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Önmagadért-velünk! 
 

 
Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt, valamint sikerekben bővelkedő újesztendőt 
kívánunk minden kedves olvasónak és szeretteiknek! 
 

Olajipari Szakszervezet 

 

 
 

 
  

Létszámcsökkentés után: Sanyi jelen/jövőképe. 

 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 
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Ha együtt van a családom, nekem akkor boldog a karácsony! 
 

A címben szereplő mondat egy olyan műszakos kollégától származik, aki az itt töltött több mint 25 év 

alatt kilencszer volt Karácsony Szenteste műszakban. Azt mondja, hogy neki, mint családos embereknek, 

pszichésen nagyon megterhelő volt az, hogy a szeretet ünnepét, a karácsonyt nem tölthette szerettei tár-

saságában. A műszakcsere is lehetetlen volt, hiszen minden kollégájának vannak gyermekei, unokái. Át-

hidaló megoldásként, a család egyetértésével egy korábbi napot jelöltek ki a gyermekek és felnőttek 

ajándékozására, a gondtalanul együtt töltött időre és a fenyőfa feldíszítésére. 

 

Karácsony. Egy ünnep. Talán az év legszebb ünne-

pe. A szereteté.  

Természetesen az év többi napján is jelen van éle-

tünkben a szeretet, de karácsonykor ezt sokkal tuda-

tosabban fejezzük ki gesztusokkal és különböző – 

hasznos vagy annak gondolt – tárgyakkal. 
Sokan ezidőtájt rohannak, tülekednek, felkapnak egy 

ajándékot – sokszor szív nélkül -, mert valamit azért 

mégiscsak venni kéne, amit meg is magyaráznak 

magunknak. Elvárja tőlünk a világ. Ez a szokás. Elvégre 

egyszerűbb, mint leülni egy szeretted mellé, megfogni a 

kezét és azt mondani: “Ma csak a tiéd vagyok. A teljes 

figyelmem és szeretetem a tiéd. Én az időmet adom 
neked ajándékba.” Az összes többi úgyis csak körítés. 

A fenti bekezdéshez kapcsolódva idézem Wass Albert 

örökérvényű sorait: 

„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, 

mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap 
közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, 

munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is 

az estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, 
fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a 

szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak 

is elég az estéje.” 

A bevezetésben említett kollégának csak annyit 

tudtam mondani, hogy műszakos koromban én is 

hasonlóképpen éreztem. Tudom, ez őt nem vígasztalja, 

hiszen neki, naptári időszaktól függetlenül, éjjel és 

nappal el kell látnia munkáját. 

A multinacionális cégek nagy része igazán megadja 

a módját annak, hogy "megajándékozza" 

munkavállalóit, akár jutalom, év végi bónusz – amit 

véleményem szerint nálunk megakarnak szüntetni –, 

és/vagy a cafeteria egyes elemeivel történő juttatások 

formájában, ugyanakkor például a MOL Nyrt. nem 

büszkélkedhet azzal, hogy lelkileg is gondoskodik 

munkavállalóiról. Ehelyett egész évben stresszes 

állapotban tart százakat azzal, hogy munkakörök 

összevonásával és ezáltal a kirúgásveszélyeinek 

kitéve érezzék fenyegetettnek megélhetésüket, 

munkahelyüket. Pedig az évnek legalább ezen részén 

kellene nagyobb hangsúlyt fektetni a beosztottak 

stressz-szintjére és a nyugodtabb légkör fenntartására, 

amely kiváltképp a HR-osztály feladata (lenne), de 

természetesen a vezetőséget is érinti. Ők azonban 

megszervezik maguknak a külön karácsonyi 

bankettet, ahol ilyen-olyan műfajból szerződtetett 

előadóművészek szórakoztatják a nagyérdeműt. El ne 

felejtsem, rajtuk kívü nényány százan hozzájutnak 

ingyen koncertjegyekhez is és ezzel le van tudva az 

egész év… Ügyes – mondhatná Kohn bácsi. 

Bár, az igazi céges karácsonyi ajándék az lett volna, 

ha a cég valós bérajánlattal  ellensúlyozza a jól 

elvégzett munkát. 

Magam részéről kívánom, hogy mindenki megtalál-

ja a karácsonyhoz illő nyugalmat, békességét és sze-

retet az év minden napján! 
Brunecker Jenő 

 

Andók Veronika: Karácsony előtt 
 

Olvad az első hó, csupa sár minden,    A faluban száncsengő hangja szálldos 

A szánkó is még a padláson pihen,    És megszaporodtak a Mikulások, 

De a téren reggeltől fenyőfa áll     A gyerekek is most egy kicsit jobbak 

És minden ága csillogó díszre vár.     És aranyos-furcsa leveleket írnak 

Az ablakokban este gyertyák égnek,    Karácsony jön és bekopog csendesen, 

S az emberek szemében titkos fények.    Varázsától megváltozunk hirtelen 

Szájukon mosoly, kezükben csomagok,    S olvadhat az első hó, minden csupa sár, 

Emlékeik közt régi karácsonyok.     A szeretet most már a szívekben jár. 
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Adventi koszorú története 
 

Advent, a karácsonyra való lelki felkészülés négy vasárnapon át tartó időszaka. Az adventi készület 

hagyománya a 4. századból ered, amikor a vízkeresztkor tartott keresztelések előtt háromhetes előkészü-

leti időt tartottak. A következő században ez a várakozás átalakult: a keresztények már a karácsonyra, 

Jézus születésének ünnepére készültek az ünnepet megelőző hat héten keresztül. Ez rövidült le a négy 

vasárnapon átívelő adventre. Kezdési időpontja évről évre változik, Szent András napjához (november 

29.) legközelebb eső vasárnap és december 25-e közötti négy hetes időszak advent ünnepe. Színe a lila: a 

templomi terítő lila, a szertartáson a pap lila miseruhát vagy stólát visel, illetve az adventi koszorún első-

nek meggyulladó gyertya színe is lila. 
 

A régi időkben még boszorká-

nyokban, gonosz varázslókban, 

gonosz lelkekben és többféle iste-

nekben hittek az emberek. Ebből a 

korszakból származik a varázskör 

gondolata is: szalmából, fűzfa-

vesszőből vagy fenyőágakból 

koszorút fontak, melyet vörös és 

aranyszínű szalagokkal díszítettek. 

A zöld a termést, az arany a fényt, 

a piros pedig az életet szimbolizál-

ta. Maga a koszorú az örökkévaló-

ság jelképe volt és az olyan va-

rázserőé, amely sosem törik meg. 

Úgy gondolták, hogy az ilyen 

szent körrel minden gonosz szel-

lemet elűzhetnek a háztól. Idővel 

persze feledésbe merült ez az ősi 

pogány szokás. 

1838-ban egy protestáns lelkész, 

Johann Heinrich Wichern megala-

pította az első gyermekotthont 

Hamburgban, s naponta istentisz-

teletet tartott az ott élő kisgyerme-

keknek. A ház egyik termébe ha-

talmas csillárt készíttetett fából, és 

minden mise alkalmával egy-egy 

gyertyát tűzött rá. A keréken 23 

gyertya volt, ami a karácsony 

előtti napokat jelölte, kifejezve a 

Megváltó születésének évforduló-

jára való várakozást. 19 piros 

gyertya jutott a hétköznapokra, 

négy fehér a vasárnapokra. 

1860-ban Berlin-Tegelben szü-

letett meg a gondolat, hogy fonott 

fenyőkoszorúval helyettesítsék a 

fakarikát, és a 24 gyertya helyett 

csak négyet, keresztirányú elhe-

lyezkedésben tettek rá, amelyek a 

négy adventi vasárnapot jelképez-

ték: így már elég kicsi lett a kör 

ahhoz, hogy a polgárok lakásában 

is helyet kapjon és széppé tegye 

az ünnepi várakozást. 

Az első világháború után Né-

metországban már minden család-

nál volt adventi koszorú, s szépen 

lassan a katolikus keresztényekhez 

is eljutott. Az 1950-es évek óta 

már Európa szerte általánossá vált 

egy-egy gyertyát meggyújtani a 

koszorún a karácsony előtti 4 va-

sárnapon. Magyarországon főleg a 

második világháborút követő idő-

ben vált szokásossá az adventi 

koszorú készítése. 

 
A hagyomány szerint három lila 

és egy rózsaszín gyertyát helyez-

nek el a koszorún. A lila szín a 

bűnbánatot és a megtérést, a ró-

zsaszín pedig a bűnbocsánatot és a 

közelgő ünnepet jelképezi. Az 

advent során ugyanis ugyanúgy 

önmegtartóztatással, bűnbánattal 

készülnek a keresztények a közel-

gő karácsonyra, mint tavasszal 

húsvét előtt. A koszorú négy gyer-

tyája közül – a meggyújtás sor-

rendjében – az első, a második és 

a negyedik lila, míg a harmadik 

rózsaszín. A négy - koszorún elhe-

lyezkedő - gyertyát körbe gyújtot-

ták meg az előestéken (az óramu-

tató járásával ellentétesen), jelez-

vén, hogy az üdvtörténet mintegy 

„szembemegy" a történeti idővel. 

A négy vasárnapból a harmadik 

kis szünetet jelent az önsanyarga-

tás közepette, ekkor a küszöbön 

álló ünnep fölött érzett öröm kerül 

előtérbe. Ezt fejezi ki a rózsaszín 

gyertya. 

Manapság többféle adventi ko-

szorú készül. A gyertyákat vasár-

naponként gyújtjuk meg, minden 

alkalommal, eggyel többet. A 

világító gyertyák számának növe-

kedése szimbolizálja a növekvő 

fényt, amely a várakozónak Kará-

csony közeledtét jelzi. 

Napjainkban az adventi koszorú 

jelenléte már szinte természetes az 

otthonokban, azonban az eredeti 

szokás, hogy az ember maga ké-

szíti el lakása díszét, már többnyi-

re feledésbe merült. Valóságos 

iparággá fejlődött ki az adventi 

koszorú készítése, és sajnos roha-

nó világunknak köszönhetően, 

inkább kész koszorú vásárlásával 

várjuk a karácsonyt. 

Pedig milyen szép és hangulatos 

is az, amikor a család összegyűlik 

az asztal körül, és közösen elké-

szítik az adventi díszt. Közben a 

szeretet és összetartozás érzése 

teszi még különlegesebbé ezt a 

szép hagyományt, ami nem csak a 

gyerekeknek, de nekünk felnőt-

teknek is örökké emlékezetes 

maradhat. 

Az első ajándék megvásárlása-

kor azzal nyugtatjuk meg magun-

kat, hogy a szeretet szerény jeleire 

mindig is szükség van, később 

azzal, hogy az ünneptől függetle-

nül is vásárolni kellene ezt, azt. 

Aztán rádöbbenünk, hogy nincs 

megállás, egyre bővül a megaján-

dékozottak köre. 

Ma már nem készítünk saját 

munkánkkal apró meglepetéseket, 

mert gyarlónak látjuk a fényes 

kirakatokban sorakozó ajándék-

tárgyak mellett. Végül is szorong-

va várjuk az ünnepet. 

Rendszerezd feladataidat, terve-

idet úgy, hogy az ünnepek ne szól-

janak másról, csak a családoddal 

együtt töltött boldog pillanatokról, 

napokról. 
Lyenő
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Az alábbi levelet, 2016. december 7-én postáztuk a Nemzetgazdasági Minisztériumnak. 
 

Varga Mihály Nemzetgazdasági miniszter részére 
 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
 

Tisztelt Miniszter Úr! 
 

Tárgy: Munkavállalók rendes szabadságának bővítése. 
 

A MOL Nyrt.-nél szellemi munkarendben, illetve fizikai állományban, folyamatos műszakrendben dolgozó 

munkatársaim nevében kérem a Miniszter úr állásfoglalását az alábbi kérdésben: 
 

Idézet: 
 

„Mt. 130. § (1) A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, 

amely alap- és pótszabadságból áll. 

Mt. 131. § (1) Az alapszabadság mértéke húsz munkanap. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabadság a munkavállaló 

a) huszonötödik életévétől huszonegy; 

b) huszonnyolcadik életévétől huszonkettő; 

c) harmincegyedik életévétől huszonhárom; 

d) harmincharmadik életévétől huszonnégy; 

e) harmincötödik életévétől huszonöt; 

f) harminchetedik életévétől huszonhat; 

g) harminckilencedik életévétől huszonhét; 

h) negyvenegyedik életévétől huszonnyolc; 

i) negyvenharmadik életévétől huszonkilenc; 

j) negyvenötödik életévétől harminc munkanapra emelkedik.” 
 

Idézet vége. 
 

Mivel a szabadság kiadásának alapvető célja, hogy a munkavállaló pihenését, regenerálódását szolgálja, ezért 

az alapszabadság mértéke nem a munkaviszonyban eltöltött időtől, hanem a dolgozó életkorától függ, és mint 

az a fenti Mt. idézetből látszik, az életkor emelkedésével növekszik. 
 

A fenti szabályozás abban az időben született, mikor a munkavállaló nők 55 és a munkavállaló férfiak 60 éves 

korukban mehettek rendes nyugdíjba. 
 

Véleményem szerint, a nyugdíjkorhatár megemelése miatt, valamint azért, mert a munkavállalók a megnöveke-

dett, munkában eltöltött évek miatt egyre nehezebben regenerálódnak, – az adminisztratív munkavállalókon 

kívül a fizikai dolgozók, ezen belül fokozottan a folyamatos-folytonos műszakban alkalmazottak –

megújításra/frissítésre szorul a fent idézett szabályozás. 
 

Ezzel kapcsolatos kérdésem a következő: tervezi-e a kormány az alapszabadság, illetve a korábban maximált 

30 napos szabadság időtartamának meghosszabbítását? 
 

Munkatársaim nevében is áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikeres újévet kívánok! 
 
 

Megnyugtató válaszát, a MOL Nyrt. alkalmazásában álló, több ezer kolléganőm és kollégám nevében is 

köszönöm! 
 

Százhalombatta, 2016. december 7. 
 

Tisztelettel, üdvözlettel: 

 

Brunecker Jenő 

Olajipari Szakszervezet 

Ténykép felelős szerkesztő 
 

Cím: 2440 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2. 

Postai cím: 2443 Százhalombatta, Pf: 1 

Telefon: +36-20-425-7869 
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Határozott béremelésre van szükség 
 

A bérek határozott emelését szorgalmazta Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, az Európai 

Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) konferenciáján. Kifejtette: lezárult Magyarországon az a 

gazdaságfejlődési korszak, amelyben a versenyképesség elsősorban az olcsó munkaerőből fakadt. Az 

országnak és egész Közép-Európának szembe kell néznie a "bérnyomás" jelenségével, azzal, hogy a 

politikai valóság és a gazdaság fejlődése magasabb béreket követel. 
 

A kormányfő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy 

növekvő béreket csak versenyképes vállalkozások 

képesek fizetni. Ebből az is következik - mondta -

hogy a költségvetés az adórendszeren keresztül egyre 

kevesebb forrást vonhat ki a gazdaságból. 

Így tovább kell egyszerűsíteni a társaságiadó-

rendszert, a 19 százalékos kulcsot csökkenteni kell a 

következő években; ugyanígy a személyi 

jövedelemadót is tovább kell mérsékelni, és a 

munkáltatói járulék csökkentése sem kerülhető el - 

sorolta a feladatokat a miniszterelnök. Ezek között 

említette azt is, hogy támogatni kell a vállalati szektor 

kutatás-fejlesztési (K+F) kiadásainak emelését. 

Emellett az állami bürokrácia csökkentésére, a 

gyermekvállaláshoz kapcsolódó, munkán keresztül 

adott kedvezmények fejlesztésére, versenyképesebb 

munkaerőre és megfelelően versengő bankrendszerre, 

valamint versenyképes pénzügyi közvetítőrendszerre 

van szükség - mondta Orbán Viktor. 

Az elmúlt hat év gazdaságpolitikájáról szólva a 

miniszterelnök kifejtette: kormánya egy olyan 

gazdaságpolitikai mixet kezdett alkalmazni, amely a 

növekedést, a költségvetési fegyelmet, a 

foglalkoztatottság növelését és az adósságcsökkentést 

egyidejűleg akarta végrehajtani. 

A tankönyvek szerint ez nem lehetséges, de a 

gyakorlat azt bizonyítja, hogy - szakítva régi 

beidegződésekkel - ez igenis sikerülhet egyszerre - 

jelentette ki. 
MTI 

 

Lesz-e béremelés a járulékcsökkentésből? 

www.liganet.hu  
 

Megelőlegezve ennek az írásnak a végkövetkeztetését, igen, lesz. Pontosabban: szükségszerű és elen-

gedhetetlen, hogy legyen. Ennek megértéséhez röviden át kell tekinteni azokat az okokat, melyek elvezet-

tek a szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos csökkentéséhez. 

 

Egyértelmű, hogy az elsődleges ok az a példa nél-

küli munkaerőpiaci helyzet, melyet röviden munka-

erőhiányként írhatunk le. Az elmúlt időszakban vilá-

gossá vált, hogy a munkaerőhiány egyre több ágazat-

ra és szakmára terjed ki. Ez viszont már a gazdaság 

működését veszélyezteti. 

A munkáltatók erre a helyzetre úgy reagáltak, hogy 

egyre több vállalkozásnál kényszerültek jelentős bér-

emelésre a munkavállalók megtartása érdekében. Ez 

volt az a pont, amikor a kormány is belátta, hogy az 

elégtelen bérszínvonal jelentős gátja a gazdasági fej-

lődésnek. Egyben az is nyilvánvalóvá vált, hogy ezen 

a helyzeten csak úgy lehet változtatni, ha csökkennek 

a munkabért terhelő elvonások. 

Figyelembe véve, hogy a járulékcsökkentés célja a 

béremelések elősegítése volt, a LIGA következetesen 

ragaszkodott ahhoz, hogy ez a munkavállalói járulé-

kok oldalán történjen meg. Ez lett volna az a megol-

dás, amely automatikus nettó béremelkedést jelentett 

volna. 

A kormány végül is a munkáltatói járulékcsökken-

tés mellett döntött. Felmerül a kérdés, hogy a járulék-

csökkentés megjelenik-e a bérekben vagy sem. A 

munkaerőhiánnyal küzdő vállalkozásoknál ez nem is 

kérdés, hiszen ezeknél a cégeknél máris jelentős bér-

emelések történtek. Ezeknél a munkáltatóknál csupán 

arról van szó, hogy így 2017-es béremelés kisebb 

költséget jelent. 

Kérdés, hogy mit lépnek azok a vállalkozások, ahol 

még nem éleződött ki ennyire a probléma. A munka-

vállalók megtartása érdekében ők is kénytelenek bért 

emelni. 

Az ez évi tendenciákból kiindulva valószínűsíthető-

en a járulékcsökkentésből származó megtakarításnál 

jelentősebb mértékben. Itt érdemes megemlíteni, 

hogy a tárgyalások során maguk a munkaadók java-

solták, hogy a járulékcsökkentést elsődlegesen a bér-

emelésekre kell fordítani. 

Érdemes konkrétan is megnézni, hogy egy átlagos 

250.000 Ft-os bruttó bérnél milyen lehetőséget bizto-

sít az 5%-os szociális hozzájárulási adó csökkentés. 

Ebben az esetben a bruttó bér több mint 10.000 Ft-tal, 

260.264 Ft-ra emelhető költségtöbblet nélkül. Ez a 

4.1 %-os béremelési lehetőség természetesen minden 

jövedelmi sávban megjelenik. 

Nem szabad arról sem megfelejtkeznünk, hogy 

2017-től a társasági nyereségadó 9%-ra történő csök-

kentése is többletforrást biztosít a munkáltatóknak a 

béremelésekhez. 

Láthatjuk tehát, hogy a béremelés a vállalkozások 

jelentős részénél szükségszerűen bekövetkezik. 

Ahol pedig ez mégsem történne meg, ott a szak-

szervezetek feladata megakadályozni, hogy a vállal-

kozások ne karácsonyi ajándéknak tekintsék a járu-

lékcsökkentést. 
 

H.L. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.liganet.hu/


 

 
Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Évek óta a legsikeresebb bérmegállapodás 
Elégedettek szakszervezetek 

 

A szakszervezetek elégedettek a bérmegállapodással, hosszú évek óta nem értek el ekkora sikert a mun-

kavállalói érdekképviseletek, mint most – mondta Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövet-

ségének (MOSZ) elnöke. Kifejtette, a szakszervezetek tíz éve azért küzdenek, hogy a nettó minimálbér 

érje el a létminimumot, a szakmunkás bérminimum pedig nagyobb mértékben növekedjen a minimál-

bérnél. 
 

A kormány és a szociális partnerek között kedden 

létrejött megállapodása szerint jövőre a minimálbér 

15 százalékkal, a garantált bérminimum 25 száza-

lékkal nő, a járulékok 5 százalékkal csökkennek, 

2018-ban a minimálbér újabb 8 százalékkal, a bérmi-

nimum 12 százalékkal nő és további 2 százalékpont-

tal csökkennek a járulékok. 

A szakszervezeti vezető szerint a megállapodás 

hozzájárul ahhoz, hogy a megbomlott munkaerő-

piaci folyamatok belátható időn belül egyensúlyba 

kerüljenek. Fontosnak nevezte Palkovics Imre, hogy 

a magyar szakképzett munkaerő megmaradjon a 

munkahelyén, szerinte a megbecsültséget a megélhe-

tési feltételek biztosításával is meg kell adni. 

A Munkástanácsok elnöke szólt arról, hogy a bér-

megállapodás a magyar gazdaság versenyképessé-

gét is növeli, a vállalkozásoknál, így a kkv-knál is a 

bér nemcsak költség elsősorban, hanem hatékony-

sági kérdés is. A béremelés rákényszeríti a vállalko-

zásokat arra, hogy hatékonyabban szervezzék a legér-

tékesebb elemet, az élő munkaerőt – mondta Palko-

vics Imre. 
MTI 

* * * 

2016. november 22-én több évtizedes szakszer-

vezeti követelés vált valóra, jövőre a minimálbér 

eléri a létminimum szintjét. A minimálbér 15, a 

garantált bérminimum 25 százalékkal nő jövőre, a 

munkáltatói járulékok 5 százalékponttal csökken-

nek. A LIGA Szakszervezetek üdvözli a megálla-

podást, de felhívja a figyelmet, hogy hasonlóan 

előremutató megállapodást szeretne a bérajánlás-

ról, a korhatár előtti ellátásokról vagy a Munka 

törvénykönyve és a Sztrájktörvény módosításáról 

is.  

A LIGA Szakszervezetek munkavállalói szempont-

ból előremutatónak tartja a Versenyszféra és a Kor-

mány Állandó Konzultációs Fórumán a mai napon 

létrejött megállapodást, amelynek eredményeként a 

minimálbér 2017-ben 15%-kal, 2018-ban további 

8%-kal, a garantált bérminimum 2017-ben 25%-kal, 

2018-ban pedig további 12%-kal emelkedik. Külön 

kiemelendő a VKF részvevőinek a munkabékét is 

szem előtt tartó kompromisszumkészsége. 

 

A LIGA Szakszervezetek rámutat arra, hogy ezekkel 

a tervezett intézkedésekkel a minimálbér eléri a lét-

minimum szintjét, ami azt jelenti, hogy hogy a mun-

kavállalói érdekképviseletek többéves küzdelme vé-

gül eredményre vezetett, jelentős előrelépés történt a 

dolgozói szegénység elleni küzdelemben. 

 

A LIGA Szakszervezetek reméli, hogy - a VKF ülé-

sen Varga Mihály miniszter úr által tett ígéretnek 

megfelelően - rövidesen sor kerülhet egy megállapo-

dás megkötésére az állami vállalatoknak szóló bér-

ajánlásról. Egy ilyen megállapodás biztosíthatja ezen 

vállalatok munkavállalói számára is a versenyképes 

bérezést és ezáltal a színvonalas közszolgáltatások 

fenntartását. A LIGA Szakszervezetek bízik benne, 

hogy a jövőben is jellemző lesz a VKF résztvevőire 

ez a most tapasztalt együttműködés és ebben a szel-

lemben kerülhet sor a régóta húzódó tárgyalások foly-

tatására a Munka törvénykönyve, a sztrájktörvény és 

a megszűnt korhatár előtti ellátások kérdéskörében. 
LIGA Szakszervezetek 

 

A munkaerő megtartásának fontos eleme a béremelés 
 

Ha a legalacsonyabb bérek emelése után a maga-

sabb bérkategóriákban nem fizetnek többet a munkál-

tatók, akkor nem fognak munkaerőt kapni - mondta 

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövet-

ségének elnöke az M1 aktuális csatornán. 

 Az érdekképviselet vezetője kifejtette, a munkaerő 

nem a minimálbéres szinteken hiányzik, de ahhoz, 

hogy a gazdaság versenyképesen és hatékonyan mű-

ködjön, meg kell fizetni a dolgozókat. 

Hozzátette: a munkaerővel is hatékonyan kell bán-

ni, magasabb technikai színvonalú fejlesztéseket, 

minőségi és hatékonysági váltást kell végrehajtani. 

Palkovics Imre kitért arra is, nem fogadható el, 

hogy a létminimum összegét nem éri el a nettó mini-

málbér, a minimális létfenntartási költségeket a mi-

nimálbérnek fedeznie kell. 

* * * 

Megállapodott a kormány a szociális partnerekkel, 

a minimálbér 15, a garantált bérminimum 25 száza-

lékkal nő jövőre, a munkáltatói járulékok 5 százalék-

ponttal csökkennek, 2018-ban a minimálbér újabb 8, 

a bérminimum 12 százalékkal nő és további 2 száza-

lékponttal csökkennek a járulékok. 

Palkovics Imre kiemelte: a munkaadók is hozzájá-

rultak a VKF keretein belül megszületett, mérföldkő-

nek számító béremeléshez. A garantált bérminimum 

két év alatti 37 százalékos emelését pedig komoly 

lépésnek nevezte. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Tömören 
Véleményem szerint 

 

Big September DUFI üzem1. 

- Jó napot kívánok!  

- Jó napot! Mi járatban? 

- Hegesztési munkát végzünk. 

- Megbízás van?  

Volt. Utólag derült ki, bár ne lett volna. 

- A munkavezetőnek piros karszalag kell. Van nektek 

olyan? 

- Hát azt hol lehet kérni? 

- Nem kérni, hozni kell. 

- Flexelni is kell majd. De nem lehet ám, hogy a szik-

ra 10m-re szétszóródjon. Vizes ponyvával le kell a 

munkaterületet határolni. 

- Azt megoldjuk. 

- Nem biztos, hogy minden munkafázisban lehet 

flexel vágni. Ha a gázmentő úgy ítéli meg, hogy ben-

zin maradt a csőben, ridgiddel kell vágni. Van nek-

tek? 

- Hát az nincs. Akkor azt bérelni kell, vagy venni. Hú, 

az nagyon megdrágítja a munkát. 

- Oldjátok meg. Itt az engedély, a kolléga megmutatja 

a munkát. 

Üzemes kolléga kimegy velük a területre. Gázmentő 

mutatja, hogy hosszú a csőszakasz, ide kellene egy 

lyukat fúrni, hogy be tudjon mérni. 

Hegesztő brigád el, majd egy akkumulátoros kézi 

fúróval vissza. Fúrás indul. Lyuk nem akaródzik kifú-

ródni. Hosszú erőlködés után az egyik külcéges azt 

mondja csendben a fúró kollégának: 

- Te, hagyjuk, ne égessük magunkat. Holnap hozunk 

egy nagyobb fúrót. 

Munka befejezve. 

Másnap megjelenik a brigád. Hegesztő készülék fel az 

utánfutóra, a szerszámos láda mellé. Brigád el. Munka 

vége. Lyuk nincs. 

Üzemes kolléga relaxálni akar. 

* 

Big September DUFI üzem 2. 

- Gyertek, megmutatom a munkát. Kell hozzá 22-24-

es és 27-30-as kulcs. 

Kimennek a helyszínre. Az üzemes kolléga megmu-

tatja a szerelendő peremeket. A külcéges (versenyez-

tetett, szerződtetett) dolgozó próbálja rátenni a 27-es 

kulcsot a 30-as kulcsméretű csavaranyára, de nem 

megy. Mondja neki az üzemes kolléga, hogy meg 

kéne fordítani a kulcsot. 

Külcéges dolgozó megfordítja – a kulcs hossztengelye 

körül – s így, ugyanúgy a 27-es felét próbálja újra 

rátenni a csavarra, de így sem megy. 

Üzemes kolléga sírva fakad… 

Aki nem hiszi, járjon utána vagy álruhában nézzen 

szét leálláskor egy-egy üzemben. 

* * * 

Minap, az egyik üzemben beszélgettem néhány kollé-

gával. Úgy szidták a „bérfejlesztést” bejelentő illeté-

kest, mint a bokrot. Szegény felmenői is kaptak hide-

get-meleget, pedig ők aztán nem tehetnek arról, hogy 

rokonuk pont ebbe a beosztásba került, hiszen csak 

egy végrehajtó. Amit feljebbvalói mondanak neki, azt 

teljesíti. Ö is csak egy szem a láncban – eltérő, a fő-

nökök álláspontjával szembeni javaslat és annak kap-

csán bármiféle egyéni cselekvés kizárható. Akár azt is 

mondhatja utólag, hogy „Parancsra tettem”. 

* * * 

Mindenkinek van főnöke, de nem mindegy milyen – 

írta egy kollégánk. Avagy – „akinek nem inge...” 

A rossz vezetői példamutatás - ami a MOL-nál a 

munkavállalók legnagyobb elégedettségére nem for-

dulhat elő - és helytelen viselkedési minta megmérge-

zi a munkahelyi légkört és kihat az egyéni és csopor-

tos teljesítményre. 

Az arrogáns főnök diktatórikus, lekezelően bánik a 

beosztottakkal, azokat lealacsonyítja, megalázza, 

pokollá teszi az életüket. Nem érzi, hogy helytelen a 

viselkedése, érzéketlen a negatív visszajelzésekkel 

szemben és nehezen győzhető meg bármiről a kiváló-

ságának bizonyítására való törekvése során. Eltérő 

viselkedést tanúsít a beosztottakkal, mint a felettesek-

kel szemben. 

A bizalom hiánya a vezető és a beosztottak közti kap-

csolatban elszigetelődéshez vezet. Mint szakmai kér-

désekkel, mint pedig a munkavégzésre kiható szemé-

lyes problémákkal vonakodva vagy nem fordulnak 

hozzá a dolgozók. 

Az arrogáns, elszigetelődött főnök nem tudja megfe-

lelően motiválni a dolgozókat, az emberek közöm-

bössé, kedvtelenné válnak, nem érzik magukénak a 

vezető terveit, a vállalati célokat. A pozitív visszajel-

zés, dicséret, erre a vezetőre nem jellemző. A vezető-

nek ugyanakkor lelkesítenie kellene a csapatot, meg-

dicsérni, elismerni a jól teljesítő beosztottak munká-

ját. 

Ha egy arrogáns főnök van megbízva a beosztottak 

által elvégzendő munkafeladatok kijelölésével, a 

munkafeltételek jobbá tételével és a teljesítmények 

felülvizsgálatával, akkor képes arra, hogy a beosztott-

jait tehetetlen pozícióba juttassa, ellehetetlenítse. Nem 

ad tanácsot, egyértelmű, érthető utasítást, nem moti-

válja sem az egyéneket, sem a csoportot. 

Hamar elveszti a tekintélyét az a vezető, aki nem mu-

tat példát a beosztottjainak. Rossz fényt vet a főnökre 

pl., ha kiírja magának a túlórát, hogy több pénzt vi-

hessen haza, a beosztottakat pedig fizetésük csökken-

tésével fenyegeti.  

A főnököt nem kell feltétlenül szeretni, nem kötelező 

vele barátkozni, de emberi hangot használva, normális 

emberi kapcsolatokat építve hatékonyabban lehet 

dolgozni és munka végeztével nyugodtan megy haza 

mindenki a családhoz. 
Brunecker Jenő 
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Munkamánia 
www.szimpatika.hu 

 

Szia, Bazsi! Őrület, hogy milyen rég nem írtam már, de beszippantott a mókuskerék. Nyomom a melót 

ezerrel. A sok görnyedéstől az íróasztalnál be is állt a derekam, úgyhogy mostanában kénytelen vagyok 

ebédidőben masszázsra járni. Szerencsére sikerült elintézni, hogy a cég állja, mert egyébként egy vagyon 

lenne kifizetni a félmeztelen masszőröket. 
 

Persze emiatt csúszik az ebéd délután kettőre, pedig 

gondolhatod, hogy a hajnali tíz órás munkakezdés 

miatt addigra milyen éhes vagyok. Edzeni meg nem 

mehetek tele hassal, úgyhogy háromtól gyúrok mos-

tanában, azért nem futunk össze a súlyoknál. Kondi 

után már nincs is értelme visszamenni melóba – gon-

dolhatod, mennyire szét vagyok zuhanva. Na de nem 

nyavalygok tovább, aki rabszolgának áll, ne sírjon, 

hogy megizzasztják a hajcsárok. 

Hanem itt a HR-en nem egy méznyalás az élet. Ré-

gebben még elavult személyzeti osztálynak hívták a 

részlegünket, és egyedül Manyika néni dolgozott itt. 

Volt is fejetlenség, képzelheted. De azzal, hogy en-

gem felvettek a vénasszony helyére, minden megvál-

tozott. Ő is jól járt, mert nem kell nyugdíjig dolgoz-

nia. 

Szóval hatalmas változásokat vezettem be. Felvet-

tem két menedzsert, öt junior menedzsert, három 

asszisztenst, és mindenkinek hozattunk tableteket. 

Sajnos a tabletek nem voltak kompatibilisek az előző 

számítógépekkel, ezért felvettünk 15 adminisztrátort 

is, hogy minden adatot átvezessenek a cég elmúlt 45 

évéből manuálisan. Hát apám, úgy ment el a bérkeret, 

mint egy átbulizott hétvége. Hiába a vérző szívem, el 

kellett küldeni 30 embert a termelésről. 

Normális körülmények között egy ekkora leépítést 

megérez a cég, de megoldottam. 

A megmaradt dolgozókhoz Bolíviából hívtam egy 

állati jó trénert. Igazi top coach. A motiváció Dárdai 

Palija, az ösztönzés Dzsudzsákja. Minden munkással 

átéreztette a közösséghez tartozás felpezsdítő izgal-

mát… és kétszeres sebességre állíttatta a futószalagot. 

Pörögtek a kezek, mint a motolla. A termelés a régi 

volt, úgyhogy végre jutott idő a HR osztály tovább-

képzésére. 

A csapatot beírattam a „Pozitív energiák feltérké-

pezése a munkavállalók között szervezeti struktúra-

váltás során” tanfolyamra. Sajnos ezt a tanfolyamot 

csak Kubában tartják, így borsos költséget jelentett a 

főnökeimnek. De ahol a legnagyobb a szükség, ott a 

legközelebb a segítség. Rájöttünk, hogy ha a munká-

sok bérét visszatartjuk 3 hónapig, és megforgatjuk a 

pénzt a tőzsdén, az fedezi a költségeket. Úgyis csak 

elszórnák a gyerekek iskolájára, rezsire vagy egyéb 

rövid távú dolgokra. 

Szóval jövünk haza Havannából, gondoltam, elszí-

vok egy szivart a melósok között, hogy érezzék a 

törődést, erre mit hallok?! Mindenki rinyál, hogy a 

dupla sebességtől szakad róluk a verejték. Tudom én, 

milyen érzés keményen izzadni. Egy napja még ró-

lam is dőlt a víz a tengerparton, alig győztem pótolni 

a folyadékveszteséget koktélokkal. Gyorsan kellett 

cselekedni, hiszen az a dolgom, hogy segítsem az 

egyszerű beosztottak munkáját. Le is csavartattam 

egyből a fűtést. Nekik is jobb, és a rezsin is spóro-

lunk. 

Hát így nyomom az ipart, de nem akarlak untatni a 

szürke hétköznapokkal. Meg aztán sietek is, mert el 

kell bocsátanom mindenkit a termelésről, hogy fel 

tudjak venni egy stratégiai tervezési igazgatót. Még 

nem tudom, hogy lesz haszna munkások nélkül a 

gyárnak, de emiatt fájjon az ő feje – tervezzen rá 

valami stratégiát. Végtére is az a dolga, nem?! 

Csá! 

Tomasz 

Ui. Egy darabig nem érsz el, mert továbbképzésen 

leszek: „Szinergiák és validálások a vállalati flow 

élmény tükrében”. Baromi izgalmas. Kár, hogy Thai-

földön rendezik, és már csak első osztályon van oda 

repülőjegy. 
Sallai Ervin 

 

Az OECD adatai szerint Magyarországon a férfiak 

jövedelemelőnye kisebb megszakításokkal, de vi-

szonylag dinamikusan nőtt a nők fizetésének a kárára 

a 2004-es európai uniós csatlakozás óta. Ez a jövede-

lemkülönbség 2012-re csúcsosodott ki, a válság ma-

gyarországi begyűrűződése mélypontjának a hatására. 

Általánosan elmondható, hogy a gazdasági és pénz-

ügyi válságoknak első körben a nők (és az idősebb 

munkavállalók) alkalmazása látja a kárát, és ennek 

következményeként a jövedelemhátrány növekedése 

is tetten érhető a férfi munkavállalókhoz képest. 

A 28 tagállamot tömörítő unión belül Észtország-

ban volt a legrosszabb a helyzet, ahol 2014-ben 28,3 

százalékos volt a bérszakadék. Ezt Ausztria (22,9 

százalék), Csehország (22,1 százalék), Németország 

(21,6 százalék) és Szlovákia (21,1 százalék) követte - 

írta az MTI az Európai Unió statisztikai hivatalára 

hivatkozva. 

A közhiedelemmel ellentétben a helyzet közel sem 

a skandináv országokban a legjobb: a bérek közti 

különbség a vizsgált időszakban Szlovéniában (2,9 

százalék), Máltán (4,5 százalék), Olaszországban (6,5 

százalék), Lengyelországban (7,7 százalék) valamint 

Luxemburgban (8,6 százalék) és Belgiumban (9,9 

százalék) volt a legalacsonyabb. 

A legnagyobb javulást Magyarországon mérték, 

ahol egy év alatt 3,3 százalékponttal csökkent a férfi-

ak és nők közti bérkülönbség. Magyarország 15,1 

százalékkal jelenleg a középmezőnyben van. 
MTI 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Semmi sem cseszheti el jobban a pénteki napod, 
mint rájönni, hogy még csak csütörtök van. 

* 
Ha valaki ok nélkül utál, adj okot a köcsögnek. 

* 
Egyszer láttam, hogy ketten verik az exemet és 

úgy döntöttem, hogy segítek. 
Semmi esélye nem volt hármunk ellen. 

* 
A pince ott kezdődik, hogy bor van benne. Ha 

nincs benne, akkor csak egy gödör. 
* 

Mikor hétfőn reggel kipihenten ébredsz, az azt 
jelenti, hogy elaludtál. 

* 
Ha tanácsadóra van szükséged, aki megmondja, 

mikor mit tégy, akkor te vagy a probléma. 
* 

A csúszómászók sohasem botlanak meg. 
* 

A rossz beidegződések akkora a hatalma, hogy 
sokaknak nincs szüksége az ész támogatására. 

* 
A szolgának egy ura van, de a törtetőnek annyi, 

ahány embertől emelkedésének gyorsasága függ. 
* 

Egy apáca elhatározza, hogy megpróbálja jó útra 
téríteni a zárda mellett dolgozó építőmunkásokat, 
mivel igen zavarja a fülét az állandó káromkodás. Úgy 
gondolja, hogy a legjobb módszer, ha az ebédszünet-
ben ő is a munkásokkal ebédel, így nem tartja fel 
őket. Beteszi az ebédjét egy ételhordóba és ebédidő-
ben odamegy a munkásokhoz. 
- Jó napot uraim! – mondja mosolyogva – Ismerik 
Önök Jézus Krisztust? 
 A munkások egymásra néznek, majd egyikük odakiált 
az építkezés másik végében üldögélőknek: 
- Hé! Ismeritek Jézus Krisztust? 
- Miért kérded? – kiabálnak vissza. 
- Mert itt van a felesége az ebéddel! 

* 
- Mikulás! Mi a hosszú élet titka? 
- Évente csak egyszer megyek emberek közé. 

* 
- Dezső, tudod, hogy mi az a „hagyma póz”? 
- Olyan, hogy te ledobsz magadról mindent, én meg 
elkezdek sírni? 

* 
Pista bá’ bemegy a kocsmába. Leül, kér egy deci 
szilvapálinkát, és fejét csóválva motyog, hogy vannak 
megmagyarázhatatlan dolgok. Megint kér egyet, aztán 
megint, s mondogatja tovább. A harmadik pohár után 
kérdi tőle a kocsmáros: 
– Mit nem lehet megmagyarázni Pista bátyám? 
– Úgy jártam, hogy kimentem tehenet fejni, az meg 
felrúgta a vedret. Megpróbáltam túlról, de ott is felrúg-
ta. Mondom, megpróbálom hátulról, de úgy is felrúgta. 
Erre a két hátsó lábát kiköttem a pajta oldalához, leül-
tem fejni, erre elkezdett csapkodni a farkával. Gondol-
tam, felkötöm a farkát a gerendához. Felálltam a fejő-
székre, s mivel hirtelen nem kaptam kötelet, 
megódtam a nadrágszíjat, felemeltem a tehén farkát, 

erre szíj nélkül leesett a nadrágom. Béjött az asszon. 
A tehén lába kikötve, a farka felkötve, én állok a fejő-
széken kiódott szíjjal, a bokámnál a gatyám. Na, erre 
mondom, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet 
megmagyarázni... 

* 
Turisták érkeznek az esztenához. Nézik a juhokat. 
Kérdezik a pakulártól: 
– Egész nap ilyen nyugodtak? 
– Ez a dóguk. 
– És mondja, sokat esznek? 
– Nem egyformán. 
– Hogy-hogy? 
– A fehérek kétszer annyit, mint a feketék. 
– Hát az, hogy lehet? 
– Kétszer annyian vannak... 

* 
A férj hajnalban, részegen állít haza. Az asszony már 
az ajtóban várja. 
- Nem szégyelled magad? Te disznó! Hajnali fél há-
romkor mersz hazaállítani?! 
 Mire férj: 
- Csend legyen asszony! Éppen elég büntetés nekem, 
hogy duplán látlak. 

* 
Sárga hajú nő kérdezi a férjét: 
- Szívem, mit szeretnél születésnapodra? 
- Egy biliárdasztalt! 
- Minek neked annyi? 

* 
Állatkerti kirándulásra viszi elsőosztályosait a tanító 
néni. 
- Na, gyerekek, ismeritek ezt a hosszú lábú, hosszú 
csőrű madarat? Azt is elárulom, hogy ő hozza a kis-
babát. 
 Mónika a szomszédjával tanakodik: 
- Vágjuk rá, hogy gólya, vagy mondjuk el neki az iga-
zat? 

* 
A taxiba beszáll egy teljesen pucér nő. A sofőr tágra 
nyitott szemekkel bámul rá, mire a hölgy kicsattan: 
- Mi van, nem látott még meztelen nőt? 
- Látni láttam, csak arra vagyok kíváncsi, hogy a fuvar 
végén honnan veszi elő a pénzt! 

* 
Drága lányom! Engedd meg, hogy gratuláljak! A mai 
napra, mint életed legboldogabb napjára fogsz emlé-
kezni. 
- Köszönöm anya. De az esküvőm holnap lesz. 
- Tudom… 

* 
- Miért sírsz barátnőm? 
- Nálam volt az új pasim, amikor megszakadt az 
áramellátás. Mondtam neki, hogy használja ki a sötét-
séget. Erre ellopta a laptopom és apám rolexét. 

* 
- Hát még meg sem kérdezed, miért sírok órák óta? – 
kérdi a feleség férjétől. 
- Minek? Úgysincs rá pénzem… 

* 
- Tamás! Miért mondtál le? 
- Hosszú! 
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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. 
 

Nyitva tartás: H-P 1000 – 1200 illetve 1300 – 1700 között. 

Családi ház Ráckeresztúron! 
 

Gyönyörű mediterrán családi ház eladó Ráckeresztúron! A Fejér megyei, Ráckeresztúr 
egyik csendes mellékutcában eladó egy galériás 2006-ban épült gyönyörű családi ház. 
 
A 180 m2-es minőségi anyagokból, porotherm téglából (+10cm dryvit) és Bramac tetőcse-
réppel igényesen megépített ház tartalmaz még pluszban egy fűtött, 30nm-es dupla, elekt-
romos kapuval szerelt garázst és egy 30nm-es délnyugati fekvésű teraszt is. 
Helyiségek: óriási nappali, 2db szoba, 1db félszoba, galéria, ami szobának is kialakítható, 
fürdőszoba, WC, konyha-étkező (új konyhabútorral), gardróbok, kamra. A nyílászárók fából 
készültek és hőszigetelt üveggel rendelkeznek, a fűtésről egy korszerű IMMERGAS kombi 
kondenzációs cirkó gondoskodik. 
 
A kert rendezett, a ház zöld környezetben található, Ráckeresztúr Budapesttől autóval 15 
perc alatt elérhető, a közelben van az M6 és M7 autópálya (Pest megyei matricával). Mar-
tonvásárra busszal lehet átjutni, ahonnan vonattal szintén gyorsan el lehet érni a Kelenföldi 
vagy a Déli pályaudvart.  

 
Ár: 25,000000- Ft 

Érdeklődni lehet: +36-70-373-0041 
 

 

SCITEC NUTRITION 
Vitamin és Fitness Szaküzlet 

Százhalombatta, Damjanich u. 24. (Rubik-kocka mellett) 
Telefon: +36-30-455-7664 

Facebook: Scitec Százhalombatta 
 

Termékkínálatunkból: 
 

Testsúly-kontroll formulák. - Vitaminok és ásványi anyagok. 
Ízület-karbantartó formulák. - Fehérjék, protein szeletek. 

Izomtömeg-növelő turmixok. - Szénhidrátot is tartalmazó formulák. 
Kreatinok, aminosavak. - Glutaminok. - BCAA-k. - Edzés előtti formulák. 

Sportruházati kiegészítők. 
SZAKTANÁCSADÁS 

Látogasson el hozzánk! 
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