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Motiváció a jövőképért 
 

Száz százalékig bizonyos vagyok abban, hogy semmit sem tud a Mol menedzsment arról, mekkora 

elkeseredetta séggel élik meg a műszakban dolgozó kollégák azt a szinte megkövült hozzáállást, 

amellyel a cég „kezeli” azokat a problémákat, amik speciális, nappali beosztásban nem is tapasztalható 

lelki/fizikai terheket rónak a műszakban dolgozó munkavállalókra. 
 

Hogy is tudhatnának róla, hiszen 

nem kényszerülnek az átlagostól 

jelentősen eltérő, gyakorlatilag 

tervezhetetlen életvitel mellett a 

munkahelynek, egyben a 

családnak is megfelelni úgy, hogy 

annak valamennyi fizikai, 

pszichikai, egészségügyi hátrá-

nyait kell elviselni. 

Mindezt úgy, mintha éppen 

olyan normális társadalmi rend 

szerint mennének a dolgok, mint 

az éjszakánként és hétvégeken 

kipihent nappalos kollégáinknál, 

akiknél a természet eredeti rendje 

szerint változnak a munka és 

pihenőidők. 

Mindezek a műszakosoknál 

ismeretlen fogalmak, hiszen a 

Mol-ban folyamatos termelés van, 

és – sokak számára talán meglepő 

módon – napi 24 órában történik 

munkavégzés, amit szervezetük 

nem normális állapotként kezel, és 

ezt lehetetlen, a „normális, örök 

időktől fogva életszerű munka-

rendbe járókkal szemben” 

gyorsabban kopó emberi szer-

vezetükben ellensúlyozni. 

A tulajdonos mindezekkel nem 

foglalkozik, mert célja, a minél 

kisebb kockázattal szerzett, nagy 

profit. Maximalizálják a bevételt 

és minimalizálják a kiadást. A 

munkaerőt olyan árucikknek tekin-

tik, „ami” a profitszerző gépezet 

egyik alkatrésze. Nem is titkolt 

törekvésük minimális költségen 

birtokba venni és alacsony áron 

dolgoztatni. Álmaik közt talán az 

is szerepel, hogy kötöttségek, 

szakszervezet és munkajogi szabá-

lyozás nélkül tehetik mindezt. 
 

 

Errefelé a hatékonyságnövelést 

erőteljes, határozott véleményem 

szerint átgondolatlan létszámcsök-

kentéssel képzelik el. Azzal nem 

számolnak – hogy is tehetnék, 

mikor életükben nem dolgoztak a 

talpas adminisztratív munkát vég-

zők és a műszakosok Való Világá-

ban –, hogy például egy üzemben 

bekövetkezhető emberhiány miatt 

elháríthatatlan tragédiát okozhat a 

csökkentett létszám. Akkor vajon 

kit fognak meghurcolni? Az éppen 

műszakban lévőket? Mert azt el-

képzelni sem tudom, hogy az el-

lentmondást nem tűrő létszám-

csökkentés kitalálót és szolgalelkű 

végrehajtóit felelősségre vonnák. 

Az ilyen, nem eléggé körültekin-

tő létszámcsökkentés munkaválla-

lói bizonytalanságot, zavart, romló 

morált, fásultságot, sőt munkaerő-

elvándorlást is eredményezhet. 

Könnyen előfordulhat tehát, hogy 

végül a legjobb munkaerők is ott-

hagyják a céget, megrendítve ezzel 

az íróasztal mögött megálmodott 

gazdaságossági törekvéseket. 

Körülbelül 1200 olyan vállalat 

van ma az országban, ahol 500 

millió forint fölötti a nyereség, 

2017 januárjától, a kormány, illet-

ve az országgyűlés által megsza-

vazott nyereségadójuk 19-ről 9 

százalékra ment le. Köztük van a 

MOL Nyrt. is. 

Kérdés, hogy a cég az idei évi 

béremelést a munkavállalók meg-

becsülésének jeleként vajon saját 

erőből hajtotta-e végre a cég, vagy 

csupán az országgyűlés döntésé-

nek köszönhető-e a keresetnöve-

kedés? Ami ugye felveti a „más 

tollával ékeskedés” gyanúját. 

Idetartozó friss hír, hogy a válla-

latcsoport nettó profitja 183 milli-

árd forint volt 2017 első félévében, 

ami az elmúlt tíz év legmagasabb 

első féléves profitja. 

Ennek tükrében merül fel a ké-

zenfekvő kérdés, hogy vajon mi-

lyen ajánlattal kezdi a MOL Nyrt. 

az őszi bértárgyalást? 

Borúlátó vagyok, hiszen szá-

momra úgy tűnik, hogy egyes 

vezetők, a munkavállalókkal való 

törődés helyett túlélésre berendez-

kedve, elsősorban önmaguk moti-

válásával, minél kedvezőbb saját 

jövőkép kialakításával vannak 

elfoglalva. 

Pedig az ő felelősségük és fel-

adatuk, hogy még jobbá, korrek-

tebbé tegyék az általuk vezetett 

munkavállalók életkörülményeit 

azért, hogy sikerélmény legyen a 

MOL Nyrt.-ben dolgozni és bol-

dogulni. 
Brunecker Jenő 

 

Véget ért a Magyar Jégkorong Szövetség és a sportágat több módon is támogató MOL Nyrt együttmű-

ködése. 
„A jégkorong szövetség új vezetése váratlanul úgy döntött, mással folytatja az együttműködést” – olvasható 

az olajipari cég MTI-hez eljuttatott közleményében, amely egyúttal leszögezi, sajnálja, hogy nem tudja folytatni 

az együttműködést. 

A vállalat beszámolója szerint az elmúlt csaknem tíz évben több mint egymilliárd forintot költöttek a magyar 

jégkorongsport támogatására. A MOL névadója volt a 2008-ban életre hívott közép-európai regionális bajnok-

ságnak, amelyben eddig a magyar klubokon kívül román, szerb és szlovák csapatok szerepeltek, idén pedig 

osztrák együttes csatlakozott a mezőnyhöz. A bajnokság mellett a vállalat a válogatottat is rendszeresen támo-

gatta. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0ZSC-93VAhUBYVAKHYcmAK8QjRwIBw&url=http://frsz.hu/archive/201601&psig=AFQjCNFE-9lDR83TKshEY9JYt7y1A6RBVw&ust=1503048735492810
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Dolgoznod kell az éjszakai műszakban, amikor a tested aludni kíván. 
 

Megboldogult OKGT-s korszakunkban, megkülönböztette a műszakosok bérét nappalos munkatár-

saiktól, hogy előbbieknek a műszakpótlékkal volt több a jövedelmük. Ezzel ellentételezték ugyanis azt, 

hogy hétvégeken és ünnepnapokon nappal és éjszaka egyaránt helytálltak munkahelyükön. Azóta na-

gyot változott a világ és a benne élő emberek. Ma már bruttó bérekről beszél és ír mindenki, ezáltal 

teljesen kihagyva a számításból azokat, akik szó szerint éjt nappallá téve dolgoznak. 
 

Azt különösebb tudományos felkészültség nélkül 

is leszögezhetjük, hogy az éjszaka végzett munka 

káoszt okoz az emberi szervezetben és hosszú távú 

rendkívül hátrányos következményekkel is járhat. 

A váltott műszakban végzett munkát már korábban 

összefüggésbe hozták a 2-es típusú cukorbetegség, a 

szívroham és a rák előfordulásának magasabb ará-

nyával. 

2008 óta, a Nemzetközi Rákkutató Egyesület listá-

ján a váltott műszak az „emberben valószínűleg 

rákot okozó” tényezők között kapott helyet. 

A nappali munkával összehasonlítva, a műszakos 

munka különbséget mutat az egészségi állapotot 

illetően, az alvás, fáradtság és a munka teljesítmény 

vonatkozásában. Testünk képes lehet elviselni szám-

talan beavatkozást, de hosszú távon nem tűri azt. 

Nagyszámú adat hangsúlyozza a műszakos munka 

és az egészségi állapot összefüggését. 

Az emberi szervezet 24 órás alvási-ébrenléti cik-

lusban, vagy bioritmusban működik, mely ellenőrzi 

a test hőmérsékletét, az alvás és ébrenlét idejét, a 

szervezet részeinek együttműködését. A kutatók 

régóta feltételezik, hogy ennek a természetes ütem-

nek a megzavarása, a műszakos munkakárosodást 

okoz a dolgozó ember egészségének és fokozza a 

különböző egészségi bajok veszélyét. 

 „A műszakos munka, mely a bioritmusban zava-

rokat okoz, valószínűleg rákot is okoz az emberi 

szervezetben”, közli egy nyilatkozatában az Egész-

ségügyi Világszervezet Franciaországban működő 

rákkutató intézete, az IARC. Hozzátették: „A tűzol-

tók szakmai igénybevétele is valószínűleg rákot 

okoz az emberi szervezetben.” 

Dolgoznod kell az éjszakai műszakban, amikor a 

tested aludni kíván. Aludnod kell, amikor a tested 

ébren akar lenni. Az alvási és az ébrenléti időszakod 

jelentősen eltér attól, amit a biológiai órád megköve-

tel. 

A műszakos dolgozók 1-4 órával kevesebbet al-

szanak az átlagnál. Alvás zavarok lépnek fel a kü-

lönböző műszakos munkaprogramok miatt. Az alvás 

minősége gyenge. A műszakos dolgozók nem pihen-

ten ébrednek az alvás után. 

Az alváshiány legismertebb tünetei a fáradtság- és 

álmosságérzet, ingerültség, memóriazavar, hangulat-

ingadozások. 

A műszakos munka gondokat okozhat a családon 

belül és azon kívül. A részvétel a társadalmi tevé-

kenységben és a családi életben nehéz, mivel ezek a 

tevékenységek akkor szükségesek, amikor a munka-

vállaló dolgozik. A családi és baráti kapcsolatok 

hiányában az ember magányos és elszigetelt lesz. 

Az Olajipari Szakszervezet minden KSz tárgyaláson 

újra és újra felveti a műszakpótlék emelésének szük-

ségességét, azonban az ellenérdekelt felek bizonyára 

soha nem jártak műszakba – legfeljebb akkor éjsza-

káztak, amikor valamilyen zenés-táncos buliban 

vettek részt –, így aztán merev elutasításban van 

részünk. 
B Jenő 

 

Hitvallás 
 

Figyelemre méltó sorok olvashatók alant, melyek a közhiedelemmel ellentétben José Micard Teixeira 

portugál író szavait tartalmazzák. Nem kell hozzátenni semmit. B.J. 

 

"Bizonyos dolgokhoz nincs már türelmem. Nem 

azért, mert arrogáns vagyok, hanem egyszerűen 

azért, mert az életem elért egy pontra, ahol már nem 

akarom az időmet olyan dolgokra pazarolni, ame-

lyek elszomorítanak vagy fájdalmat okoznak. Nincs 

türelmem a cinizmushoz, a szélsőséges kritikához és 

bármiféle elváráshoz. 

Már nem akarok olyanoknak megfelelni, akik nem 

kedvelnek engem, olyanokat szeretni, akik nem sze-

retnek viszont, olyanokra mosolyogni, akik nem 

mosolyognak vissza rám. 

Többé egyetlen percet sem pocsékolok azokra, 

akik hazudnak, vagy manipulálnak. Úgy döntöttem, 

nem tűröm meg a tettetést, a képmutatást, az őszin-

tétlenséget és az üres gazsulálást. Nem érdekelnek a 

pletykák. 

Gyűlölöm a konfliktust és a hasonlítgatást. Egy 

olyan világban hiszek, ahol az ellentétek megférnek 

egymás mellett, ezért elkerülöm a konok és rugal-

matlan embereket. 

A barátságban nem állhatom a lojalitás hiányát és 

az árulást. Nem jövök ki azokkal, akik képtelenek 

bátorítani és dicsérni. 

Untatnak a túlzások és nehezen viselem azokat, 

akik nem szeretik az állatokat. És mindezek felett, 

nincs többé türelmem azokhoz, akik nem érdemlik 

meg a türelmemet." 
José Micard Teixeria 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://stm.sciencemag.org/content/4/129/129ra43
http://www.bmj.com/content/345/bmj.e4800
http://www.bmj.com/content/345/bmj.e4800
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Csak egy pillanatra 
 

Ha Isten egy pillanatra elfelejtené, hogy én csak egy rongybábu vagyok, és még egy kis élettel aján-

dékozna meg, azt teljes mértékben kihasználnám. Talán nem mondanék ki mindent, amit gondolok, de 

meggondolnám azt, amit kimondok. 
 

Értéket tulajdonítanék a dolgoknak, nem azért, 

amit érnek, hanem azért, amit jelentenek. 

Keveset aludnék, többet álmodnék, hiszen minden 

becsukott szemmel töltött perccel hatvan másodperc 

fényt veszítünk. 

Akkor járnék, amikor mások megállnak, és akkor 

ébrednék, amikor mások alszanak. Ha Isten meg-

ajándékozna még egy darab élettel, egyszerű ruhába 

öltöznék, hanyatt feküdnék a napon, fedetlenül 

hagyva nemcsak a testemet, hanem a lelkemet is. 

Szárnyakat adnék egy kisgyereknek, de hagynám, 

hogy magától tanuljon meg repülni. 

Az öregeknek megtanítanám, hogy a halál nem az 

öregséggel, hanem a feledéssel jön. 

Annyi mindent tanultam tőletek, emberek... Meg-

tanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, 

anélkül hogy tudná, hogy a boldogság a meredély 

megmászásában rejlik. 

Megtanultam, hogy amikor egy újszülött először 

szorítja meg parányi öklével az apja ujját, örökre 

megragadja azt. 

Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van 

joga lenézni egy másikra, amikor segítenie kell neki 

felállni. 

Annyi mindent tanulhattam tőletek, de valójában 

már nem megyek vele sokra, hiszen amikor betesz-

nek abba a ládába, már halott leszek. 

Mindig mondd azt, amit érzel és tedd azt, amit 

gondolsz. Ha tudnám, hogy ma látlak utoljára alud-

ni, erősen átölelnélek, és imádkoznék az Úrhoz, 

hogy a lelked őre lehessek. Ha tudnám, hogy ezek 

az utolsó percek, hogy láthatlak, azt mondanám 

neked, "szeretlek", és nem tenném hozzá ostobán, 

hogy "hiszen tudod". 

Mindig van másnap, és az élet lehetőséget ad ne-

künk arra, hogy jóvátegyük a dolgokat, de ha téve-

dek, és csak a mai nap van nekünk, szeretném el-

mondani neked, mennyire szeretlek, és hogy sosem 

felejtelek el. 

Senkinek sem biztos a holnapja, sem öregnek, sem 

fiatalnak. Lehet, hogy ma látod utoljára azokat, aki-

ket szeretsz. 

Ezért ne várj tovább, tedd meg ma, mert ha sosem 

jön el a holnap, sajnálni fogod azt a napot, amikor 

nem jutott időd egy mosolyra, egy ölelésre, egy 

csókra, és amikor túlságosan elfoglalt voltál ahhoz, 

hogy teljesíts egy utolsó kérést. 

Tartsd magad közelében azokat, akiket szeretsz, 

mondd a fülükbe, mennyire szükséged van rájuk, 

szeresd őket és bánj velük jól, jusson időd arra, 

hogy azt mondd nekik, "sajnálom", "bocsáss meg", 

"kérlek", "köszönöm" és mindazokat a szerelmes 

szavakat, amelyeket ismersz. 

Senki sem fog emlékezni rád a titkos gondolatai-

dért. 

Kérj az Úrtól erőt és bölcsességet, hogy kifejez-

hesd őket. Mutasd ki barátaidnak és szeretteidnek, 

mennyire fontosak neked. 
 

Gabriel García Márquez

 

Tizennyolc Tesco zárt be szeptember 9-én 
 

Szombaton tizennyolc Tesco zárt be, mert a sztrájk miatt az üzletekben „nem biztosított a vásárlók 

megfelelő színvonalú kiszolgálása”. Az áruházlánc nyitva tartó üzleteinek többségében is folyamatos 

fennakadások voltak. 

 

Összesen 18 áruház (öt hipermarket és 13 kisbolt) 

zárt be a munkavállalók sztrájkja miatt szombaton. 

Az országban működő 206 áruházból 188 volt nyit-

va és 18-at azért zártak be, mert azokban „nem bizto-

sított a vásárlók megfelelő színvonalú kiszolgálása”.  

Nem volt nyitva a balatonboglári, az ózdi, a paksi, a 

sátoraljaújhelyi, Székesfehérváron a Palota utcai, 

Győrön a Hunyadi utcai, a Hédervári utcai, a Lajta 

utcai és a Herman Ottó utcai, Szombathelyen a Gaz-

dag Erzsi utcai, illetve Debrecenben a 

Szentgyörgyfalvi utcai áruházuk. 

Zárva volt továbbá a fővárosban az Ady Endre ut-

cai, az Andor utcai, a Bartók Béla utcai, a Fehérvári 

úti, a Hasadék utcai, a Vihar utcai és a Szent László 

utcai áruház.  

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszerveze-

te és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete 

pénteken 16 órától 24 óráig sztrájkolt, szombatra pe-

dig 10 órától 24 óráig hirdették meg a munkabeszün-

tetést.A szakszervezetek 25 százalékos béremelést 

követelnek és szeretnék elérni, hogy a legalacsonyabb 

béren foglalkoztatott munkavállalók fizetése is köze-

lítse meg a bruttó 200 ezer forintot, a munkavállalói 

létszám pedig 15 százalékkal emelkedjen. 

Követelik továbbá az alvállalkozók által foglalkoz-

tatott külső munkaerő létszámának 15 százalékos 

korlátját a teljes munkavállalói körön belül, valamint 

a Tesco költségvetéséből a munkaeszközökre fordít-

ható összeg 30 százalékra emelését a jelenlegi 13 

százalékról. 
 MTI alapján 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://mandiner.hu/cikk/20170909_tizennyolc_tesco_zart_be_szombaton
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Tömören 
Véleményem szerint 

 

A kolléganőkkel és kollégákkal folytatott beszélge-

téseim folyamán meggyőződtem arról, hogy a Válla-

lati Hűség Program (VHP) fennmaradását, az erőtel-

jesen csökkentett jövedelem ellenére is szinte min-

denki szeretné.  A munkáltató– tudomásom szerint 

legkésőbb októberben –, az üggyel kapcsolatban beje-

lentést kíván tenni. 

Folyosói és egyéb helyekről szerzett információim 

szerint, a VHP adta lehetőséggel élve, az úgynevezett 

előnyugdíjba vonulni szándékozók bérének 80 %-os 

fizetését a továbbiakban nem akarja vállalni a cég, 

mondván, hogy komoly költséget jelentene a jövőben 

a munkáltatónak a 2 éves felmentés finanszírozása. 

Egészen konkrétan a fáma szerint csökkenteni akar-

ják a 80%-ot. 

Vajon mire kell az így megtakarított pénz? Talán 

zsíros kenyérre, esetleg egy új, luxuskategóriás gép-

kocsi beszerzésére vagy a Bahama szigeteken eltöl-

tendő évi kéthónapos nyaralásra? 

Számomra különösen szembeötlő a csökkentési 

szándék a MOL Nyrt. 2017 első féléves jelentésének 

tükrében, ahol arról írnak, hogy a MOL- csoport ki-

emelkedő első féléves eredményeit követően felfelé 

módosította idei várakozásait. 

Az újra beszerzési árakkal becsült „tiszta” 

EBITDA, az előző negyedévhez képest 20%-kal, 684 

millió dollárra nőtt, így az első félév EBITDA-ja 1,3 

Mrd dollár lett, ami év/év alapon 20%-os növekedést 

jelent. Minden üzleti terület növelte az eredmény 

hozzájárulását az első félévben. 

Emlékeztetőül dőlt betűkkel idézőjelben felidézem a 

Fasimon Sándor, a MOL Magyarország ügyvezető 

igazgatója által írt sorokat, amelyek a VHP munkavál-

lalói tájékoztatójában jelentek meg: 

„…A MOL az elmúlt évtizedekben amellett, hogy 

megőrizte gazdasági vezető szerepét Magyarorszá-

gon, Közép-Európa egyik legnagyobb vállalatává 

vált. Ebben a sikerben meghatározó szerepe van az 

évtizedek óta nálunk dolgozó, kiváló szaktudású és 

elkötelezett kollégáinknak  

Ezt a hűséget szeretnénk meghálálni azzal, hogy le-

hetőséget biztosítunk az érintetteknek arra, hogy akár 

két évvel a nyugdíjkorhatár betöltése előtt elkezdhes-

sék jól megérdemelt pihenésüket.” 

Szép szavak, melyek betartása kerülhet veszélybe 

egy újabb, az embert figyelmen kívül hagyó, csak a 

monetáris gondolkodást szem előtt tartó felfogás mi-

att. Mit gondolhat most írója? 

Az ügy kapcsán felhorkant bennem a kérdés: vajon 

mi történt? A cég részéről elfogyott a munkavállalói-

val szembeni hűség? Ami egy csomó munkatársunk 

véleménye szerint sosem volt… 

* 

Tudomásom szerint, az alacsony létszám miatt elő-

fordul, hogy a 12 órában dolgozó munkavállalók fo-

lyamatosan – mindenféle törvényi előírást felrúgva – 

5-7 napot dolgoznak pihenő nap nélkül. Ezen vakar-

ják fejüket azok, akik szó szerint kirugdalták innen az 

embereket.  

A dolog megoldásához azonban nem szükséges kü-

lönösebb felkészültség. Elég lenne, ha az elküldött 

kollégákat megpróbálják visszahozni. Már amennyi-

ben a rideg, kurta és szinte személytelen, minden 

köszönetet vagy hasonlót mellőző felmondólevél után 

is vissza akarnak jönni… 

* 

Az iskolakezdés mindig jelentős kiadást jelent a 

családi költségvetés számára: bár, idén már az általá-

nos iskola valamennyi osztályában ingyenesek a tan-

könyvek, ami lényegében mindenkinek jár, nem csak 

az arra rászorultaknak. Emellett egy rendelet arról is 

dönt, hogy 2017-től már a kilencedik osztályosok is 

ingyen kapják a könyveket. 

Az intézkedés hatására a diákok 85 százaléka in-

gyen juthat majd hozzá a tankönyvekhez. 

Ezen túl is marad még bőven iskolai beruháznivaló: 

füzetek, írószerek, stb. Ráadásul szülőként olykor 

nehéz is megálljt parancsolni a gyermeknek, aki min-

den cuki, mesés, jópofa és szép dolgot szeretne magá-

nak, hogy ne maradjon le ilyen téren a társaitól. 

Ebben az időszakban is segítséget kapnak tagjaink a 

költségeik csökkentéséhez, hiszen folytatva az Olaj-

ipari Szakszervezetnél évek óta kialakított hagyo-

mányt, az idei évben is szakszervezeti tagjaink min-

den általános, középiskolás valamint gimnáziumba 

járó gyermeke tanévkezdő-füzetcsomagban részesült. 

A füzetcsomagokban a különböző füzetek mellett – 

többek között – golyóstollak, ceruzák, körzők, víz-

festék, ecset, vonalzók, színes ceruza, zsírkréta, olló, 

stb. voltak. 

2,315,553 forint összegben, mintegy 500 komplett 

füzetcsomag került a kis és nagydiákok birtokába.  

* 

A cigaretta hagyományai évszázadokra nyúlnak 

vissza. A dohányzási szokások keretek közé szorításá-

ra azonban csak az elmúlt évtizedekben került sor. 

Tisztában vagyok azzal, hogy az egészség fontos. 

Azonban. A Dunai Finomítóban még sok nemdo-

hányzót is felháborít az a körülmény, amit az irodaház 

mögötti és a konyha melletti dohányzónak kijelölt 

helyeken tapasztalható: kosz, szemét, csikkekkel teli, 

ritkán ürített hamutartók, pókhálók tömkelege (fény-

képek a szerkesztőségben). 

Azt hallottam, hogy a DUFI területén, újabban a 

STRABAG-PFS végzi a takarítást. 

Idézet: „A munkaadónak ügyelnie kell, hogy a kije-

lölt dohányzóhelyek megfeleljenek a jogszabályi elő-

írásoknak, mert annak állapotát a tűzvédelmi, munka-

védelmi hatóság rendszeresen ellenőrizheti.” 
Brunecker Jenő

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Az özvegyi nyugdíj szabályai 
 

Nincs mit tagadnunk, összeadódtak a műszakban, veszélyes anyagokkal terhelt itt töltött évek, így az-

tán egyre többen mennek el közülünk idő előtt, vagy nyugdíjba vonulás után nem sokkal. Most még sen-

ki nem vizsgálja azt, hogy van-e összefüggés a nagy számban előforduló gyógyíthatatlan betegségek és az 

itt töltött időszak között. Talán azért nem kíváncsiak rá, mert az elefántcsonttoronyban tiszta a levegő és 

ott nincs úgynevezett zárt rendszerű üzemvitel vagy labor. Tudom, az idő előtt elhunytak családtagjait 

nem érinti az özvegyi nyugdíj kérdése, de egy korrekt, MOL- független egészségügyi vizsgálódást követő-

en ők is kaphatnának támogatást a cégtől – akár alanyi jogon. A jogosultságot szerzett, társ nélkül itt 

maradóknak szeretnék segíteni az alábbi sorokkal. Ha tudtok ilyenekről, okvetlenül értesítsétek őket. 

 

Özvegyi nyugdíjat a házastárs, az elvált házastárs és 

az élettárs kaphat, a jogosultságok szintje között 

azonban akadnak különbségek. Ami a házastársakat 

illeti: özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa 

az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjhoz szükséges 

szolgálati időt megszerezte vagy öregségi, illetve 

rokkantsági nyugdíjasként halt meg. 

Az élettárs - a házastársra előírt feltételek fennállása 

esetén - csak akkor jogosult özvegyi nyugdíjra, ha 

élettársával annak haláláig egy év óta megszakítás 

nélkül együtt élt és gyermekük született, vagy meg-

szakítás nélkül tíz év óta együtt élt, feltéve, hogy az 

együttélésük (vagy annak akár csak egy része) alatt 

özvegyi nyugdíjban vagy baleseti özvegyi nyugdíjban 

nem részesült. 

Ha az élettársak korábban házasságban éltek, amit 

jogerős bírói ítélet felbontott, a jogosultsághoz kizáró-

lag a házasság felbontását követő együttélési idő ve-

hető figyelembe. Az együttélés időtartama alatti lak-

címet hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia. 

Ami pedig az elvált, továbbá a házastársától külön 

élő személyt illeti, az özvegyi nyugdíjra való jogo-

sultsága akkor állapítható meg, ha házastársától annak 

haláláig tartásdíjban részesült vagy részére a bíróság 

tartásdíjat állapított meg. 

Felmerül a kérdés, hogy ki tekinthető különélő há-

zastársnak? A törvény meghatározása szerint az, aki a 

házastársától egy évnél hosszabb ideje külön él. 

Ideiglenes és végleges 
A magukra maradt özvegyi nyugdíjra jogosult em-

berek egy évig ideiglenes özvegyi nyugdíjat kapnak, 

utána véglegeset. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj leg-

többször annak a nyugdíjnak a 60 százaléka, amely az 

elhunytat a halál időpontjában öregségi, rokkantsági 

vagy baleseti rokkantsági nyugdíj címén megillette, 

vagy megillette volna. (Az ideiglenes özvegyi nyugdíj 

az általános szabály szerint egy évig folyósítható.) 

Ettől eltérően, ha az özvegy az elhunyt jogán árva-

ellátásra jogosult másfél évesnél fiatalabb gyermeket 

tart el, az özvegyi nyugdíj az árva 18 hónapos életko-

rának betöltéséig, illetőleg fogyatékos vagy tartósan 

beteg gyermek esetén a gyermek harmadik életéve 

betöltésének napjáig jár. 

Az özvegyi nyugdíj (végleges) összege attól függ, 

hogy az özvegy saját jogú (öregségi, rokkantsági stb.) 

nyugdíjban részesül-e. 

Ha az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjra jo-

gosító korhatárt betöltötte vagy rokkant, de saját jogú 

nyugellátásban nem részesül, az özvegyi nyugdíj 60 

százaléka annak a nyugdíjnak, amely az elhaltat halá-

la időpontjában öregségi vagy rokkantsági nyugdíj 

címén megillette volna. 

Ha az özvegy egyidejűleg saját jogú nyugellátásban 

is részesül, vagy a házastársa jogán árvaellátásra jo-

gosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy 

legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartása 

címén került megállapításra az özvegyi nyugdíj, akkor 

az özvegyi nyugdíj mértéke annak a nyugdíjnak a 30 

százaléka, amely az elhunytat halála időpontjában 

megillette, vagy megillette volna. 

Az özvegyi nyugdíj megszűnése 
Az özvegyi nyugdíj megszűnik, ha az özvegy a reá 

irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltése 

előtt házasságot köt. 

A rokkantság címén megállapított özvegyi nyugdíj-

ra jogosultság értelemszerűen akkor, ha az özvegy 

már nem rokkant, az árvaellátásra jogosult gyermekek 

tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogo-

sultság pedig akkor szűnik meg, ha már egyik gyer-

meket sem illeti meg az árvaellátás. 

Még ennyi: az özvegyi nyugdíjat SOHA nem álla-

pítják meg hivatalból, MINDIG igényelni kell! 
 

Lyenő

 

Érdeklődéssel figyeltük a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) és a Kereskedelmi Dol-

gozók Független Szakszervezete (KDFSZ) által létrehozott sztrájkbizottság megalakulását és tiszteljük az 

összefogást, amit a munkavállalói érdekek érvényesülése érdekében tesztek. 
 

Kiszipolyozottak, és az alapjaiban elhibázott létszámpolitika miatt tartósan fáradtak a TESCO alkalma-

zottak. Az évek alatt elhibázott bérpolitika is következménye a jelenlegi sztrájkkészültségnek! 
 

A MOL Nyrt.-ben működő Olajipari Szakszervezet ezúton is kifejezi a sztrájkban résztvevő TESCO 

dolgozók iránti támogatását! 
 

Fenti közleményünket a Magyar Távirati Irodának is elküldtük. 

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

Az ostoba azt akarja, hogy az ellenségét minél 
hitványabbnak lássák, ezért kígyót-békát kiabál 
róla. Az okos azt akarja bebizonyítani, hogy kü-

lönb ellenségeinél. 
* 

Nem szabad viszonzás nélkül hagyni mások tette-
it. Erre való a hála és a bosszú. 

* 
Semmi gond nincs azokkal, akik nem szeretnek 
engem. Azokkal van a gond, akik úgy csinálnak, 

mintha szeretnének. 
* 

A rasszizmus mindenütt jelen van... 
A zongora fekete billentyűi rövidebbek! 

* 
Sohasem álmodoztam a sikerről, mindig megdol-

goztam érte. 
* 

Az emberek hajlamosak olyan dolgokat megtenni 
a gyerekeikért, amiket saját magukért eszükbe 

sem jutna megtenni. 
* 

Van egy pólóm, az van ráírva jó nagy betűkkel: 
BALEK. Csak tudnám, miért került 34.700 forintba. 

* 
A székelynél a fináncok pálinkafőzőt találnak. 
- Csak örököltem, soha nem használtam- mentegető-
zik a székely. 
- Az a maga baja. Mi megtaláltuk, és mint tulajdonost 
megbüntetjük – mondják a fináncok. 
- Akkor nemi erőszakért is megbüntetnek? – kérdezi a 
székely. 
- Miért? Olyant is elkövetett? 
- Nem, de a felszerelés megvan hozzá. 

* 
- Ön egészségesen táplálkozik? – kérdezi a doki. 
- Igen, és betegen is – felel a páciens. 

* 
Ádám kérdezi a Paradicsomban: 
- Uram! Milyen az, amikor egy nő és férfi testileg is 
szeretik egymást? 
- Eredj Évához, tőle megtudod. 
Ádám elmegy, ám kisvártatva visszajön. 
- Uram! Mi az a migrén? 

* 
A menedzserek elmennek egy húsgyárba üzemláto-
gatásra, és egy öreg szaki magyaráz a sornál: 
- Úgy képzeljék el ezt uraim, hogy itt az elején be-
megy a marha és a végén kijön a kolbász. 
Az egyik menedzser jópofáskodni próbál: 
- Bátyám, olyan nincsen, hogy az elején bemegy a 
kolbász és a végén kijön a marha? 
A szaki végigméri a fószert: 
- Már hogyne volna, kérdezze csak meg az apját... 

* 
1944. április 7. – Komoly harcok után, kiűztük az el-
lenséget az erdőből. 
1944. április 8. - Az ellenség űzött ki minket az erdő-
ből. 
1944. április 9. - Megjelent az erdész, és mindenkit 
kizavart az erdőből! 

A cégnél előadást tart egy LEAN szakértő a munka 
optimalizálásáról. Mondandóját a következőképpen 
zárja: 
- Amit most elmondtam, csak a munkahelyükön al-
kalmazzák, soha ne próbálják meg otthon! 
- Miért? 
- Mert veszélyes. Én is kipróbáltam otthon a felesé-
gemen. Észrevettem, hogy reggeli készítés közben 
mindig külön megy el mindenért a hűtőhöz. Megkér-
deztem tőle, nem tudna-e egyszerre több dolgot ki-
venni. 
- És, gyorsabb lett? 
- Hát, igen. Eddig 20 perc alatt csinált reggelit a fele-
ségem, most 7 perc alatt én... 

* 
Az ifjú elmondja igényeit a házasságközvetítőnél: 
- Fiatal, szép, gazdag, kedves, hűséges és szellemes 
asszonyt szeretnék. 
- Értem uram, értem - bólogat a házasságközvetítő - 
de nálunk törvény tiltja a többnejűséget. 

* 
A halálos ágyán Mariska néne mondja az urának 
Pista 'bának: 
- Te Pista en olyan nem szívesen halok meg, mert 
tudom biztosan, hogy Te hamarosan új asszonyt ho-
zol a házhoz. 
- Halhatsz meg egész nyugodtan Mari, mert en nem 
fogok megnősülni. Náladnál jobbat nem kapok és 
olyan, mint te, nem kell. 

* 
Rövidlátó turista utolsó mondata egy erdélyi erdőben 
tett túrán. 
- Mondja, maga miért bundában szedi a málnát? 

* 
A rendőrt vizsgáztatják. A vizsgabiztos keresztkérdést 
tesz fel neki: 
- Adott a következő helyzet: két autó összeütközik, a 
szemben levő házból lövéseket hall, majd segélykiál-
tást, kigyullad a közelben levő benzinkút, és a tér 
túlsó végében levő bankból két tag lép ki, túszul ejtve 
az egyik titkárnőt, és a lopott pénzzel épp egy taxiba 
próbálnak beülni. Mit tesz ebben az esetben? 
- Levetem a rendőrruhát, és elvegyülök a tömegben. 

* 
A gyóntatófülkében egy öregember azt mondja a 
papnak: 
- Atyám, 75 éves vagyok. Tegnap két stoppos tiné-
dzserlányt vittem az autómmal, megálltunk egy mo-
telnél, és mind a kettőt magamévá tettem. 
- És megbántad ezt a bűnt, fiam? 
- Miféle bűnt? 
- Hát milyen katolikus vagy te? 
- Nem vagyok én katolikus. 
- Akkor miért mondod ezt el nekem? 
- Mindenkinek elmondom! 

* 
- Ki volt az, aki tegnap az anyósomnak fogkrém he-
lyett egy tubus pillanatragasztót adott? 
- Valószínűleg én voltam, nagyon sajnálom, tévedés 
történt - vallja be az egyik fiatal eladó. 
- Köszönöm fiam, tessék itt egy tízezres! 
 



 
Drótpostacímünk:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 

 

Az Olajipari  Szakszervezet  időszakos kiadványában a hi rdetések  ingyenesek 
 

A hirdetések valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni, ezért a bennük megjelentetett tartalomért felelősséget nem vállalunk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Olajipari Szakszervezet 

időszakos kiadványa 

Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős kiadó: Kovács László 

Levelezési cím: Olajipari Szakszervezet Mol Nyrt. 

2443 Százhalombatta Pf.: 1. 

E-mail:  olajipariszakszervezet@mol.hu 

Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu  

Telefonszám: +36-20-425-7869 

 

 

 

Ajándékot vásárolna? 
Nem tudja, hol teheti ezt meg? 

 

Alacsony árakkal és gazdag választékkal itt van egy karnyújtásnyira! 
 

NE UTAZZON, VÁSÁROLJON HELYBEN! 
Százhalombattán a Tóth László utca 16 szám alatt 

 
A TUTI SOUVENIR AJÁNDÉKBOLTBAN 

 
A városi sportuszoda parkolójánál. 

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

 

Megbízható dugulás elhárítás 

 

Hétvégén és ünnepnapokon is! 

Nincs kiszállási díj! 

Tel: 06-70-303-6003 

 

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 

 

EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSA ÉS EGYÉB FAIPARI TERMÉKEK KÉSZÍTÉSE 

 

Durmics Roland 

Asztalos vállalkozó 

Tel: 06-70-623-7443 E-mail: durmics.durmics@gmail.com 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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