéni munkaköri leírások viszont már a 
konkrét munkaköri feladatokat is tartalmazzák, melyről – amint azt talán Ön is tudja – a Munka 
Törvénykönyve szerint tájékoztatni kell a munkavállalókat. 
 
Üdvözlettel: 
Szőcs László 
HR igazgató 

 
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 65 milliárd forint nettó eredményt ért el az első negyedévben. 
Ez 43 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi 45,6 milliárd forintot. 
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Január-februárban 1,7 százalékkal csökkent hazánkban a reálkereset a múlt évi bázishoz képest. A 
Munkástanácsok szerint az EU-csatlakozás előtt hangoztatott bérfelzárkózás csak hitegetés maradt. 
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Sikeres EBK napok a Dunai Finomítóban 
Régi hagyományai vannak, és évről-évre sikerül új színt vinni bele 

 

Sikeres EBK napokat láthattunk május hat és kilencedike között a Dunai Finomító területén. 
Nagyfokú érdeklődés mellett rendezték meg a Munkabiztonsági-, tűzvédelmi-, és környezetvédelmi 
vetélkedőt, melyen 22 csapat indult el, hogy bizonyságot adjanak felkészültségükről. A Dunai Finomító 
számos csapata mellett, a Zalai Finomítót és a Tiszai Finomítót is képviselték azok a Mol Nyrt. 
munkavállalók, akik 9 állomásból álló vetélkedőn vettek részt háromfős csapatokkal. Az első helyezett 
csapat 60, a második 50, míg a harmadik 40 ezer forintos vásárlási utalványt kapott fejenként. A 
többiek sem maradtak jutalom nélkül. Valamennyi résztvevő kapott egy hátizsákot és egy mellényt 
ajándékba. Az első három csapat nyereményeit Galambos László, Mol Finomítás kiemelt vezető adta 
át, miközben elismerően szólt a résztvevők és a szervezők munkájáról. Az eredményes négy nappal 
kapcsolatos kérdéseinket Varga Attila, MOL Finomítás EBK referensnek tettük fel. 
 

- Az első napon a DUFI területén dolgozó 
vállalkozások vezetőivel találkoztak, illetve a 
színházterem előterében, több cég 
közreműködésével védőeszközök bemutatására 
került sor. Sok, célszerű használati tárgyat 
lehetett ott látni. Ezek közül viselik majd 
valamelyiket az érintett cégek alkalmazottai? 

- A vállalkozások vezetőivel rendszeresen 
találkozunk azért, hogy minél jobban segíthessük 
őket a biztonságos munkavégzésben. A 
védőeszközök bemutatása is hagyományaink közé 
tartozik. Arra kértük a kiállítókat, hogy elsősorban a 
kivitelezők számára tartsanak bemutatót és 
reméljük, hogy használni is fogják azokat a nagyon 
modern és korszerű eszközöket, amelyeket a 
kiállítók tettek közszemlére. Természetesen ez nem 
zárja ki annak lehetőségét, hogy a későbbiekben a 
Molos munkavállalóknál is megjelennek azok a 
hasznos eszközök, amelyek segítségével jobb 
minőségű védettséget élvezhetnek. 

- A második napon hatalmas érdeklődés 
mellett rendezték meg a munkavédelmi 
vetélkedőt, melyen 22 háromfős csapat vett részt. 
Az eredményhirdetésnél Galambos László Mol 
Finomítás igazgató őszinte megelégedettségét 
fejezte ki, a díjak átadásakor. Lehet még ezt 
fokozni? 

- Reméljük, hogy lehet. Minden idők legnagyobb 
létszámú és talán legjobban sikerült versenye volt, 
amiben sok tanulságot szerezhettek a részvevők. A 
csapatok nagyon jó felkészültségről tettek 
tanúbizonyságot. A győztesek között egyaránt 
megtalálhatóak a „régi motorosok” és örömünkre 
szolgál, hogy sok új arcot is láttunk. Első helyezett 
lett a Dunai Finomító reformáló üzemének Sör-hass 
nevű csapata, melynek tagjai: Gáspár József, 
Mészáros István és Mészáros József. A második 
díjat a Tiszai Finomító különítménye érdemelte ki. 
Tagjai: Sefcsik István, Huszkó Pál, és Soltész 

László. A harmadik helyen holtverseny alakult ki, 
és a gyorsteszt döntött a végső helyezésről. Ebben a 
Dunai Finomító AV 1-2 üzemének Bucka-Lakók 
nevű csapata volt eredményes. Tagjai: Bagaméri 
Imre, Nátly Győző és Varró László voltak. A 
többieknek sincs szégyenkeznivalójuk, mert 
valamennyi csapat nagyon felkészült volt, amit a 
közöttük lévő szűk ponthatárok is bizonyítanak. 
Kiemelném még, hogy a Finomítókon kívül a DS F 
és a Logisztika több csapata is részt vett a 
vetélkedőben. Természetesen örültünk Galambos 
László Mol Finomítás kiemelt vezető elismerő 
szavainak, ami arra sarkall bennünket, hogy tartsuk 
eddig megszokott magas színvonalunkat. 

- Nagyon fontos téma szerepelt a harmadik 
napon. Világszerte egyre komolyabban veszik – 
és ebben a Mol Nyrt. élen jár hazánkban – a 
környezetvédelem kérdését, mert mint sokan 
mondják, a Földet nem örököltük, hanem 
unokáinktól kaptuk kölcsön. Ennek kapcsán, 
szépszámú hallgatóság előtt volt előadás a DUFI 
színháztermében, melynek végén busszal vitték 
az érdeklődőket a környezetvédelmi 
létesítmények bemutatására. 

- Számunkra a környezetvédelmi megfelelés nem 
csupán erkölcsi kötelesség, hanem igen kemény 
jogszabályi előírás is, aminek szeretnénk minden 
tekintetben megfelelni. Ezért szükségesnek 
tartottuk, hogy egy összeállítással, 
környezetvédelmi tevékenységünk bemutatásával, 
szélesebb körben is megjelenjünk, ahol 
megmutathattuk a szakembereknek és más 
érdeklődőknek, hogy milyen hatósági 
engedélyekkel rendelkezünk és ezeknek hogyan 
tudunk megfelelni. Azt hiszem, sikeres volt ez a nap 
is, ahol be tudtuk mutatni, hogy hol tartunk és 
milyen feladatok vannak előttünk. 
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- A záró, negyedik napon új színfolt tűnt fel az 
EBK napok keretein belül. Ez a STEP nap volt. 
Hogy kerültek ők oda? 

- Valóban, ez egy újdonsága volt az EBK 
napoknak. Úgy gondoltuk, ha meghívjuk a STEP 

program képviselőit, azzal színesebbé és 
érdekesebbé tudjuk tenni rendezvényeinket. Nem 
csalódtunk, hiszen ez a nap is nagy érdeklődést 
váltott ki a Dunai Finomító munkavállalói körében. 

Brunecker Jenő 
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A közvélemény támogat bennünket 
Gaskó István volt a vendégünk 

 
Április 9-én, kitehettük volna a megtelt táblát irodánk ajtajára, annyi érdeklődő tagtársunk volt, 
mikor Gaskó István, a LIGA Szakszervezetek elnöke volt vendégünk Százhalombattán, az Olajipari 
Szakszervezet helyiségében. A jelenlévők széleskörű tájékoztatást kaphattak mindarról, amit a LIGA 
Szakszervezetek tettek az elmúlt időszakban a munkavállalók érdekeinek érvényesítéséért. A 
megbeszélés végén, megragadtuk az alkalmat és mi is feltettük kérdéseinket. 
 

- Sokáig lesz vezető hír a sajtóban, hogy 2008. 
április 10-én, a LIGA Szakszervezetek és a 11 
társult civil szervezet, Albert Zsoltékkal közösen, 
benyújtották a 491. 958 összegyűjtött aláírást az 
Országos Választási Irodának. A referendumot 
még tavaly kezdeményezte a LIGA 
Szakszervezetek, amelyhez legkézenfekvőbb 
eszközként az Albert Zsolt és felesége által feltett, 
és az OVB által addigra hitelesített kérdést 
választották: "Egyetért-e Ön azzal, hogy 
Magyarországon ne vezessék be a mindenki által 
kötelezően választandó, üzleti alapon működő 
több biztosítós egészségbiztosítást?”. 
Tudomásom szerint, a LIGA Szakszervezetek az 
őszi népszavazás kiírásához jelentős mennyiségű 
aláírást gyűjtött.  

- Így igaz. Összesen körülbelül félmillió aláírás 
van. Ennek több mint a felét a LIGA gyűjtötte 
össze. Ez komoly teljesítmény volt, ahogy az is, 
amit a többi civil szervezetek, és szakszervezetek 
végeztek az ügy sikere érdekében. 

- A LIGA, és ezen belül a Vasúti Dolgozók 
Szabad Szakszervezete (VDSZSZ) neve, a 
sztrájkok kapcsán szinte állandó szereplője a 
sajtónak. Olykor olyan érzés támad az 
emberben, mintha az írott és elektronikus sajtó, 
kétkezi munkában és annak körülményeiben 
tájékozatlan munkatársai arra törekednének, 
hogy lejárassák a szakszervezeti mozgalmakat. 

- Valóban, a sajtó nagyobbik része folyamatosan 
törekszik arra, hogy a valós érdekvédelmet 
képviselők rossz színben tűnjenek fel a társadalom 
előtt. Ezeknek azonban nem ülnek fel az emberek, 
különösen azok nem, akik közvetlenül érintettjei a 
munkáltatók kizsákmányoló, munkavállaló-ellenes 
tevékenységének. A társadalom túlnyomó többsége 
elismeri és támogatja tevékenységünket. Jó példa 
erre, hogy mikor a LIGA Szakszervezetek 
felkérésére, a követeléseink kapcsán, a Medián 
készített egy felmérést, akkor kiderült, hogy a 
társadalom 72 százaléka támogat bennünket, és a cél 

eléréséért bevetett sztrájk is a megkérdezettek 62 
százalékának szimpátiáját bírta. 

- Az utazóközönség mindig komolyan veszi a 
VDSZSZ sztrájkbejelentéseit, mert olyankor 
üresek az állomások. A politika mennyire veszi 
komolyan a LIGA, illetve a VDSZSZ 
szakszervezeteket? 

- Nagyon komolyan vesznek bennünket, mert 
mindenfélét forgatnak a fejükben azért, hogy 
eszközeinket kicsavarják kezünkből. A kormány is 
tett lépéseket azért, hogy módosítsák a 
sztrájktörvényt, és ezzel megpróbálják kevésbé 
hatékonnyá tenni, illetve kivenni a szakszervezetek 
kezéből mindazokat a jogosítványokat, amelyek 
segítségével megvédhetik a munkavállalók érdekeit. 
Korábban úgy tapasztaltam, hogy ezek a törekvések 
a Molban sem ismeretlenek. Ez egy kicsit 
megmosolyogtatni való, hiszen az a kormány, 
amelynek a felmérések szerint tízegynéhány 
százalékos támogatottsága van, nem tud egy ilyen 
kétharmados szavazati arányt igénylő törvényt 
megváltoztatni. 

- 1998 és 2002 között, a kormányon lévő 
FIDESZ elfogultsággal vádolta a LIGA és a 
VDSZSZ Szakszervezeteket. Érdekes módon a 
jelenleg regnáló MSZP-SZDSZ, az éppen 
ellentétes felfogású kormányzati hatalom is a 
politikai részrehajlás vádjával illeti a két 
szakszervezetet. Ennél nem is kell nagyobb 
bizonyíték arra, hogy a LIGA és a VDSZSZ 
politikailag semleges. 

- Pontosan így van. Azt nem kell túlértékelni, 
komolyan venni, ha az államhatalom politikai 
elfogultsággal vagy célokkal vádolja meg a 
kormány intézkedései ellen fellépőket, hiszen ez egy 
önműködő, nagyon alacsony színvonalú 
beidegződés a mindenkori hatalomtól. Az 1998-
2002 között ellenzékben lévő baloldal volt az, aki az 
akkori sztrájkjaink idején hátulról támogatott 
bennünket, miközben azt mondták, hogy így jó, 
nagyon kitűnő és így tovább. Most meg a jobboldal 
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az, aki nem bánja azt, hogy ilyen tiltakozó 
cselekedetek folynak. Sőt a jelenlegi ellenzék egyet 
is ért velünk és segíti is munkánkat. Cserébe nem 
kérnek semmit – persze nem is kapnának, még ha 
kérnék sem. 

- A MÁV Cargo eladása következtében a 
VDSZSZ 250 ezer forint/fő összeget és 10 
százalékos béremelést követel valamennyi, a 
leányvállalatokhoz kihelyezett vasutas 
dolgozónak. Sikerrel kecsegtetőek lehetnek ezek 
a követelések? 

 
(folyt. a következő oldalon) 
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- Ezek nagyon alapos 
követelések, hiszen korábban 
kötött megállapodásokra 
alapoztuk őket. Megvizsgáltuk 
azt is, hogy akiket kihelyeznek, 
azoknak öt év múlva, 25-30%-kal 
csökken a bérük. Azt gondolom, 
hogy ezek a követeléseink egy 
teljesen jogos, alapos, mindenki 
által ismert okra vezethetők 
vissza. A Cargo privatizációjában 
a 2005-ös miniszterrel, Kóka 
Jánossal állapodtunk meg. Ő 
ajánlotta ezt a változatot, amit 
mára „elfelejtett”. Pechére, én is 

és más szakszervezeti vezetők is 
emlékszünk Kóka János 
javaslatára, ami azon a 
tanácskozáson hangzott el, amit a 
miniszter hívott össze. Egyébként 
a vasutasok megdolgoztak ezért a 
plusz juttatásért. Egy vállalatból 
öt lett két és fél év alatt, 
elszenvedték ennek kínjait, és 
most igenis tartják a markukat és 
azt az ellentételezést várják, amit 
a miniszter leírt nekik. 

- Nem tudom – nem is 
akarom – megkerülni utolsó 
kérdésem. A Dunai Finomító 

szakszervezeti irodájában 
beszélgetünk. Úgy tudott 
bejutni ide, hogy egy korábbi 
látogatásához hasonlóan, most 
is fegyveres őrök kísérik, akik 
az irodaházi folyosó két oldalán 
helyezkednek el. Mi okozza ezt 
a rettegést egy szakszervezeti 
vezetővel szemben? 

- Erre csak azt a nagyon találó 
magyar közmondást idézhetem, 
amely így szól: „Ki mint él, úgy 
ítél”… 

bé jé 

 

Röviden 
 

- Az elvégzett munkát nem sajnálatból és nem jószívűségből kell a tényleges árán megfizetni, hanem mert 
a tartósan alul-fizetett munkavállaló nem képes munkaerejének bővített újratermelésére, így a mai 
bérmegtakarítás a holnapi termelési tényező leépüléséhez vezet. Ugyanakkor a „tisztességes bér” fogalma azt 
jelenti, hogy a napi 8 órában, tisztességes munkával megkeresett bérnek fedeznie kell a munkavállaló és 
családja tisztes megélhetésének költségeit. Ez pedig természetszerűleg nem a létminimum környezetében 
való, egyik napról a másik napra élés szintjét jelenti. 

* * * 
- A szovjet típusú tárgyalástechnikával élők sajátossága, hogy nem egyszerűen nyerni akarnak egy-egy 

tárgyalás alkalmával, hanem jó érzés nekik azt tudni, hogy tárgyalópartnerük, akit teljesen „kifacsartak", 
vesztett a megállapodással. 

„Azért teszik ezt, mert folyamatosan törekszenek a másik fél befolyásolására – mondja a kommunikációs 
szakember – addig fitogtatják a tárgyalási erejüket, amíg a másik egészen gyengének, kicsinek és 
bizonytalannak nem érzi magát." 

A szovjet típusú technikában a felkészületlen tárgyaló besétál a csapdába, vagyis a maga számára 
elõnytelen ajánlatot fogad el, ha elhúzzák előtte a mézesmadzagot, vagy bevetnek vele szemben egy 
megfélemlítõ lépést" 

* * * 
- A magyarországi bruttó átlagfizetés 30 százalékkal alacsonyabb, mint Csehországban. A szlovák 

átlagbérrel ugyan egy szinten van a magyar, de a járulékok levonása után a magyar bérek jóval 
alacsonyabbak – derült ki egy nem reprezentatív, de több tízezer munkavállaló adataira támaszkodó 
felmérésből. 
A nettó átlagfizetéseket tekintve igencsak lemaradunk Csehországtól és Szlovákiától a Merces állásportál 
felmérése szerint. A magyar munkavállalók bruttó bérüknek csak 57, a csehek nagyjából 70, Szlovákiában 
viszont akár több mint a 80 százalékát is hazavihetik. 
Így csak a bruttó bért tekintve egyezik meg a szlovák és a magyar munkavállalók fizetése - hangsúlyozzák a 
Merces felmérésében, amely nem reprezentatív minta alapján készült, hanem több tízezer munkavállaló és 
munkáltató adatközlései alapján. 

* * * 
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- Megemelte inflációs prognózisát a jegybank, az MNB szerint az idén 6,3 százalékkal emelkednek a 
fogyasztói árak, szemben a februárban prognosztizált 5,9 százalékkal - áll a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 
kiadott inflációs jelentésében. 

* * * 
- 12 hónap alatt, 2007. áprilishoz viszonyítva, az élelmiszerek árai az átlagosnál nagyobb mértékben, 

12,7%-kal emelkedtek. Ezen belül jelentősen drágult az étolaj 65,3, a liszt 47,8, a száraztészta 22,9, a tej 
22,4, a sajt 22,0, a kenyér 19,3, valamint a péksütemények 16,8 százalékkal. 

* * * 
- 2008-ban, a gázárak akár 30, az élelmiszerek meg bőven tíz százalék fölött emelkedhetnek - áll GKI 

Gazdaságkutató Zrt.-nek az Erste Bank együttműködésével készült előrejelzésében. 
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Akinek humora van mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

 

A fájdalomnak az a haszna, hogy egyensúlyban 
tartja örömeinket is. 

* 
A Windowsban az a nagyszerű, hogy magától 

nem omlik össze. 
Előbb feldob egy dialógusablakot, és te 

nyomhatod meg az OK gombot… 
* 

A printer lassítja a papír haladását a kuka felé. 
* 

A nők többet nyafognak a szexre, mint a férfiak. 
Ezek a panaszok két csoportba sorolhatók: 

1. Nem elég, 2. Túl sok. 
* 

A régi lányok úgy tudtak főzni, mint az anyjuk. 
A maiak pedig úgy tudnak inni, mint az apjuk. 

* 
Reggel nem eszem, mert rád gondolok, délben 

nem eszem, mert rád gondolok, este nem 
alszom, mert éhes vagyok! 

* 
Kovács úr szalad lefelé a lépcsőn: 
- Házmester úúúúr, házmester úúúúúúúr!  
- Mi van? 
- Az anyósom ki akar ugrani a tizedikről! 
- És? Miért kellek én ahhoz?  
- Nem nyílik az ablak! 

* 
Hazatér valahonnan a politikus és csókkal 

halmozza el a feleségét. 
- Minden rendben van - mondja – meg-

választottak! 
- Valóban? Nem hazudsz? 
- Most már nem kell! 

* 
A család elmegy az állatkertbe, és az elefánthoz 

érve Pistike észreveszi, hogy mekkora izé lóg az 
elefánt hasa alatt. Megkérdezi a mamáját: 

- Mama, mi lóg az elefántnak ott? 
- Semmi, semmi... 
Pistike nem nyugszik. 
- Papa! Mi lóg az elefántnak ott? 
- Anyád mit mondott? 

- Azt, hogy semmi. 
- Hát anyád aztán el van kényeztetve! 

* 
A rendőr áll az utcán, mellette pedig egy 

szkínhed várakozik. Megszólal a rendőr: 
- Tudod, szkínhed, hogy úgy nézünk ki 

egymás mellett, mint egy sasmadár és egy rakás 
sz@r?  

Mire a szkínhed: 
- Őrmester úr, ha akarja, el is szállhatok. 
A férj a kocsmából igencsak későn keveredik 

haza, mondhatni azt is, hogy már korán van. 
Felesége elépattan az ajtó mögül: 

- Te meg hol voltál idáig? 
- Nem látszik rajtam? 
- Nem - mondja mérgesen az asszony. 
- Akkor még visszamegyek! 

* 
Éjszakai közúti ellenőrzés. Közeledik az 

ellenőrizendő gépjármű, a rend bátor őre kiáll 
az út közepére és elkezd körözni az 
elemlámpával. Csattanás, hősünket mentő viszi 
a kórházba (túlélte). Elfelejtette bekapcsolni az 
elemlámpát... 

* 
A székely bácsi megy szekérrel a göröngyös 

úton. Arra bicajozik egy formás menyecske. 
Nagyon hepe-hupás az út, hát a menyecske 
felborul, és kilátszik mindene. Amint melléér a 
székely, így szól: 

- Látja bácsi, hogy milyen nagy pechem van?! 
Így szól a székely: 
- Láttam amit láttam, de ezt nálunk máshogy 

híjják. 
* 

Egy idősödő nő felszáll a buszra. Egy 
úriember egyből felpattan, hogy átadja a helyét. 

Erre a hölgy: 
- De kérem, én előmelegített helyre nem ülök! 
- Akkor üljön a jegesmedve f...ára! 
A hölgy megdöbbenve odamegy a sofőrhöz: 
- Maga halotta ezt? 
- Hogyne. 



- És nem tesz semmit? 
- Mégis mit csináljak? Forduljak észak felé? 

* 
Egy falusi fiú elmegy a templomba, hogy 

meggyónja a bűnét a papnak: 
-Tisztelendő atyám, találkoztam egy csodálatos 

fiatal lánnyal és egy kis házikóban együtt aludtunk. 
-Fiam, ebben nincs semmi bűn. 
-Mellette feküdtem, de esküszöm, hogy nem 

nyúltam hozzá, meg se csókoltam, semmi sem 
történt. 

-Fiam, ez valóban nem bűn, feloldozlak, de 
ráadásként igyál meg egy vödör vizet. 

-De miért atyám? 
-Azért, mert minden marha vödörből iszik! 

* 
- Doktor úr, megrúgott egy teve! 
- És hol rúgta meg? 
- Hát a sivatagban! 

* 

 
 

E-mail:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELADÓ LAKÁS! 
 

Százhalombattán, a Móricz Zsigmond közben eladó egy 50 m2-es, két szobás harmadik emeleti panellakás. 
 

Irányár: 9,2 millió forint 
 

Érdeklődni lehet: 06-20-965-2708-as telefonszámon 
 

ELADÓ LAKÁS! 
 

Százhalombattán, a Bláthy Ottó utcában eladó egy IV. emeleti, 1+2 félszobás, 61 m2-es, nagykonyhás lakás. 
 

A lakáshoz pincerész is tartozik. 
 

Irányár: 10,6 millió forint 
 

Érdeklődni lehet: 06-20-9726-021 

ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS SZÁZHALOMBATTÁN 
 

Nyitási akció: 
5 cm-es homlokzati Hungarocell 675Ft/m2 

Egyéb termékeink: 
Fenyő-fűrészárú – tetőanyag – cserép 

Hőszigetelő rendszer 10 cm-ig – vakolat – gipszkarton – lambéria – OSB lapok 
Zsákos termékeink: csemperagasztó – habarcs – beton – mész  

Betonvas – síkháló – szeg – gipszkarton csavar 
 

Folyamatosan bővülő árukészleteinkkel várjuk a tisztelt vásárlókat! 
 

Címünk: Rendek-Halom Kft. Százhalombatta, Iskola u. 4. (volt Ilker) 
 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől-péntekig: 0730 – 1 630 

Szombat: 0730 - 1130 
 

Telefonszámaink: 23-350-248, illetve 20-5712-017 

ELADÓ – KIADÓ GARÁZS! 
 

Százhalombattán, a Bolyai János utcában eladó, vagy kiadó egy fűtött, egy férőhelyes garázs. 
 

Tel: 06-30-9912-559 

Hétvezér Étterem 
 

Szeretettel várunk mindenkit, akik elfogadható áron, kultúrált körülmények között, udvarias kiszolgálás mellett, 
ízletes falatokra vágynak! 

 

Ingyenes  házhozszállí tás Százhalombatta  e g ész  terül e tén!  
 

Nyitva: Hétfő-csütörtök: 1130-2100, Péntek-szombat: 1130-2200, Vasárnap: 1130-1700 
 

Százhalombatta Óváros, Kossuth L. u. 2. - a focipálya mellett. 
Tel: 20/462-7955 
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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 
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