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Tapasztalt , felkészült kollégáink eredményesen tudják képviselni a mun kavállalók 
érdekeit az Üzemi Tanácsban. T isztelje meg őket bizalmával, és szavazzon rájuk!  
 
„Magyarországon a szakszervezet és az üzemi tanács olyan kiegészítő szervezetek, amelyek 
gyengíthetik, vagy erősíthetik egymást. Vállalati szinten az irányítás és döntéshozatal más-más 
fázisaira van hatásuk, eltérő eszközökkel hathatnak a munkavállalókat érintő foglalkoztatási 
kérdésekre. Ugyanakkor mindkét szervezet a dolgozói részvétel megjelenése a munkahelyen, 
melyek célja a munkavállalói érdekek képviselete”. 
 

Kérjük, szavazataikkal támogassák az Olajipari Szakszervezet jelöltjeit ,  
hogy az Üzemi Tanácsban is az önök érdekében tevékenykedhessünk! 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu LIGA Szakszervezetek 
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Önálló, politikai pártoktól független szakszervezetek kellenek! 
 
Azt hiszem, a munkáltatók kivételével mindenki egyetért abban, hogy szakszervezeti érdekképviseletre 
égetően szükség van, hiszen e nélkül szinte rabszolgaszerűen kiszolgáltatottakká válnak a dolgozók. A 
munkavállalók érdekeit azonban csakis határozott, következetes szakszervezeti fellépéssel lehet 
képviselni, illetve juttatásaikat megtartani-gyarapítani. Azért ez a kategorikus kijelentés, mert még 
egyetlen olyan munkáltatóról sem hallottam - valószínűleg nem is  fogok - ahol önként és dalolva adják 
a reálnövekedést biztosító béremelést és egyéb juttatásokat az ott dolgozóknak. 
 

Ezzel szemben, a munkáltatók és a mindenkori 
hatalom abban érdekeltek, hogy a munkavállalók 
érdekvédelmi szervezeteit felszámolják, lehetetlenné 
tegyék, vagy ilyen-olyan módszerekkel (anyagi 
támogatás, különböző egyéb juttatások) magukhoz 
láncolják azokat a szakszervezeti vezetőket, akik 
egyénien értelmezik érdekvédelmi tevékenységüket. 

Semmi nem változott? Minden olyan, mint régen, 
amikor még a párttitkár elvtárs mondta meg a 
frankót? Lássunk egy kis visszatekintést Lux 
Juditnak, a történelemtudományok kandidátusának 
segítségével a magyarországi szakszervezeti 
mozgalomról, illetve annak leépítéséről: 

Idézet kezdete: 
“Ha végignézzük a régi dokumentumokat, 

kongresszusi jegyzőkönyveket, szaklapokat, 
megállapítható, hogy a szakszervezetek mindig 
azokkal a kérdésekkel foglalkoztak, amelyek a 
munkásokat a leginkább érintették. 

Ha az a munkanélküliség volt, akkor szervezték a 
tüntetéseket, beadványokat készítettek a 
hatóságokhoz, a szociáldemokrata parlamenti 
képviselőkön keresztül a törvényhozásnak is üzentek. 
Ha kellett a legvégsőkig elmentek a 
munkakörülmények javításáért, ha szükséges volt, 
szervezték a sztrájkokat. Ugyanakkor szószólói 
voltak az általános és titkos választójog 
megszerzésének. 

A munkásvédelmi törvényektől a munkásbiztosítás 
általánossá tételéig minden kérdés a tennivalók 
között szerepelt. Segítették a munkahelyi kollektív 
szerződések megkötését, elsősorban azzal, hogy 
munkajogot tudó, a tagság bizalmát élvező 
tisztségviselőket képeztek ki. A szakszervezetek 
kiépítették szilárd nemzetközi kapcsolataikat, mely 
további erőt nyújtott a tagságnak. A szakszervezetek 
ellen tudtak állni a felszámolásukra irányuló 
törekvéseknek. 

A Gömbös-kormány /1932/ a szakszervezetek 
helyett olasz mintára munkáskamarákat akart 
felállítani. Elképzelése szerint minden munkás és 
munkaadó köteles lett volna belépni a kamarába. El 
akarták venni a szakszervezetektől a kollektív 
szerződéskötés jogát, el kívánták törölni a 
sztrájkjogot, a vezetőséget a kormány nevezte volna 

ki. Az  elképzelés a szakszervezetek ellenállásának 
köszönhetően megbukott. Még be sem fejeződött a 
II. világháború, megkezdődött a szakmai 
szakszervezeti központok életre keltése. Az 1944. 
október 10-én a szociáldemokraták és a 
kommunisták között létrejött megállapodás szerint a 
szakszervezetekben mind a két munkáspárt 
igyekezett nagyobb befolyást elérni. A kommunisták 
1945. január és március között már megszerezték a 
főtitkári /az operatív/ funkciók többségét például a 
bányászok, bőrösök, építők, magán- és 
közalkalmazottak, textilesek, fémipariak, 
közlekedésiek, vasasok, vegyészek 
szakszervezetében. A két munkáspárt támogatta a 
létszámában is egyre erősödő szakszervezeteket 
abban, hogy az államhatalom részeként 
működjenek. A politikai tevékenység 
túlhangsúlyozása, a hatalomgyakorlásban való,  sok 
esetben formális részvétel vezetett ahhoz, hogy a 
szakszervezetek több évtizedes mozgalmi 
hagyományai elvesztek, illetve kezdett háttérbe 
szorulni a hagyományos gazdasági és szociális 
érdekvédelem. 

Csökkent a szakszervezetek önállósága, amely 
végül teljes torzuláshoz vezetett a mozgalomban. 
Megindult a támadás e folyamattal egyidejűleg az 
üzemi bizottságok és a szociáldemokrata 
szakszervezeti vezetők ellen. A tisztogatás érintette 
az üzemek szociáldemokrata tagjait is. Eltűntek, 
szétszóródtak a több évtizedes mozgalmi múltat 
magukkal vivő "szakik", akik valódi küzdelemben 
tanulták meg a szakszervezeti érdekvédelmet. 

A szakszervezeti vezetők 1948. március 20-21-i 
Országos Értekezletén, majd a XVII. kongresszuson 
már az érdekvédelem "átértékelésére" került sor. 
Nyíltan megfogalmazódott, hogy az adott politikai 
struktúrába az érdeket védelmező, - képviselő, 
autonóm szakszervezetek nem illeszthetők. A 
szakszervezeteknek a párt és az állam közötti 
hajtószíj szerepre kellett berendezkedni. Az 1948-tól 
tartó folyamat betetőzése az 1950. július 24-i 
párthatározat volt, mely 1966-ig kijelölte a 
szakszervezetek mozgásterét. 

Alapvetően átformálódott a szakszervezetek 
szervezeti felépítése. A szakszervezeti felső vezetés 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


integrálódott a hatalomba, megszűnt az alulról 
építkező, mozgalmi jelleg. Az ágazati szakszervezeti 
modellre való áttérés követte a gazdaságirányítás 
szervezeti elveit. A demokratikus centralizmus elvét 

elfogadva a párt felső vezetéséhez igazodott a 
szakszervezeti felső vezetés. 

(folyt. a következő oldalon) 
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A szakszervezeti vezetők pártfunkcionáriusok 
voltak, akik a szakszervezetben kapták meg a 
pártmunkát. Miután a bérezés, a munkaidő, a 
munkafeltételek javítása kérdésekbe nem szólhattak 
bele a szakszervezetek, az államtól kapott 
feladatokat végezték /munkavédelem, 
társadalombiztosítás, üdülés stb./. A kézzelfogható 
érdekvédelem megszűnése, a szakszervezetek 
hatalomba való beépülése, az elbürokratizálódás, az 
apparátus hatalma, az üzemi szintig bontható 
függőségi viszony tette teljessé a szovjet-mintára 
való áttérést. Voltak jelzések az alapszervezeti 
információs jelentésekben, melyből nyomon 
követhető a tagság elégedetlensége. Tenni azonban 
az adott politikai viszonyok között nem lehetett, 
hiszen a párt vezető szerepe volt a meghatározó.” 

Idézet vége. 
Mára, néhány helyen – sajnos közel sem 

mindenütt – megszűnt a munkáltatóval való 
összefonódás, ami elsősorban az úgynevezett 
rendszerváltáskor vagy annak környékén alakult, 
alulról szervezkedő szakszervezeteknek, és 
természetesen ezekbe a szervezetekbe tömörült 
munkavállalóknak köszönhető. A csalódott, saját 
ügyeit komolyan vevő tagság lassan, de egyre 
határozottabban ki is lép a munkáltatóval mutyizó 
szakszervezetekből, mert egyre többen ismerik fel a 
határozott munkahelyi érdekképviselet hiányának 
ártalmait. Az így kilépők többsége nem keres 
magának másik – elfogadható – érdekképviseletet és 
így, jelentősen csökken érdekérvényesítő 
képességük. A munkáltató meg dörzsölheti 
tenyereit, mert áttételesen eléri azt a nem is titkolt 
célját, hogy lehetetlenné tegye a szakszervezeti 
munkát. 

Már többször írtunk róla, de nem árt 
megismételni, hogy határozott meggyőződésünk 
szerint, a mindenkori kormányzati hatalom és a 
szakszervezetek ellenérdekeltek. 

Valamennyien látjuk-halljuk, hogy a pártok 
ellenzékbe szorulásukkor úgy tesznek, mintha 
szakszervezet/munkavállaló pártiak lennének. Ezt ki 

is használják a szolgalelkű pártkatonaként működő 
bizonyos szakszervezeti konföderációk, illetve azok 
felsővezetői, és tagságuk csak akkor döbben rá, 
hogy átverték őket, mikor a hatalomra jutott 
pártféleségek éppen az ellenkezőjét teszik annak, 
amit ellenzékiként ígérgettek. Akkor azonban az 
említett szakszervezeti vezetők mélyen kussolnak, 
hiszen nem árulják el eredeti (politikai/hátsó) 
szándékaikat. Tagságuk meg némán, birkamódra 
tűri ezt a „majd csak lesz valahogy” állapotot. A 
„majdcsak” azonban nem jön el - így aztán marad 
minden a régiben - miközben egyre lejjebb csúszik a 
bérből és fizetésből élők életszínvonala, jelentősen 
csökken reálbérjövedelmük, felélik tartalékaikat és a 
felvett hitelek miatt romlik családjuk megélhetése. 

Megszokhattuk már, hogy egyes cégek vezetői 
(vezetőféléi) a politikai bunkóval jönnek elő akkor, 
mikor a náluk tevékenykedő szakszervezetek a 
munkavállalók érdekeit védendő, jogos 
követelésekkel állnak elő. Részemről, teszek rájuk, 
mert egyrészről nem őszinték (hazudnak), 
másrészről az a véleményem, hogy ezekkel a 
kijelentéseikkel saját pozíciójukat féltve, 
megalázkodó módon nyalnak a mindenkori 
kormányzatoknak. Megfelelni vágyó 
felfogásmódjukra jellemző, hogy ilyen esetekben 
még az „irányultság” sem számít… 

Az Olajipari Szakszervezetet - miután a MOL 
területén addig tagoltan létező szakszervezetek 
egyesültek -, 1996-ban jegyezték be a bíróságon. 
Alapszabályunkban már akkor kihangsúlyoztuk, 
hogy politikai pártoktól független tevékenységet 
folytatunk és önálló, független, demokratikus, 
nyitott érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezet 
vagyunk. Tömörebben szólva, az Olajipari 
Szakszervezet kifejezett politikai tevékenységet nem 
végez, és nem támogat. Ez még akkor is igaz, ha 
bizonyos ferdegondolkodású - véleményem szerint 
önmagából kiinduló - egyén ennek ellenkezőjét 
mondaná/írná. 

Brunecker Jenő 

 

Beiskoláztatási füzetcsomagok az Olajipari Szakszervezettől 
 

Korábban így szólt a mondás: „Kis gyerek kis gond – nagy gyerek nagy gond”. Az élet azonban erre 
is rácáfolt, hiszen az idén szeptemberben egy elsős diák beiskolázása harminc-negyvenezer forintjába 
is kerülhet a szülőknek. A középiskolákba lépőknek 15-20 ezer forint körül lesz csak a 
tankönyvcsomagjuk. 

 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


Spórolni lehet ugyan az akciós tanszereken, ám a gyermektársadalom is szigorúan ítéli meg a csoporton 
belüli elhelyezkedésben, hogy ki jár 99 és ki 999 forintos színes ceruzákkal az iskolába. 

A nagycsaládok számos módszerrel próbálják meg csökkenteni a kiadásaikat, a testvérek egymástól 
"öröklik" a tankönyveket, a ruhákat. 

Az Olajipari Szakszervezet minden év augusztusában, komplett füzetcsomagokat ajándékoz tagjai 
általános iskolába, illetve középiskolába járó gyermekeinek. 
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Üzemi tanács választás 3. forduló 
 

Mint az ismert, minden jel arra mutat, hogy az ÜT választáson csalások történtek, ezért meg kell 
ismételni a 2. fordulót. A csalás még akkor is csalás, ha a Vegyész Szakszervezet körlevelében a 
Választási Bizottságra hivatkozva azzal érvel, hogy az nem befolyásolta érdemben a választások 
végeredményét. 

 

Tágabb értelemben választási csalásnak nevezzük 
azokat a szándékos cselekményeket, amelyek 
megsértik a választási rendszer szabályait annak 
érdekében, hogy a választás végeredménye – az 
elkövető számára előnyös módon – eltérjen a 
választás tényleges eredményétől. 

A csalást elkövetők személye és módszerük 
ismert, az ártatlanság vélelme okán azonban, a 
vizsgálat befejezéséig nem hozhatjuk 
nyilvánosságra neveiket. 

Ami tudható: 
Az összes szavazólap átnézése során a Választási 

Bizottság talált 29 db le nem pecsételt (nem 
hitelesített), kitöltött szavazólapot, melyeket 
valaki/k utólag helyeztek el az urnákban. 

A feldolgozás során a szavazólapok átvételét 
igazoló aláíró íveken ellenőrizték azok nevét, akik 
az Olajipari és Bányász Szakszervezeten keresztül 
jelezték, hogy nem vettek részt a 2. fordulóban. Az 

ellenőrzött 60 név közül 5 esetben találták úgy, 
hogy a szavazólapon a nevük mellett aláírás szerepel 
– vagyis, valaki/k a nevükben adtak le szavazatot 
úgy, hogy aláírásaikat meghamisították! 

Százhalombatta egy bizonyos üzemében, ahol 
döntően Olajipari szimpatizánsok vannak – ma még 
nem ismert módon –, valaki/k utólag nyolcadik x-et 
jelöltek be a leadott szavazólapokra és így több mint 
száz érvénytelen szavazat lett. Ez csak úgy 
történhetett, hogy valaki/k szavazatszedés után 
felnyitották a lezárt urnát és plusz szavazatok 
bejelölésével érvénytelenítették az Olajipari 
Szakszervezet jelöltjére leadott szavazatokat. Erre 
utal az a tény is, hogy a választási csalók 
figyelmetlenségükben az egyik szavazólapon a 
nyolcadik nevet más színű tollal jelölték meg, mint 
amilyennel az eredetileg lett jelölve. 

Har Mónika 

             
Az ígéret szép szó… 

 
2008. július 3-án érdekegyeztető tárgyalás volt a Szakszervezetek és a Mol Nyrt. képviselői között. A 

tárgyaláson a Mol Nyrt. javasolta, hogy a Szakszervezetek és a munkáltató írják alá a Kollektív 
Szerződés mellékleteit. Ennek érdekében – ígéretük szerint – hamarosan megküldik a 
Szakszervezeteknek a KSZ tervezetet. Bár, az ígéret szép szó, a Mol nem tartotta be szavát, mert a mai 
napig sem érkezett meg a KSZ tervezet. 

 

Az Olajipari Szakszervezet kijelentette, hogy 
aláírja a KSZ mellékleteit, amennyiben a Mol Nyrt. 
figyelembe veszi, a hosszú évek óta folyamatosan 
tett javaslatait. 

Ennek főbb elemei: 
Gazdasági-szociális előrelépés. 
Bérek, jövedelmek EU felé elmozdulása. 
A munkavállalók nagyobb csoportját közvetlenül 

érintő szabályzatok, utasítások KSZ-be történő 
bekerülése. 

Munkahelyi közérzet, biztonság hatékony javítása. 
Kultúraváltás a Mol Nyrt. részéről. 
Adjanak valós. Megvalósítható – jövőképet a 

munkavállalóknak. 

Továbbá, vegyék figyelembe, az Olajipari 
Szakszervezet hosszú távú programjavaslatát, mely 
a munkavállalók érdekében készült: 
 Bérfejlesztés: 5% alapbérfejlesztés a 2008. évi 
várható inflációnak megfelelően, differenciálás 
nélkül, január 01-ig visszamenőleg, a februári 
bérrel. +5% alapbérfejlesztés, 100%-ban 
differenciálható, a februári bérrel. 

Pótlékok: 5% műszakpótlék emelés / reggel: 0%, 
délután: 5%, éjszaka: 10% / 

A nem műszakos munkarendben, terepen, fizikai 
munkakörben dolgozók részére TEREPI PÓTLÉK 
bevezetése.  Mértéke: a besorolási bér 5%-a. 

Vasárnapi pótlék emelése: 2000 Ft/napra. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.enc.hu/1enciklopedia/mindennapi/valasztasi_rendszer.htm


Nyereségérdekeltségi rendszer bevezetése. 
Mértéke: Az éves adózott eredmény 1%-a. Ft/fő fix 
összeg, augusztusi kifizetéssel. 

Törzsgárda jutalom bevezetése.  Felhasználható 
keret, az éves bruttó alapbér 1%-a. Mértéke: A 
szakszervezetek közös javaslata szerint. 

Egyszeri Törzsgárda kompenzáció kifizetése, a 
szakszervezetek közös javaslata szerint. 

A HAY rendszerben, a személyi alapbérsávok 
korrekciója, az éves átlagos alapbérfejlesztés 
mértékével megegyezően. A bérolló nyílása miatt, 3 
évenkénti felülvizsgálattal. 
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A bizalom ára 
Jegyzet 

Megjelent a MOL Bányász Hírlapban. 
 

Most, amikor Dr. Szegedi Krisztina, a MOL-csoport Etikai Tanácsa elnökének levelét olvasom az 
Üzemi Tanács választásának második fordulójában történtekkel kapcsolatban, kérdések sokasága 
merül fel bennem, akárcsak bármelyik munkatársunkban, aki hiányos, vagy részinformációkból 
próbálja kikövetkeztetni, mi is történt valójában. 

 

Az ember igazságérzete és a tények tisztelete 
megköveteli, hogy „az ártatlanság vélelmét”, mint 
főszabályt figyelembe véve hiteles tájékoztatást 
adjunk munkatársaink és a MOL Bányász Hírlap 
valamennyi olvasója számára. 

A MOL Nyrt. ÜT választás második fordulójára 
2008. június 2-10-e között került sor. Az első 
fordulóban eldőlt, miként alakul a szakszervezetek 
támogatottsága a MOL Nyrt-ben (Bányász 34%, 
Vegyész 27%, Olajipar 18%, Olajág 17%), valamint 
megválasztásra kerültek azon jelöltek, akik a 30%-
os küszöböt elérték. (Angyal Tibor, Benedek Lajos, 
Pintér Ágnes, Katona Dezső, Bakos Ernő, Molnár 
Péter.) 

A második fordulóban hét szabad ÜT helyért 30 
munkatársunk szállt harcba és a választás első 
napjától kitapintható volt az a feszültség, amely 
néhány területen sorskérdésnek tekintette a 
választást. 

Nevén nevezve a gyereket Százhalombattáról 
érkeztek a jelzések, hogy a Vegyész Szakszervezet 
egyes tagjai megsértve a választás tisztaságát, olyan 
szabálytalanságokat követnek el, amelyek 
alapjaiban kérdőjelezik meg a második forduló 
eredményességét. 

A gyanú megalapozottságát a 2008. június 16-án 
tett tanúvallomások csak megerősítették és konkrét 
információval szolgáltak arról, hogy 

- mikor, 
- mi módon, 
- hol 
- és kik által 
történtek csalásra utaló cselekedetek. 
Ezeknek az információknak a birtokában úgy 

döntött a Választási Bizottság (VB) és az Egyeztető 
Bizottság (EB), hogy megvizsgálja a 
Százhalombattán leadott szavazatokat, illetve a 
résztvevők névsorát. 

A vizsgálat bebizonyította, hogy okirat hamisítás 
történt, azaz olyan munkatársak neve lett 
aláhamísítva, akik nem vettek részt a szavazáson. 

A vizsgálat szúrópróbaszerűen történt, mivel a 
munkáltató a személyiségi jogok védelme miatt 
nem bocsáthatta a VB rendelkezésére a választás 
ideje alatt távollévők névjegyzékét. 

Más szabálytalansággal nem foglalkoznék, hiszen 
büntetőjogi szempontból messzemenően az okirat 
hamisítás gyanúja a legsúlyosabb. 

Ezen tények ismeretében döntött úgy együttes 
ülésén a VB és az EB, hogy a második fordulót 
2008. szeptember második felében meg kell 
ismételni, és azzal a kéréssel fordul a VB elnöke a 
MOL-csoport etikai tanácsához, hogy vizsgálja ki a 
történteket és szankcionálja az elkövetőket. 

* * * 
A történések rövid ismertetése után személyes 

véleményemet szeretném megosztani Önökkel, 
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ilyen aljas 
cselekedet soha többet ne fordulhasson elő a MOL 
Nyrt-ben. 

Mivel sem rendőr, sem pedig írásszakértő nem 
vagyok, ezért nem is nevezem meg azokat, akik 
alaposan gyanúsíthatók munkatársaink nevének 
aláhamisításával. 

Azt a mérhetetlen kárt azonban, amelyet ez az 
aljas cselekedet okozott, meg tudom ítélni. 

A MOL Nyrt. Üzemi Tanács legitimációját az 
adja, hogy valamennyi munkatársunk titkos 
szavazással választja meg, kik legyenek, akik 
képviselik őket a vezetésben. 
Ezt a legitimációt teszi kockára az, aki csalásra 

vetemedik! 
Az ÜT tagjai és az elnök csak úgy tudják a MOL 

Nyrt. legfelső vezetésénél hitelesen megjeleníteni a 
munkavállalói érdekeket, ha a testület maga mögött 
tudja több mint ötezer munkavállaló támogatását. 

Ezt tette kockára, aki csalásra vetemedett! 
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Az ÜT tagjai és az elnök csak töretlen bizalmi 
tőkével a háta mögött tudja a vezetés elképzeléseit 
tolmácsolni a dolgozók felé, ha nincs kétség a 
mandátumok jogossága felől. 

Ezt tették kockára, akik bár tudtak a csalásról, 
mégis szemet hunytak felette! 

Az Üzemi Tanács együttdöntési jogosítvánnyal 
rendelkezik a jóléti pénzeszközök felhasználásánál, 
a segélyezésnél, a rendezvények támogatásánál. 

Bizalom nélkül hogyan lehet dönteni? 

Ezt tették kockára! 
A MOL Nyrt. az ország zászlóshajója, Közép-

Európa egyik legnagyobb vállalata, amely kínosan 
ügyel az imázsára. 
Gondoltatok arra, hogy ezt a hírnevet is kockára 

teszitek? 
Sorolhatnám még, de minek. 
 

(folyt. a következő oldalon) 
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Csak remélni tudom, hogy aki vétkezett, elnyeri 

cselekedetének arányos büntetését. 
Csak remélni tudom, hogy munkatársaink néhány 

felelőtlen ember tette miatt nem fordulnak el a 
munkavállalói érdekképviseletektől, és októberben 
is időt szakítanak a választásra, hogy hiteles üzemi 
tanács alakulhasson a MOL Nyrt-ben. 

Csak remélni tudom, hogy októberben sikeres és 
eredményes lesz a második forduló és néhány 
hónap elteltével csupán rossz álomnak tűnik majd 
számunkra az a sok keserűség és szégyen, amit 
olyan emberek okoztak, akiknek nincs helyük a 
MOL Nyrt.-ben. 

Murin János 
ex ÜT elnök 

 

 

Egy családias nap Százhalombattán 
 

Szeptember 6-án, a százhalombattai sportcsarnok területén kitehették volna a „telt ház” táblát, 
annyi munkavállaló és családtagjuk érdeklődött a Mol csoport hagyományos őszi rendezvénye, a 
Regionális Családi Nap programjai iránt. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a legkisebbektől a 
legnagyobbakig, mindenki megtalálta a számára felhőtlen kikapcsolódást nyújtó programot. A 
nagysátor dugig megtelt, mikor Prodán Miklós népdalénekes lépett a színpadra. Sokan, személyes 
ismerősként köszöntötték, hiszen tíz évig Százhalombattán lakott családjával együtt, emellett pedig 
nem mellékesen, 1979 áprilisától – 2003 decemberéig, a DKV, illetve DUFI alkalmazásában, 
mérnökként dolgozott. Ekkor nyugdíjba vonult, és mára elismert népdalénekes lett. Eddig számos 
televíziós műsorban láthattuk, most élőben is élvezhettük műsorát. 

 

- A műsora felkonferáláskor úgy mutatták be, 
hogy Vásárhelyi Prodán Miklós. Miért vette fel a 
Vásárhelyi előnevet? 

- Öt éve döntöttem úgy, hogy szülőföldi 
kötődésem kihangsúlyozom nevemben. 
Marosvásárhelyen születtem, ezért vettem fel a 
Vásárhelyi előnevet, ami mára – talán nem hangzik 
nagyképűen – művésznevemmé is vált.  

- Mérnöki munka és művészi pálya. Melyik 
könnyebb? 

- Ha komolyan veszi az ember, mindkettő nehéz, 
mégis örömteli. A mérnöki munkámat is szívesen 
végeztem a DKV, illetve DUFI-ban, ez azonban az 
életnek egy másik területe. Itt továbbra is olyat 
tehetek, ami kedvemre való, hiszen nincs annál 
szebb, mint amikor a közönség soraiban látom a 
velem együtt nótázó kedves embereket. 
Természetesen van különbség a két munka között, 
egyben azonban azonosak: mindkettőt csak profi 
módon érdemes végezni. A művészetben talán 
annyival nehezebb, hogy a nézőközönség formálja a 
zsűrit, és visszajelzésükből azonnal lemérhetem 
produkcióm eredményességét. A sikerélményt 
mindkét helyen csak akkor lehet megszerezni, ha 

kellően felkészült az ember, mert hitvallásom 
szerint, senkit nem szabad becsapni azzal, hogy 
felkészületlenül végezzük munkánkat. Bármi is 
legyen az. 

- Művészeti ágazatok panaszkodnak, hogy 
csekély anyagi támogatást, úgynevezett 
szponzorokat tudhatnak maguk mögött. Egy 
népdalénekes hogyan oldja meg ezt a nehézséget? 

- Valóban ez egy fő gond az énekes táborban, ahol 
azért különbségeket is kell tenni. Vannak idézőjeles 
„énekesek”, akik csak arra hajtanak, hogy színpadra 
kerüljenek, de énekelni nem igazán tudnak, és 
vannak a hivatásos, tehetséges énekesek, akik annak 
ellenére, hogy valódi művészetet-értéket 
közvetítenek, nagyon nehezen tudnak megélni. 
Nekem van nyugdíjam, és ha mellette kapok egy kis 
gázsit, akkor azt megköszönöm, ha meg nem, akkor 
sem baj, mert szívesen megyek idősek otthonába, 
vagy bárhova ahova hívnak. Sokszor mondják, hogy 
nem tudunk fizetni művész úr. Nem baj, mert nem a 
pénz a vezérlőelvem. A szívem hajt, és ha az Isten 
megáldott egy ilyen tehetséggel, akkor ezt mintegy 
földi missziót teljesítenem kell, hogy a magam 
módján boldoggá tegyem embertársaimat. 
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- Telt házas (sátras) közönségsikere volt és 
nagyon szimpatikus volt a nézőknek, hogy olyan 
nótákat énekelt, amiket ők is tudtak énekelni, 
dúdolni.  

- A zene CD-ről, úgynevezett alapról, az ének 
pedig élőben szólt. Ha az ember zenekarral, vagy 
szintetizátor kísérettel énekel, akkor ha egy kicsit 
lemarad vagy előre megy, a kíséret hozzá tud 
igazodni. A CD-ről játszott zenekíséret olyan, mint 
a vonat: ha lekésted, akkor az elment. Ez egy 
összetett, nem könnyű feladat, amit csak nagyon sok 
gyakorlással lehet jól előadni. 

- Miután Mol Családi Napon vagyunk, 
kézenfekvő a kérdés: milyenek a Mol-os 
kötődései? 

- Hála Istennek, elmondhatom, hogy jó! Mindig 
szívesen jövök Százhalombattára, a Mol Napokra. 
Augusztus 20-án, a főtéren is énekeltem egy 
cigányzenekar kíséretével. Úgy jövök ide, mintha 
hazamennék. Ezúton is köszöntök minden 
ismerősömet és barátomat és jó egészséget kívánok 
mindenkinek! 

Brunecker Jenő 
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OLAJIPARI SZAKSZERVEZET CSALÁDI SPORTNAP 
 

Alaposan ráijesztett a szeszélyes szeptemberi időjárás a Battafit területén gyülekező, az Olajipari 
Szakszervezet által megrendezett, az Üzemi Tanács által támogatott I. Családi Sportnap szervezőire-
résztvevőire, mikor kora délelőtt eleredt az eső. Szerencsére ez az állapot csak rövid ideig tartott, mert 
mire elkezdődött a három 50 literes bográcsban a főzés, már nem kellett attól tartani, hogy esővíz is 
kerül az ételbe. 

 

Nem csalódott az a mintegy 200 
résztvevő, aki a 
hagyományteremtés szándékával 
megvalósított rendezvényen részt 
vett. Jó volt látni az Olajipari 
Szakszervezeti tagjait és 
családjukat, valamint a sportot 
szerető és kikapcsolódni vágyó 
kollégákat, amint átadták 
magukat a felhőtlen 
szórakozásnak. 

A felnőttek a foci (csörögtek a 
bokák rendesen – bíróverés nem 
volt) és bowling (háromlyukas 
golyó, ami arra megy, amerre 
akar ) tudásukat mérték fel, 
illetve fitogtatták, míg a 
gyerekek, a TEMPO 
egészségpénztár által szervezett 
arcfestéssel „álcázták” magukat, 
az ügyesebbek kézműves 
foglalkozásokon vettek részt, 
majd mindezeket csokievő-
versennyel tetézték be (hogy 
utána ebédeltek-e, azt nem 
tudjuk). 

A TEMPO egészségpénztár a 
felnőttekről sem feledkezett meg, 
hiszen volt székmasszázs, 
allergiavizsgálat, kártyajóslás 
(Mol reálbér nem került szóba). 
Tagtársaink egészségben való 
jártasságát is ellenőrizték az 
Egészség és Wellness Totóval, 
melynek fődíja 2 fő részére szóló 

hosszúhétvége, a NATURMED 
HOTEL CARBONA**** 
felajánlásával, amit egyik 
tagtársunk nyert meg, aki 
feleségével tölthet el egy 
kellemes hétvégét. 
Természetesen a hölgyek sem 
maradtak ki: a Battafitt fitnesz 
termében aerobik, zsírégető stepp 
órát tartottak számukra (hogy 
estére nagyon fáradtak volta-e, 
arról férjeik tudnának 
beszámolni). 
A mindhárom órát teljesítő 
hölgyeket sorsolás útján, 5000 
forintos vásárlási utalványokkal 
jutalmaztuk. 
 

 
 
A családi sportnapon 

megrendezésre kerültek az 
Olajipari Szakszervezet Vándor 
Foci Kupa I. mérkőzései. 

A műfüves focipályán a 
csapatok (szám szerint 6) igen 
erős mezőnyt alkottak (jellemző, 

hogy az utolsó helyezett Fcc 
üzem kapusa lett a torna legjobb 
hálóőre); a harmadik helyezést 
pedig rájátszással kellett 
eldönteni. 

Reméljük, hogy legközelebb 
több üzem vagy Mol-os közösség 
kap kedvet a játékra -és 
vérszemet a díjazásra így a 
Vándorkupára, melyet így első 
alkalommal az AV-I/II csapata 
nyert el. 

A végső sorrend: 
 

1. AV-I/II 
2. MEK 
3. Kani-Bál 
4. Szemérem-AJAX 
5. MSA 
6. Fcc 

 
Tagjaink, munkatársaink 

étkezéséről - főzőtudományukat 
megvillantva- százhalombattai 
önkéntes szakácsok 
gondoskodnak. Éhen nem maradt 
senki, hiszen a három 50 literes 
bográcsban nagyon finomra 
sikerült bab, illetve marhagulyás 
főtt, ami az utolsó falatig 
elfogyott. A helyszínen rögtönzött 
közvélemény-kutatás után, 
mindhárom főszakácsnak 
kioszthatjuk a virtuális 
aranyfakanál címet. 
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Természetesen a legközelebbi 
hasonló megmozdulásunkra is 
várjuk a fakanálbajnokokat: 
Halász Istvánt – Kiss Ferencet – 
Lós Istvánt és Kurucz Gábor 
fűkuktát. 

Szomjan sem maradt senki, 
hiszen a nap folyamán 
kollégáinkat csapolt sörrel, 
üdítővel kínáltuk. 

Végül, de nem utolsósorban, 
köszönet illeti Hegedűs Andreát, 

Csiki Antalt, és Szekeres Lászlót, 
a három főszervezőt. 

Wincs Eszter 

 

Tisztelt Kollégák! 
 
Téjékoztatlak benneteket, hogy a Magyar Olaj -és Gázipari Bányász Szakszervezet jogi képviselője útján 
2008. szeptember 11.-én feljelentést tett a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészségén isemeretlen tettes/ek 
ellen a Btk. 276. §-ába ütköző többrendbeli magánokirat-hamisítás vétsége miatt. 
A cselekmény elkövetésének időponja a Mol Nyrt. üzemi tanács választás második fordulója, helyszíne 
Százhalombatta. 
Budapest 2008. 09.15. 
Kudela József 
elnök 
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BADÁR SÁNDOR 
 

 
 

STAND UP 
 

2008. október 10-én, pénteken 1900 órától, 
a Hétvezér Étterem és az AzÁr-T 

szervezésében, az óvárosban 
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(Hétvezér Étterem), 
kötetlen találkozás, vacsora és persze nevetés 

 
Érdeklődni és jegyet rendelni (korlátozott mennyiségben) október 

8-ig 
a 06-20-261-6511-es telefonszámon, vagy a helyszínen minden nap 

1200-2100 óráig, 
illetve a pethoa@fibermail.hu e-mail címen lehet 

 
Jegy vacsorával: 3600 Ft, 

(Füstölt Karaván sajtba töltött főtt-füstölt tarja – csemege uborka, 
mustár – rántva, vegyes köret, savanyúság) 

Jegy vacsora nélkül: 2000 Ft 

 
Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu   

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

 

Ha a szavazástól bármi változna, betiltanák. 
* 

A Világ IQ-ja állandó, csak egyre többen 
vagyunk rá. 

* 
Egy alapvetően hülye családból származom. 
Öregapám az észak-dél elleni háborúban a 

nyugatért harcolt. 
* 

Óvakodj az orvosi könyvektől, belehalhatsz egy 
nyomdahibába. 

* 
A szüleim minden évben elmennek az 

állatkertbe, hogy megdobálják kővel a gólyát! 
* 

Az igaz barát az, aki akkor jön, amikor 
mindenki más megy. 

* 
Milliók vágynak halhatatlanságra, de fogalmuk 

sincs, mit kezdjenek magukkal egy esős 
vasárnapon. 

* 
A pesszimista az alagútban a sötétséget látja, az 
optimista a fényt, a realista a vonat lámpáit. A 
mozdonyvezető pedig három hülyét a síneken... 

* 
Kiadtak egy könyvet, amely felsorolja azokat a 
külföldi államokat, amelyek utálják az Egyesült 

Államokat, vagy neheztelnek rá. 
A könyv címe: Világatlasz 

* 
Az istentisztelet vége felé a lelkész megkérdezte 

nyáját:  
- Hányan bocsátottatok meg az ellenetek 

vétkezőknek?  

Mindenki feltartotta a kezét, kivéve egy törékeny 
idős hölgyet.  

- Kovács néni!? Ön elzárkózik attól, hogy 
megbocsásson ellenségeinek?!  

- Nekem nincs egyetlen ellenségem sem - 
mondta kedvesen mosolyogva az apró hölgy.  

- Asszonyom, ez igen szokatlan. 
Megkérdezhetem, mennyi idős is Ön?  

- Kilencvennyolc múltam - felelte az ősz 
matróna.  

- Kedves asszonyom, megkérhetem, hogy jöjjön 
ki ide a gyülekezet elé, s mesélje el nekünk, 
miképpen lehetséges, hogy valaki majdnem 
százéves, és nincs egyetlen ellensége sem! 

Az aranyos néni kitotyogott a lelkész mellé, 
szembefordult a gyülekezettel, és csak ennyit 
mondott angyali mosollyal: 

- Túléltem a rohadékokat! 
* 

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. Elcsúszik, és zsupsz bele, pont a 
bicskámba! Oszt még vagy hatszor! 

* 
Négy virágos kedvű pofa hajnalban felcsönget a 

negyedik emeletre. 
- Ki az? - szól a kaputelefonba egy álmos női 

hang. 
- Bocsánat naccsád, ön a Kovácsné? 
- Igen, mit óhajt? 
- Jöjjön le, és válassza ki közülünk a férjét, mert 

a többiek is haza akarnak menni. 
* 
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A szőke nő levelet kap a nászúton lévő 
barátnőjétől: 
- Az idő pocsék, egész nap a szobában 
gubbasztunk. 
A szőke gondolkozik, majd megszólal: 
- De mit jelent az, hogy gub? 

* 
Két barátnő elhatározza, hogy rendeznek egy 

görbe estét a férjeik nélkül. Az este jól sikerül, 
pompásan érzik magukat, kicsit iszogatnak is. 
Ahogy hazafelé botladoznak részegen, hirtelen 
mindkettejükre rájön a pisilhetnék. Mivel éppen 
egy temető mellett vannak, bemennek a sírokhoz, 
bokrok közé. Mikor végeznek, azzal a problémával 
szembesülnek, hogy nincs semmi, amivel 
megtörölhetnék magukat. Egyikük lehúzza a 
bugyiját és megtörölközik vele, majd eldobja a 
ruhadarabot. A másiknak jobb ötlete támad, a 
mellette lévő síron található virágokról leszakít egy 
nagyobb levelet. 

Másnap az egyikük férje szomorúan mondja a 
haverjának: 

- Te, komám, nem tudom hol voltak a lányok, de 
az én feleségem bugyi nélkül jött haza! 

- Az semmi! - mondja a másik.- Te még 
szerencsés vagy, az enyémnek a seggén egy szalag 
volt azzal a felirattal, hogy "Sosem felejtünk el: a 
helyi tűzoltóőrs!" 

* 
- Mennyivel jobban tettem volna, ha magához 

az ördöghöz mentem volna feleségül! 
- Erre ne is gondolj! Közeli rokonok nem 

házasodhatnak! 
* 

Két képviselő találkozik: 
- Mivel foglalkozol mostanában? 
- Semmivel. 
- És melyik minisztériumban? 

*

 
 

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 
 

ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS SZÁZHALOMBATTÁN 
 

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 

Középkorú hölgy, Százhalombattán gyermekfelügyeletet és takarítást vállal! 
 
 

Tel: 06-20-5863-756 

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 
 

ELADÓ LAKÁS! 
 

Százhalombattán, a Bláthy Ottó utcában eladó egy IV. emeleti, felújítandó, 1+2 félszobás, 58 m2-es, 
nagykonyhás lakás. 

 

A lakáshoz pincerész is tartozik. 
 

Irányár: 9,6 millió forint 
 

Érdeklődni lehet: 06-20-9726-021 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
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