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Önmagadért-velünk! 

 

Szálljatok le betlehemi angyalok! Zörgessetek meg minden ablakot, 

s otthonokba, családoknak, munkahelyekre örömet vigyetek: 

Áldott,  boldog karácsonyt és sikeres új esztendőt kíván az Olajipari Szakszervezet!  
 

                                                                                                     

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 
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Boldog Karácsonyt az akkor dolgozóknak is! 
 

A karácsony kiemelten legfontosabb ünnepünk. Ilyenkor – különösen szenteste – összejön a családok 

apraja nagyja és együtt töltenek szeretettel telített órákat miközben átadják egymásnak a régen kispeku-

lált és hasznosnak gondolt ajándéktárgyakat. Ünnepelni mindig jó, de a karácsony valahogyan mégis 

más. Minden bizonnyal a hagyományok, a megható története miatt is, de mindenképpen fontos, és biz-

tonságérzetet nyújt. Dr. Papp Lajos szívsebész professzor szerint „Karácsony tájékán sokakban felmerül 

a vágy, hogy az ajándékozás kényszere nélkül, a tárgyak árában mért szeretet helyett milyen jó volna 

csak a szívünk melegét adni.” 

 

December 24-én délután szellemvárossá válnak a 

magyar települések, az üzletek délben bezárnak, a 

tömegközlekedés kora délután átvált éjszakai menet-

rendre, a családok visszahúzódnak az otthonukba 

karácsonyozni. 

Néhány szakmában azonban a legnagyobb családi 

ünnepeken sem állhat meg az élet, így évről évre 

rengetegen kénytelenek szeretteik társasága nélkül, a 

munkahelyükön túlélni az ünnepet. 

Az ünnepek alatt nem csak a mentősök, tűzoltók, 

vagy az orvosok dolgoznak, hanem ugyanez történik 

a versenyszférában működő cégek alkalmazottaival 

is. 

Sok kívülállónak halványlila fogalma sincs arról, 

hogy tölti a karácsonyt az akkor is helytálló MOL 

műszakos dolgozó, vagy például a FER tűzoltó. És itt 

hosszasan sorolhatnám azokat a szakmákat, melyek 

ünnepeken is kiszolgálni hivatottak Magyarország 

polgárait. 

Például, karácsonykor is szükség van a közművek 

(ivóvízellátás, áram, gáz stb.), egészségügy vagy a 

tömegközlekedés működésére, de ide sorolhatóak a 

benzinkutak is. 

A műszakbeosztás alapján jönnek dolgozni hol az 

egyik évben, hol a másikban. Persze figyelemmel 

vannak a kisgyermekes kollégákra, ha tudnak, segíte-

nem, mert sok helyen még működik a kollégák között 

az emberiesség, a segítőkészség. 

Ők akkor is munkahelyükön vannak, mikor mások 

– természetesen magától értetődően – családjuk köré-

ben töltik az ünnepeket. 

A családok mindig rugalmasan álltak a dologhoz, 

áttolódnak a hangsúlyok karácsony délelőttre vagy 

másnapra, és olyan is van, hogy egy nappal előbb, 

23-án jön a Jézuska. 

Nincs még egy ilyen, család nélkül már-már elvi-

selhetetlen ünnep az univerzumban. 

Nem magányos emberek ünnepe a karácsony. Az 

egyetlen ünnep, amikor együtt kellene lennie minden 

családnak. 

A műszakosoknak ez is ugyanolyan munkanap, 

mint bármelyik. Semmivel sem mozgalmasabb, ese-

ménydúsabb egy szenteste vagy egy szilveszter. Ka-

rácsonykor persze van karácsonyfa minden munkahe-

lyen, ez valamennyire megváltoztatja a hangulatot. 

Emlékszem még arra az időszakra, mikor kará-

csonyeste vagy szilveszter délután bejött jó kívánsá-

gaival az üzembe az üzemvezető, de az üzemcsoport-

vezető sem maradt el, végiglátogatta az üzemeket, 

mindenütt letett a műszerterembe egy-egy üveg pezs-

gőt és boldog ünnepet kívánt. 

Ma, a haszon előállításában döntő szerepet játszó 

perzekutorokat küldik maguk helyett – szondáztatni. 

Pedig a karácsony jó alkalom lehetne arra, hogy a 

vezetők kifejezzék kollegáiknak köszönetüket, elis-

merésüket, és több figyelmet szenteljenek a vállalaton 

belüli emberi kapcsolatoknak. És itt nem holmi céges 

bulira gondolok, hiszen oda is csak a kiválasztottak 

(csókosok) mehetnek el. Földi halandó fizikai mun-

kást páros lábbal rúgatnák ki egy ilyen belterjesnek is 

mondható banzájról. 

Különleges esemény és üzemzavarmentes nyu-

godt karácsonyt és sikeres újévet kívánok az ak-

kor éppen a MOL Nyrt.-ben dolgozóknak. 
 

Brunecker Jenő 

 

Legyen egy emléknap 
 

Munkahelyeken más hangulata is van december hónapnak. 15 éve, éjszakás műszakban történt a Du-

nai Finomító FCC üzemében egy munkahelyi tragédia, aminek következtében két kollégánk elhunyt. 
 

Az Olajipari Szakszervezet a MOL Nyrt.-nek, mint 

munkáltatónak azt javasolja, hogy minden év decem-

ber 8.-a legyen emléknap a MOL Nyrt. területén 

munkaközben balesetben vagy munkakörülményeik 

hatására otthon, kórházban, betegség miatt elhunyt, 

megsérült vagy megbetegedett munkatársainkért. 
 

Az emléknap célja, hogy felhívja a vezetők és a 

dolgozók figyelmét arra, hogy a munkahelyi balese-

tek megelőzésével és a rákkeltő anyagok minimálisra 

csökkentésével emberek életét és családok nyugalmát 

kaphatjuk cserébe. 
 

Jó lenne, ha mindazok, akik felelősséggel tartoznak 

a munkavállalók védelméért, minden év december 8-

án néhány percet szentelnének azon embertársaink 

sorsának és emlékének, akik a munkahelyeken, mun-

kavégzés közben, vagy annak következményeként 

betegségben vesztették életüket vagy váltak tartósan 

rokkanttá. 
Olajipari Szakszervezet 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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A Karácsony eredete és jelképeinek története 
 

A nagy jelentőséggel bíró téli ünnep minden nyelvben más és más nevet kapott. A Krisztus előtti erede-

tű ősi magyar karácsonyt mi magyarok honosítottuk meg a Kárpát-medencében. A velünk kapcsolatba 

került szláv népek mind a magyarból vették át a “karácsony” szót is. Halasy-Nagy Endre szerint “Kará-

csony” szavunk a “Kara asszony” – ‘sötét asszony’, fekete asszony – szóösszetételből származik, amely az 

év legsötétebb napjára utal. 

 

Ugyanígy az angol Christmas 

Jézus Krisztus nevére utal. Ezzel 

szemben a német Weihnacht és a 

holland kertsmisse szent éjt jelent, 

tehát a szavak jelentése egyházi 

eredetű. A francia Noel, az olasz 

natale, a spanyol navidad, vala-

mint a walesi nadoling a latin Na-

talis szóból erednek, melynek je-

lentése születés. A karácsony 

megnevezésére létezik még a 

skandináv Jul kifejezés. Nem lehet 

tudni pontosan mit jelenthetett, de 

nagy valószínűséggel a télnek azt a 

szakakszát, amelyet ma is a téli 

ünnep időszakának tekintünk.  

A történet 

Mindenki ismeri a Karácsony 

vallási eredetét, hisz napjainkban a 

legelterjedtebb magyarázata az 

ünnepnek. Tekintsük át röviden 

miről is szól. 

Körülbelül kétezer évvel ezelőtt 

élt Izráel egyik városában Názá-

retben egy Mária nevezetű nő. 

Egyik éjjel megjelent előtte Gábri-

el arkangyal és tudtára adta, hogy 

hamarosan gyermeke fog születni, 

aki Istennek fia lesz. Mária meg-

ijedt, hiszen nem értette milyen 

tervei vannak Istennek vele, de az 

angyal megnyugtatta, mondván, 

hogy ez így helyes, ennek így kell 

lennie. 

Máriát nemsokára feleségül vette 

József. Népszámlálás céljából, a 

családnak el kellett hagynia Názá-

retet és a Jeruzsálemhez közeli 

Betlehembe mentek. 

Amikor pedig megérkeztek Bet-

lehembe sehol sem találtak helyet 

és mivel Mária érezte, hogy köze-

leg a szülés ideje egy istállóba 

húzódtak be. Így született meg a 

kis Jézus, akit egy jászolba fektet-

tek. 

A közeli mezőn lévő pásztorokat 

egy angyal értesítette Isten fiának 

születéséről. A pásztorok elindul-

tak, hogy megcsodálják a kisfiút. 

Eközben három bölcs is útnak 

indult. Számukra a betlehemi csil-

lag jelezte az Úr Jézus születését 

és azt a helyet ahol megtalálhatják 

az újszülöttet. 

A pásztorok a bölcsekkel együtt 

rátaláltak a szent családra, térdre 

borultak előttük és ajándékkal 

halmozták el őket. 

Az ünnep keletkezése 

Az ünnep 325 és 335 között ke-

letkezett Rómában. Célja az volt, 

hogy lezárja a Jézus Krisztussal 

kapcsolatos vitákat és népszerűsít-

se a niceai zsinat határozatát, 

amely szerint Jézus Isten és ember 

egy személyben. 

Az ünnep napjának kiválasztása 

sok problémát okozott, mivel eb-

ben az időben számos nézet léte-

zett Jézus születésének időpontját 

illetően. 

Egyesek szerint 20-án, mások 

szerint április 18-án vagy 19-én, 

ismét mások szerint November 25-

én vagy január 6-án született Jé-

zus. 

A választás mégis December 25- 

re esett, hogy ellensúlyozzák a 

“Sol invictis” (legyőzhetetlen nap) 

pogány ünnepét. Így bevezették 

Krisztusnak a “Sol Salutisnak” (az 

üdvösség napjának) ünnepét. Jézus 

születésének ünnepe új tartalmat 

kapott és a húsvéti böjthöz hason-

lóan, előkészületi időt csatoltak az 

ünnephez (lásd Advent). 

A Karácsonynak számos ünnep-

hez hasonlóan vannak jelképei. 

Egyike e jelképeknek az angyalok. 

Az angyalok, a Bibliában az Úr 

köldötteként keresik fel az embe-

reket. A keresztény művészet az 

angyalokat kezdettől fogva férfiént 

jelenítette meg, antik római vise-

letben. Eleinte az angyalok nem 

viseltek szárnyakat, a IV. Század-

tól jelennek meg a szxárnyas an-

gyalok, majd a késő reneszánsztól 

a szárny ismét eltűnik a vállukrók. 

Az angyalok fejedelmei a hét ark-

angyal, a három legnépszerűbb: 

Mikhaél, Gábriel, Ráfael. Mikhaél 

az ítélkező, a gonosz legyőzője, a 

mennyei seregek vezére, a közép-

kor harcias szentje. Névnapja 

szeptember 29-én van, az őszpon-

tot vigyázza. Gábriel a hírhozó. 

Névnapja március 24-én van, a 

tavaszpontot vigyázza. Ráfael a 

gyógyító és az őrangyalok között 

az első.  

Gyertya 

A Biblia alapján a Logosznak, a 

Világ Fényének szimbóluma, a 

keresztény szimbolikában Krisztus 

jelképe. A gyertya a szenthárom-

ságot testesíti meg a láng, a kanóc 

és a viasz egysége folytán. A ma-

gyar néphit úgy mondja, hogy a 

mennyországban mindenkinek van 

egy égő gyertyája, ameddig az 

lángol, addig él az ember. A gyer-

tya végigkíséri az embert az éle-

ten, a keresztelő alkalmával éppoly 

jelentős, szimbolikus szerepet 

játszik, akárcsak a születésnapi 

tortán, a haldokló mellett vagy a 

ravatalnál.  

Hogyan ünneplik a Karácsonyt 

világszerte? 

Általában mindenhol December 

25-én kezdődik a Karácsony ün-

nepe, bár vannak olyan keresztény 

vallások is, ahol január 6-án ün-

neplik a Karácsonyt. 
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A Szilveszter története, eredete 
 

A szilveszter Szent Szilveszter pápa ünnepe; ő a IV. században élt, az ünnep róla kapta a nevét, ugyanis 

Szent Szilveszter pápa az év utolsó napján hunyt el. A szilveszteri mulatozás, féktelen evés-ivás a római 

korban tartott szaturnáliákra vezethető vissza. A vigasságnak része volt, hogy a társadalmi rangok is 

felfüggesztésre kerültek erre az időre. Mivel nem volt hivatalos ügyintézés és munka, a rabszolgáknak 

megengedték, hogy urakként viselkedjenek, a gazdáik meg szolgálást játszottak. Az egész idő alatt teljes 

munkaszünet és korlátlan jókedv uralkodott. A gazdagok a szegényeket megvendégelték, a rabszolgák 

láncait leszedték, a cselédek az uraság asztalához ültek. A gondtalan fogyasztás aztán lassan az egész 

világon elterjedt szilveszteri hagyománnyá vált.  

 

A római korban a rabszolgák és 

uraik is egy asztalhoz ültek ilyen-

kor, s szó sem eshetett politikáról 

az asztalnál. A honfoglaló magya-

rok tavasszal vagy ősszel ünnepel-

ték az újévet, s ennek az ünnepnek 

a jelentősége számukra sokkal 

inkább az évszakváltás volt. Hi-

szen a nomád népeknél ekkor haj-

tották a legelőre ki- illetve a 

legelőről be az állatokat. Ezek az 

ünnepek a pásztorünnepek formá-

jában máig fennmaradtak. Sokára 

európaizálódótt ez a nap, mozgó 

ünnep volt még sokáig; volt, ami-

kor vízkereszt környékén tartották. 

Később, a XVI. századig kará-

csonykor ünnepelték az újévet, 

amíg 1691-ben XII. Ince pápa ki 

nem hirdette, hogy az újév január 

1-jén kezdődik. A keresztény vi-

lágban azóta ünneplik e napon az 

újévet. 

Népszokások szilveszterkor 

Az ünnephez számtalan népi jós-

lat, időjárási megfigyelés, állattar-

tási szokások, tilalmak kapcsolód-

nak. Protestáns vidékeken sokszor 

óévtemetést is rendeztek. Szokás 

volt még vidéken a nyájfordítás is, 

amely azt jelentette, hogy a juho-

kat, állatokat felkeltették, hogy 

forduljanak a másik oldalukra. Ha 

ez sikerült, akkor úgy tartották, 

hogy termékenyek lesznek a kö-

vetkező évben. Erdélyi hagyo-

mány volt az óév kiharangozása és 

az újév énekléssel való köszöntése. 

Régen az év utolsó napjának álma-

iból jósoltak az újévre vonatkozó-

lag, ezért nem ártott a mulatozás 

mellett az alvásra is hagyni időt. 

Újévkor 

Régen falun a gyerekek és fel-

nőttek is járták a házakat és min-

denhol köszöntőket mondtak újév-

kor. A hagyomány szerint minden 

ember hitt a kimondott szó erejé-

ben, ezért ilyenkor olyan köszön-

tőket mondtak, amelyek csupa 

jókívánságok voltak az újévre. 

Még ma is élő hagyomány, hogy 

az újév első napjának cselekedetei 

ismétlődnek aztán később az egész 

évben. Sok helyen ma is kényesen 

ügyelnek arra, hogy csak olyasmit 

végezzenek újévkor, amit egész 

évben is végezni kívánnak. Általá-

nosan ismert és elfogadott hiede-

lem, hogy újév napján tilos kivinni 

a szemetet, mert kivisszük vele a 

szerencsét is a házból. 

 
Asszonyoknak ilyenkor tilos volt 

a munka, s az állatokat sem dol-

goztatták újévkor. Ismert népi 

szokás volt a fokhagyma kalendá-

rium. Minden hónap egy fok-

hagyma volt, amelyre sót tettek. 

Ha a fokhagyma reggelre átnedve-

sedett, akkor arra a hónapra sok 

csapadékot vártak. Az újévi első 

látogató is fontos volt; ha férfi volt 

a vendég, az szerencsét hozott, ha 

nő, az szerencsétlenséget. Leg-

alábbis a babona így tartja. A friss 

vízben való mosdásnak is nagy 

jelentősége volt. Egészséget hozott 

a mosakodás, és szerencsét is. Aki 

reggel elsőként húzott vizet a kút-

ból, az úgy mondták, hogy elvitte 

az aranyvizet, azaz egész évben az 

ő oldalán fog állni a szerencse. 

Ünneplés ma 

Szilveszter estéjén az emberek 

búcsút vesznek az óévtől, annak 

minden bújával, bánatával együtt. 

Új reményekkel, tervekkel vág 

bele mindenki az újévbe. Éppen 

ennek köszönhető, hogy hangos-

kodással, kiabálással, hangos piro-

technikai eszközökkel, tűzijátékkal 

szokás ezt a búcsúzást megtenni. 

A minél nagyobb hangzavar hiva-

tott ugyanis a rosszat, a bánatot, 

azaz az óévet teljesen hátrahagyni, 

elfelejteni, s utat nyitni a szebb, 

boldogabb újévnek. Régen őseink 

az ártó szellemeket is ezzel akarták 

távol tartani a háztól. A szilveszte-

ri bulizás célja az is, hogy jókedv-

vel, boldogsággal lépjen át min-

denki az újévbe. 

A fogadkozás eredete 

A fogadkozás is arra vezethető 

vissza, hogy mindenki új lappal 

lépjen az újévbe, s minden hibáját 

hátrahagyja. Ilyenkor szabadon le 

lehet tenni a terheket, s nyíltan 

megfogadható, hogy mi az, amit a 

következő évben jobban kell csi-

nálni, ami az óévben nem műkö-

dött jól. 

Étkezés, ételek újév napján 

Még ma is ismert és betartott 

szabály, hogy újév napján tilos 

baromfit enni, mert az elkaparja a 

szerencsét. 

Viszont malacot enni kifejezet-

ten ajánlatos, mert az a házhoz 

túrja a szerencsét. 

A lencsét, babot is azért esszük 

még ma is ezen a napon, mert a 

gazdagságot jelképezik és hozzák 

a házhoz. 

Egyes vidékeken rétest is sütnek, 

amit olyan hosszúra nyújtanak, 

amilyen hosszú életet szeretnének. 
melodin.hu

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.hungarianallianceofsouthafrica.com/aktualis-programok_current-events.html
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Barczikai József úr részére 

Üzleti vezető 

MOL Nyrt. Downstream Magyarország Belföldi Értékesítés 

Vevőcsoport és Telesales üzlet 

Tisztelt Barczikai József Úr! 

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája és a MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság között 2017 03. 20.-án GRTS/S4/P/686/17 számon létrejött együttműködési megállapodással 

kapcsolatban írok önnek, mely a MOL Partner Kártya népszerűsítésére és működtetésére jött létre. 

A megállapodás értelmében a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája széleskörű tájékoztatást adott 

tagszervezetei részére a MOL Partner Kártya nyújtotta szolgáltatás előnyeiről, a kedvezmény igénybe vételének 

körülményeiről és feltételeiről. Ezáltal közel százezer munkavállalóhoz jutottak el a MOL Partner Kártyával 

kapcsolatos információk, de a hírleveleinkben, illetve a rendezvényeinken azóta is folyamatosan tájékoztatjuk 

érdeklődő tagjainkat a kedvezmény igénylésének feltételeiről és a nyújtott előnyökről. 

A fentiek eredményeképpen a tagság igen jelentős számban döntött a MOL Partner Kártya igénylése mellett. 

A LIGA Szakszervezetek, eleget téve a szerződésben vállalt kötelezettségeinek, összesítette a tagság által kitöl-

tött igénylő lapokat, és a szerződés mellékletében szereplő táblázatban összesítve eljutatta a MOL-nak. 

Az utóbbi hónapokban, 2017. július 25. és október 20-a között tízezer darabnál is több igénylést juttattunk el 

a MOL Nyrt. részére. Sajnálattal értesültünk ugyanakkor tagjainktól, hogy a leadott igényléseket követően a 

Partner Kártyák több, mint négy hónap elteltével sem érkeztek meg az igénylő tagok részére, holott a MOL 

Nyrt. az igények kielégítését 30 napos határidővel vállalta. 

Az elmúlt időszakban folyamatos kapcsolatban voltunk a MOL által kijelölt kapcsolattartókkal, akiktől több 

alaklommal kaptunk tájékoztatást a kártyák érkezési időpontjával kapcsolatban, amely információk sajnos va-

lótlannak bizonyultak. 

A tagság részéről egyre nagyobb az elégedetlenség, sokan már nem is bíznak abban, hogy kapnak Partner 

Kártyát. A kiküldött információk, mivel sorozatosan valótlannak bizonyultak, jelentős erkölcsi károkat okoztak 

a szervezetünknek, de megítélésem szerint a MOL Nyrt.-nek is. 

Bízom abban, hogy a MOL Nyrt-nek és a LIGA Szakszervezeteknek közös érdeke a kialakult helyzet megol-

dása és a késedelem miatt bekövetkezett erkölcsi kár haladéktalan csökkentése. A fentiekre tekintettel kérem 

Üzleti Vezető Úr segítségét abban, hogy a megállapodásban foglaltaknak megfelelően az igényelt Partner Kár-

tyák a lehető legrövidebb időn belül eljussanak a tagjainkhoz. 

 

Budapest, 2017. november 23. 

Üdvözlettel: 

Doszpolyné dr. Mészáros Melinda elnök 

 

 

Minden bizonnyal a fenti levél hatására november 27-én a MOL Nyrt. megkezdte a kártyák postázását. 

A szerk. 

mailto:infoliganet.hu
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A Dunai Finomító munkavállalói kérték: hátrább az agarakkal 
Mintha kissé túltolták volna a rózsaszín bringát… 

 

A gépjárművezetés biztonságosságával kapcsolatos egyik nélkülözhetetlen tétel, hogy a biztonsági öveket 

be kell csatolni, mert úgy tervezték az autókat, hogy az ideális védelem becsatolt biztonsági övvel valósul 

meg. Ezen kívül a KRESZ kötelezővé teszi. 

 

A KRESZ (1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rende-

let 48. §) alapján ugyanis a külön jogszabályban 

meghatározott M1, M2, M3, N1, N2, N3 kategóriájú 

gépkocsiban (általánosságban a személy- és áruszállí-

tásra használt járművek), amelynek meghatározott 

üléseit biztonsági övvel kell felszerelni, továbbá 

olyan járműben, amelynek üléseit biztonsági övvel 

szerelték fel, az ülésen utazó személynek a biztonsági 

öv becsatolásával kell magát (elől, hátul egy-

aránt) rögzíteni. Független attól, hogy lakott területen 

belül vagy kívül utazunk. 

Ha nem kötöd be magad, vagy helytelenül haszná-

lod az övet, akkor sofőrként és utasként jóindulattal 

felvértezett rendőrtől figyelmeztetést, vagy pénzbír-

ságot is kaphatsz, ha ezt a rendőr vagy a rendőrség 

által működtetett, illetve felügyelt okos kamera ész-

reveszi szabálysértésed. 

Tehát, a vezetők adott esetben nem csupán az éle-

tükkel játszanak az öv becsatolásának elhanyagolásá-

val, hanem a jogszabály alapján a rendőrség által 

kiszabott büntetést sem ússzák meg. 

A fentiek alapján arra kérek mindenkit, hogy saját 

érdekében mindig használja a biztonsági övet! 

* 

Nem voltam jelen, azonban sok, rossz szájízű, fel-

háborodott kolléga felkeresett az alábbi bekezdésben 

összefoglalt történettel. 

2017. november 03. Északi porta, reggel hét óra 

előtt. Az általános gyakorlattól eltérő módon a Fegy-

veres Biztonsági Őrség tagjai (is) „fogadták” a gép-

kocsival munkavégzés szándékával belépni akaró 

MOL Nyrt.-s dolgozókat. Akinek nem volt bekap-

csolva a biztonsági öve, attól elvették a belépőkártyát, 

visszafordították, ezáltal nem engedték belépni s 

DUFI területére, ezzel megakadályozva az elsősorban 

a MOL Nyrt. javára és hasznára folytatott munkavég-

zésüket. 

* 

Először nézzük azt, mit ír erről az idevonatkozó 

rendelet: 

27/1998. (VI. 10.) BM rendelet a fegyveres bizton-

sági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatában 

egy szóval sem említik – még csak nem is utalnak rá 

–, hogy egy biztonsági öv be nem csatolása retorzió-

val járhat. 

* 

De nézzünk egy másik példát is: 

Cégvezetés A cég- és intézményvezetők lapja 

Az őr jogai 

Ha a fegyveres biztonsági őr jogsértő cselekményt 

észlel, jogosult annak elhárítására. A fegyveres biz-

tonsági őr szolgálatának teljesítése során bárkit fel-

szólíthat a biztonságot sértő vagy veszélyeztető tevé-

kenység abbahagyására, s igazoltathatja is az illetőt. 

Arról nincs szó benne, hogy a KRESZ szabályainak 

be nem tartása ürügyén, - hacsak bűncselekmény 

gyanúja nem forog fenn - akadályozhatják a munka-

végzést! 

* 

Most pedig lássuk, mit ír a belépés szabályairól a 

biztonsági szabályzat: 

A MOL Nyrt Dunai Finomítójára és kapcsolódó ob-

jektumaira vonatkozóan (Helyi Operatív Szabályzat). 

 

A Dunai Finomítóba történő belépés szabályai 

A Dunai Finomítóba, csak érvényes belépé-

si/behajtási engedély birtokában lehet belép-

ni/behajtani. Jogosultság az azonosítás céljául szolgá-

ló belépő kártyához rendelten történik. 

Általános szabályok 

 A belépőkártya névre/rendszámra szól, azt 

átruházni, kölcsönadni tilos. 

 A belépőkártya a MOL Nyrt. tulajdona, azt a 

belépési jogosultság megszűnését követően azonnal 

le kell adni a kiadó biztonsági szervezet részére. 

 A személyi belépő kártyát, a benntartózkodás 

ideje alatt mindvégig jól látható helyen kötelező vi-

selni. Azon munkakörülmények között, amikor a 

belépőkártya viselése EBK kockázatot hordoz (elekt-

rosztatikus feltöltődés, beakadás), a kártya kitűzött 

viselése nem kötelező, de azt a munkavállalónak 

magánál kell tartani. Amennyiben a munkavégzést 

befejezte, vagy elhagyja annak helyét, a belépőkár-

tyát látható helyen viselni kell. 

 A beléptető rendszerrel védett területekre 

csak olyan személy léphet be, aki a kártyaolvasó be-

rendezésen beolvastatta a kártyáját, ott zöld jelzést 

kapott. 

 Belépőkártyát a kártyaolvasókon minden 

esetben olvastatni kell, használata nélkül belépni, más 

jogosult személy, gépjármű mögött, jogosulatlanul 

belépni, behajtani tilos. 

 Gépjárművel történő behajtás esetén a jármű-

ben csak a gépjárművezető tartózkodhat. Az utasok-

nak a személyi terminálon kell áthaladniuk, vagy más 

módon kell biztosítani be- illetve kilépéskori azonosí-

tásukat. 

 A napi belépőkártyák, legkésőbb a kiadástól 

számított 24 óráig lehetnek érvényesek. A belépőkár-

tyát a területről való távozás után a biztonsági szolgá-

latnak le kell adni. 
(folyt. a következő oldalon) 
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 Jogosultsággal nem rendelkező személyt más 

belépőjével beengedni tilos! A beengedő és a jogtala-

nul belépett személy is megsérti az MOL Nyrt. biz-

tonsági szabályait, amiről a biztonsági szolgálatnak 

eseményjelentést kell készítenie, mely további eljárás 

tárgyát képezi. 

 A belépőkártya elvesztéséről azonnal értesí-

teni kell a biztonsági szolgálatot. Az elveszett belépő 

azonnal letiltásra kerül. Amennyiben megtalálja az 

elveszettnek hitt belépőjét, úgy haladéktalanul értesít-

se a biztonsági szolgálatot. A belépőért mindenki 

anyagi felelősséggel tartozik. 

 A belépőkártya szabálytalan használata vizs-

gálatot von maga után. Azon személy, aki saját belé-

pőkártyáját, vagy gépjármű belépőkártyáját másnak 

használat céljából átadja, azzal nem jogosult személyt 

enged be a védendő területre, a MOL Nyrt. területéről 

kitiltható. 

 Robbanás biztos övezetekre a helyi vezető ad 

belépési engedélyt. 

Itt sem találtam semmi olyat, ami arra jogosítaná 

fel a beléptetőket, hogy a KRESZ szabályainak be 

nem tartása ürügyén elvehetik a munkába igyekvők 

belépőkártyái, ezzel megakadályozva a MOL Nyrt.-

vel kötött, szerződés által biztosított munkavégzésü-

ket. 

Határozott meggyőződésem szerint, a biztonsági 

őröknek elsősorban a vállalat vagyonvédelme a fel-

adata úgy, hogy munkavégzésük közben az oda en-

gedéllyel belépő személyekkel udvariasan, előítéle-

tektől mentesen, korrektül bánjanak – hiszen ők, és 

vezetőik is általuk kapják fizetésüket. 

Elismerem, hogy munkájuk nem könnyű, mégsem 

magyarázható az ilyen túlkapás, ami véleményem 

szerint az őket utasítók át nem gondolt felelőssége. 

Pedig éppen a biztonsági őröknek és vezetőiknek 

tudniuk kell, meddig terjed a hatáskörük, hiszen 2014 

májusáig vizsgázniuk kellett a szakma legfontosabb 

témáiból. 

Sokan emlékezünk még arra az időszakra, amikor a 

százhalombattai finomítónál bizonyos kamionok 

jártak ellenőrzés nélkül üresen be, telitöltve ki – az 

ügy szövevényes szálait a Nemzeti Nyomozó Iroda 

munkatársai derítették fel 2005-ben. 

A sumák módon, belső, egyébként vagyonőri fel-

adatokkal megbízott néhány egyén (természetesen 

nem mindenki) hatékony segítségével be és kijutó 

tartálykocsik vezetőinek biztonsági övük bekapcsolá-

sát, vagy az általuk szállított MOL Nyrt. termékeinek 

törvényes keretek közt megvalósuló kiszállítását va-

jon ellenőrizték-e akkor a szolgálatban lévők? 
Brunecker Jenő

 

Egy kint felejtett tábla miatt is perelhetünk már jövőre 
   

Jövőre pert lehet indítani egy kint felejtett KRESZ-tábla, a hiányos közvilágítás, vagy akár az iskolai 

házirend miatt is. Januárban ugyanis hatályba lép az új közigazgatási eljárási törvény, ami ilyen ügyek-

ben is lehetővé teszi a bírósági felülvizsgálatát. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke szerint ezzel minden 

korábbinál szélesebb jogvédelmet kapnak az emberek. 
 

Fizetőparkoló zónahatárt jelző tábla Budapesten, az 

Ajtósi Dürer soron: a táblát egy útkereszteződésbe 

tették, így vitatható, hogy a hatálya kiterjed-e a főút-

ról balra, a Városligetbe kanyarodó autókra. A zuglói 

parkolási társaság értelmezése szerint igen, ezért 

egymás után büntetik a díjfizetés nélkül várakozó 

autósokat. 

Az új szabályok alapján jövőre a megbírságolt au-

tósok akár már egy hasonló, félreérthető jelzés miatt 

is indíthatnak pert. 

Sőt, az ország összes, rossz helyen lévő, vagy kint 

felejtett KRESZ-tábláját meg lehet majd támadni a 

bíróságon. 

De perelhető lesz egy intézmény beléptetési rendje, 

vagy akár az iskolai házirend is. Az új közigazgatási 

kódex ugyanis lehetővé teszi minden államigazgatási 

döntés – tehát nemcsak a határozatok, hanem minden 

cselekmény – bírósági felülvizsgálatát. 

A közigazgatási eljárási kódex mellett január else-

jén az új polgári perrendtartás is hatályba lép, július 

elsejétől pedig az új büntetőeljárási törvény is érvé-

nyes lesz. 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke szerint az új 

kódexek minden korábbinál szélesebb jogvédelmet 

biztosítanak az állampolgárok számára, így tovább 

erősítik a jogbiztonságot Magyarországon. 

„Az európai színtéren is jól szerepelünk, hiszen az 

európai igazságügyi eredménytáblában a magyar 

bírósági ítélkezés polgári ügyszakban Európa élvona-

lában van” – mondta Handó Tünde Az új eljárási 

kódexeket az Országos Bírósági Hivatal igyekszik az 

állampolgárokkal is megismertetni. 

Erre jó alkalom kínálkozott az Igazságszolgáltatás 

Európai Napján, amikor a bíróságok épületlátogatá-

sokkal, nyílt nappal és rendhagyó iskolai tanórákkal 

várták az érdeklődőket. 
hirado.hu  

 

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán 2016-ban kötött kétéves bérmegállapodás kö-

vetkezményeként 2018. január 1-jétól az ez évi 5 százalékpontos csökkenés után további 2,5 százalékpontot 

mérséklődik a munkáltatók által fizetett Szociális Hozzájárulási Adó. 

Ez lehetőséget nyújt a munkáltatók számára egy közel 2,1 százalékos béremelésre – míg számukra ez a 

lépés semmilyen többletköltséggel nem jár. 
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Tömören 
Véleményem szerint 

 

Minden embernek joga van ahhoz, hogy titkai le-

gyenek. Joga van ahhoz, hogy megőrizze életének 

azokat az intimitásait, amelyek csak rá tartoznak. 

Még a munkahelyen is! De mi van azokkal a bekame-

rázott munkahelyekkel, ahol a munkavállalók számá-

ra nevenincs egyének ügyködnek azon, hogy minél 

többet láthassanak-rögzíthessenek az éppen munkáját 

végző emberről? Természetesen megértem azt, hogy 

a munkáltató biztonságban akarja tudni magát és 

bizonyos kamerák indokoltságát nyilvánvalóan a 

személy- és vagyonvédelem szempontjai jelenthetik. 

Azonban az is tudható, hogy több munkahelyen túl-

zásba viszik a megfigyeléseket ott, ahol a bizalmatlan 

természetű ember vagy szervezet, nem bízik meg 

senkinek, ezért aztán mindenkiről rosszindulatot fel-

tételez. Potenciálisan mindenki gyanús. Kételkedés, 

gyanakvás, bizalmatlanság juthat osztályrészéül szin-

te mindenkinek, aki látókörükbe kerül. 

Senkinek ne legyenek illúziói: egy adott munkahe-

lyen a budi kivételével nagytitokban mindent beka-

merázhatnak, ahol egy irodából vagy akár többől is, 

az erre a célra külön megfizetett, gyanakvással teli 

egyszervolt kíberek figyelhetnek minden mozdulatot. 

És, hogy teljes legyen a kép, híresztelések szerint sok 

olyan cég van, ahol a céges számítógépeket is kocsá-

nyon lógó szemekkel figyelik (hogy a mobiltelefo-

nokkal is így tesznek-e, az egyelőre nem tudható). 

Feltételezem, hogy ezek a fószerok, fontosságukat és 

nélkülözhetetlenségüket bizonyítandó, rendszeres szó 

és írásbeli beszámolókkal szolgálnak alkalmazóiknak. 

Nagyon lényegbevágó tudni, hogy a munkáltatónak 

előzetesen tájékoztatni kell a munkavállalót azoknak 

a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek 

a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak 

(Mt.11.§(2)). Ennek megfelelően tájékoztatni kell a 

munkavállalót arról is, hogy az épületekben, üzemek-

ben vagy az üzemközi utak mentén hol és miért he-

lyeztek el kamerát. Ezt a tájékoztatást azonban a 

munkáltatók és fizetett leskelődőik többnyire kihagy-

ják. 

Sokan fordultak a Nemzeti Adatvédelmi és Infor-

mációszabadság Hatósághoz azért, hogy vajon jogos-

e a munkahelyi elektronikus megfigyelőrendszer 

használata. A hatóság a nagy érdeklődés nyomán 

ajánlást bocsátott ki, melyben részletesen kifejtve, 

jogszabályi hivatkozásokkal alátámasztva határozza 

meg a helyes gyakorlatot: 

Megfigyelési tájékoztatás 

A hatósági eljárás konkretizálja, hogy az írásbeli 

tájékoztatásnak minimálisan mit kell tartalmaznia. 

Eszerint annak legalább a következőkre kell kiterjed-

nie: 

- az adatkezelés jogalapjára, 

- az egyes kamerák elhelyezésére és a vonatkozá-

sukban fennálló célra, az általuk megfigyelt területre, 

tárgyra, illetőleg arra, hogy az adott kamerával köz-

vetlen vagy rögzített megfigyelést végez-e a munkál-

tató, 

- az elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltető 

személy meghatározására, 

- a felvétel tárolásának helyére és időtartamára, 

- a felvételek tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági 

intézkedésekre, 

- az adatok megismerésére jogosult személyek kö-

rére, illetőleg arra, hogy a felvételeket milyen célból 

használhatja fel a munkáltató, 

- arra, hogy a munkavállalókat milyen jogok illetik 

meg az elektronikus megfigyelőrendszerrel összefüg-

gésben és milyen módon tudják gyakorolni a jogai-

kat, 

- arra, hogy az információs önrendelkezési joguk 

megsértése esetén milyen jogérvényesítési eszközö-

ket vehetnek igénybe. 

Hallott, urambocsá’, olvasott errefelé valaha is va-

laki a felsoroltakról? 

* 

Nem mese, MOL valóság, amit papírra vetettem. 

Április elején, a SAP-on keresztül rendeltünk ötven 

pár gömbölyű, bakancsokba való cipőfűzőt. Röpke 

pár hét után reagáltak rá mondván, hogy a beszerző 

hölgy érdeklődött az EBK-nál, hogy lehet-e gömbö-

lyű cipőfűzőt rendelni? Igenlő választ kapott. Hosszú 

hetekig semmi nem történt, ezért megreklamáltuk az 

ügyet. Kiderült, hogy cikkszám szerint csak lapos van 

a rendszerben, ezért a gömbölyű cipőfűzőt külön meg 

kell rendelni, illetve le kell gyártatni, mert állítólag 

gömbölyded cipőfűző gyártósora csak egyetlen cég-

nek van (?!). Hiszi, a piszi. (Megjegyzem, hogy az 

összes nálunk bakancsban gyárilag gömbölyű cipőfű-

ző van.) Ekkor már júliusban jártunk, de a beszerző 

hölgy biztosra akart menni, ezért újra megfuttatta a 

dolgot az EBK-nál. Mit tesz Isten, újra igenlő választ 

kapott... Láss csodát, szeptember közepén – csekély-

ke hat hónap késéssel – megérkeztek a kerekded ba-

kancsba valók. A színük: fekete-fehér-cirmos. A rö-

högés és átkozódás bizonyára nem hallatszott azok-

nál, akik egy ilyen beszerzői akárkit alkalmaznak. 

Valami itt kérem szépen nem gömbölyű. 

Inkább lapos. No, nem a cipőfűző, hanem a hozzáál-

lás vagy a hozzáértés. 

Ha nekem szólnak, egy napon belül, valamelyik kö-

zeli kisboltban vásároltam volna ötven pár cipőfűzőt, 

ami bizonyára sokkal kevesebbe került volna a Mol-

nak, mint az ilyen-olyan beszerzőkön keresztül vásá-

rolt. És még közvetítői díjat sem kértem volna. 

Van jó hírem is: a gömbölyded cipőfűzőt használók 

folyamatosan jól végzik dolgukat. 

Egyszer a cégvezetés is észrevehetné azt, hogy mitől-

kiktől olyan sok az osztalék meg a részvény. 
Brunecker Jenő



 
Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

 

Kaland a Nagy Molti Multi Erdőben 

 

Malacka búskomoran lógó orral bandukol a Nagy Multi Erdő mélyén. Öreg vagyok, fáradt vagyok, 

sokat dolgoztam, ennél sokkal jobban is élhetnék a dióverésből, mormogja maga elé. Ekkor elébe toppan 

Zsebi baba (aki Malackának kezdetektől fogva a barátja). 

 

- Szia, Malacka! Miért vagy ilyen szomorú? – kérdi 

tőle. 

- Miért, talán látszik? 

- Persze, hogy látszik, már messziről észrevettem, 

amikor leszálltál a Multi Erdei buszról. 

- Hát tudod az a helyzet, hogy megöregedtem itt a 

Multi Erdőben és nem érzem a tiszteletet, a megbe-

csülést és a barátságok is megszűntek, pedig sok diót 

levertünk ott fenn a magasban együtt. Aztán lemász-

tunk és összeszedtük a mély gödörben. Mert tudod, a 

dió nagyon drága, és igen jól jövedelmez a Multi 

Erdő Nagy Fehérjeinek. 

- Miért Malacka, ti nem kaptok belőle?- kérdi Zsebi 

baba. 

- De kapunk, csak mi az aprókat. 

- De hát azt is meg lehet enni! – lelkendezett Zsebi 

baba. 

- Igen, de nincs olyan jó íze, mint a nagyoknak, 

meg annak a pucolása is macerás – mormogta Malac-

ka. Meg hát, tudod Zsebi baba, a dióverők többsége a 

kevés kis dió miatt a másik dióverőben keresi a hibát, 

s ezért nem nagyon szeretik egymást a dióverők. 

- Hát akkor rossz a hangulat nálatok – állapítja meg 

Zsebi baba. És hogy lehet ezen változtatni? – kérdi. 

Malacka megvakarja a fejét, gondolkodik egy keve-

set, majd így szól: 

- Biztos lehetne változtatni, de ehhez az kellene, 

hogy egy kicsivel több és nagyobb diót kapjanak a 

dióverők. Meg az is kellene a hangulatváltozáshoz, 

hogy az időskorú dióverőket egy zsák nagy dióval 

útjukra bocsájtanák, hogy kipihenjék a sok dióverés-

sel eltöltött éveket. Akkor mindenki vidámabban 

menne fel a diószedő állványokra és lelkesen verné le 

a nagy diókat. Aztán meg szedné össze és pakolná fel 

a Nagy Multi Erdő feliratú hatalmas szekerekre, amik 

azt elviszik a nagy piacokra a Multi Erdőn túlra, azt 

hirdetve, hogy a Multi Erdőben vidáman dolgoznak a 

dióverők. Ezután a dióverők újra összebarátkoznának, 

vidáman szállnának le a Multi Erdei buszról. 

- Ez igen – lelkendezett Zsebi baba – hát így le-

gyen, de ne szomorkodj Malacka én eztán is a bará-

tod leszek.  

Összeölelkezve, nagy egyetértésben ballagtak to-

vább. 

Utóirat: Lehet, hogy a Multi Erdő többi dióverőjé-

nek is így kéne tenni. Akárhol is vagy, akármit is 

csinálsz, a jó szó és a jó, dióverő kapcsolat a legfon-

tosabb. 
Zsebi baba 

 

Dönthet a kormány a korkedvezményes nyugdíj újbóli bevezetéséről 
 

Még az idén napirendre kerül a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumán a korked-

vezményes nyugdíj helyébe lépő ellátásról szóló tervezet - tudta meg a Magyar Idők.  

 

A lap azt írja: a fokozott egészségkárosodásnak ki-

tett munkavállalók foglalkoztatását szabályozó cso-

mag főbb pontjairól már megállapodtak az érdekkép-

viseletek, ugyanakkor maradtak még vitás kérdések. 

Ezek közé tartoznak a veszélyes munkakörökben 

dolgozók munka- és pihenőidejével kapcsolatos kér-

dések, valamint az ellátás finanszírozásának kérdése. 

Abban konszenzus van, hogy az érintettek munka-

ideje nem lehet több napi 8, valamint heti 40 óránál, 

valamint egészségkárosodás esetén a korábbi munka-

körben, változatlan időbeosztásban nem foglalkoztat-

hatják a munkavállalót. 

A szakszervezetek munkaközi szüneteket, pótsza-

badságot és rekreációs lehetőségeket javasolnak az 

érintett dolgozók számára. Ezzel szemben a munka-

adók szakmailag nem tartják megalapozottnak a pót-

szabadság és a rekreáció lehetőségét. 

A finanszírozást illetően a felek egyetértenek ab-

ban, hogy egy külön kassza létrehozásából kellene 

fedezni az érintett munkavállalók ellátását, beleértve 

az egészségügyi ellátásukat, az egészségkárosodás 

miatt munkanélkülivé válók kereset kiegészítését, 

valamint átképzésük költségeit, a tovább nem foglal-

koztathatóknál pedig a jövedelempótlást. 

A szakszervezetek ennek fedezetét állami biztosítá-

si alap létrehozásával tartják elképzelhetőnek úgy, 

hogy csak az érintett munkaadóknak kelljen hozzájá-

rulást fizetniük. 

A munkaadói érdekképviseletek ugyanakkor egy 

kockázatkezelési elven működő üzleti biztosító felál-

lítását szeretnék, állami garanciavállalás mellett. A 

rendszerhez a munkaadókat terhelő, jelenleg is fize-

tendő kötelező járulékok egy része nyújthatna fedeze-

tet. 

A kormány álláspontja szerint pedig olyan megol-

dást kell találni, ami nem ró többletterhet a munka-

vállalókra, így a munkáltatók általi finanszírozásra 

lenne szükség. 
MTI 



 
Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

 

Megállapodtak a szakszervezetek a Tescóval, a Metrónál aktív a sztrájkbizottság. 
 

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) 200 ezer forint javaslatához képest az 

áruházlánc 2018 januárjától 197 ezer forintra emeli a legalacsonyabb béreket. A béremelés összesen 14 

100 (tizennégyezer egyszáz) kollégát érint, a bérek pedig átlagosan 10 százalékkal emelkednek a vállalat-

nál – közölte az egyesület. 

 

Bubenkó Csaba, a KDFSZ elnöke elmondta, ezt ki-

egészíti majd a cafeteria, a dolgozói kedvezmények, 

adott esetben a műszak pótlékok. Hangsúlyozta, a 

dolgozók 70 százalékánál dinamikus bérfejlődés tör-

tént. 2016 decemberében még 143 ezer alapbérrel 

rendelkezett. 

Az elnök hangsúlyozta, a béremelés érinti a raktári 

és a társadalombiztosítási osztályon dolgozókat is. A 

KDFSZ és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszer-

vezete (KASZ) megállapodott a munkáltatóval abban 

is, hogy 2018. áprilisában ismét tárgyalóasztalhoz 

ülnek, egyeztetnek a központi irodában dolgozók és 

az irodához tartozó munkavállalók béremeléséről is, 

erről május végéig döntenek. Bubenkó Csabáék java-

solták a Tescónak, hogy tanulmányi szerződés segít-

ségével tegye lehetővé OKJ-s képzések elvégzését a 

dolgozók számára. A Tesco közölte, pótlékokkal, 

túlórákkal a bruttó 227 ezer 700 forintot is elérheti 

egy dolgozó bére. Hozzátették, ez összesen 2,8 milli-

árd forintból valósul meg. 

Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke (k) és 

Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független 

Szakszervezetének (KDFK) elnöke (j) sajtótájékozta-

tót tart a Tesco-sztrájkról a Fogarasi úti Tesco áruház 

személyzeti bejáratnál 2017. szeptember 8-án. MTI 

Fotó: Balogh Zoltán 

Szeptember elején országos sztrájkot hirdettek a 

szakszervezetek, mintegy 5 ezer Tescós dolgozó tette 

le a munkát két napon keresztül. A cég ezután 25 

százalékos béremelést vezetett be. A kormány 2018-

tól a garantált bérminimum 12 százalékos emelését 

írta elő, a szakszervezetek szükségesnek tartották, 

hogy ismét tárgyalóasztalhoz üljenek a cégekkel, így 

a Tescóval is. 

Karsai Zoltán, a KASZ elnöke elmondta, a Metró-

nál továbbra is sztrájkbizottság működik, a dolgozók 

ma újabb követeléseket fogalmaznak meg a cégveze-

tés felé. 
Forrás:zoom.hu 

 

 

A Mol megsemmisítő vereséget mért Horvátországra 
   

A horvát kormány az ENSZ égisze alatt működő genfi választott bírósággal mondatta volna ki, hogy a 

Mol nyolc éve korrupcióval szerezte meg az INA irányítását, törvényellenesen foglalta el a cég vezetői 

szintjeit, majd „elsunnyogta” a szerződésben vállalt olajfinomító-fejlesztéseket. A magyar vállalat azon-

ban minden pontban legyőzte a vádló államot – és ezzel a Hernádi Zsolt elleni összes bizonyíték megdőlt. 

A horvát félnek ráadásul meg kell térítenie azt az 5 milliárd forintot, amit a Mol ügyvédekre, szakértői 

véleményekre költött. 
 

A horvát sajtó csak nemrég közölt részleteket a 

Mol–INA ügyben még tavaly decemberben született 

választott bírósági döntésről, hiszen a zágrábi kor-

mány mindent megtett, hogy ne kerüljön nyilvános-

ságra a jogerős ítélet – és pláne a határozat indoklása. 

A genfi Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottság 

(UNCITRAL) testülete szerint Horvátország nem 

tudta bizonyítani az Ivo Sanader volt miniszterelnök 

korrupciós ügyében folytatott helyi perben, hogy a 

vádlott kenőpénzt fogadott el a Moltól, a koronatanú 

nem volt hiteles, a bíróság pedig elfogultan ítélkezett 

– foglalta össze korábban a lényeget az MTI. 

 

A genfi döntnökök ráadásul kötelezték a horvát ál-

lamot, hogy térítse meg azt az 5 milliárd forintot, 

amit a Mol ügyvédekre, szakértői véleményekre köl-

tött. A Heti Válasz a nemzetközi választott bíróság 

angol nyelven elérhető teljes ítéletét feldolgozta, hi-

szen kordokumentumról van szó. 

 

Az internetes portál szerint a papírokból feketén-

fehéren kiderül, hogy az elvileg a XXI. századi, nyu-

gati jogrend keretei között működő Horvátország 

lényegében koncepciós pert indított a legnagyobb 

magyar vállalat, illetve vezetője, Hernádi Zsolt ellen 

– úgymond a nemzeti érdekektől vezéreltetve. 

Emlékezetes: a horvátok a Mol első emberét egy 

időre az Interpol körözési listájára is fellobbizták. 
 

hiradó.hu 

 

A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók részére +50 °C hőmérsékletű teát kell biztosítani. 

A tea ízesítéséhez cukrot, illetve édesítőszert kell biztosítani. A védőital és a tea elfogyasztásához legalább 

a dolgozók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról 

kell gondoskodni. A tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betartása 

mellett történhet. A tea elkészítése, a munkahelyen történő biztosítása munkáltatói kötelezettség! 

https://zoom.hu/2017/10/13/megallapodott-a-tesco-a-szakszervezetekkel


 

 Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

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

A férfiak, egyes témákról órákat képesek beszélni. 
A nőknek nem kell hozzá téma sem. 

* 
Míg nem volt Facebook, csak a rokonság tudta, ha 

hülye volt egy családtag. 
* 

Mikor sztrájkoltak a BKV ellenőrök, az utasok szo-
lidaritásból nem vettek jegyet. 

* 
Ha egy bűnözőnek segítesz, mikor a bűnt elköveti, 

akkor te tettestárs vagy. 
Ha utána segíted, akkor ügyvéd vagy. 

*  

A pesszimista az alagútban a sötétséget látja, az 
optimista a fényt. A realista a vonat lámpáit. 

A mozdonyvezető pedig három hülyét a síneken… 
* 

Az optimisták angolul tanulnak. 
A pesszimisták arabul. 

A realisták lőni. 
* 

Székely bácsitól kérdezi a turista: 
- Bátyám, maga mit csinál, ha megfázik? 
- Akkor bekapok egy kupica gyógyszert. Ha lázam is 
van, akkor kettőt. És ha nincs semmi bajom, akkor 
meg hármat. 

* 
- Te komám, mit jelentenek a facebookon ezek a 
reagálás gombok? 
- Há’ azok a házasságot ábrázolják időrendi 
sorrendben… 

* 
Orvos a részeg pácienshez: 
- Tudja maga, hogy évente 30 000 svéd hal meg az 
alkohol miatt? 
- Nekem aztán mindegy, én magyar vagyok! 

* 
A nagyapa megkérdezi az unokáját: 
- Hogy vagy kis unokám? 
- Én egészen jól papa, csak a fiaddal vannak kisebb-
nagyobb problémáim. 

* 
Egy férfi meséli a barátjának: 
- Ma, amikor hazamentem a munkából, a feleségem 
szexi fekete fehérneműben fogadott, két fekete bár-
sonypánttal a kezében, és azt mondta: 
- Kötözz meg, és azt tehetsz, amit csak akarsz! 
- És? - kérdezi türelmetlenül a barát. 
- Hát megkötöztem és lejöttem sörözni. 

* 
Két barátnő hosszú idő után találkozik. Az egyik fel-
háborodva mondja a másiknak: 
- Te jól átvertél engem! Azt mondtad, a Dezső gaz-
dag, én meg hozzámentem feleségül! 
- Rosszul emlékszel. Én azt mondtam, hogy több 
pénze van, mint esze. 

* 
Egy matróz hajótörést szenved, és 10 éve egy lakat-
lan szigeten él. Egyik reggel meglát egy hajót, a szi-
get mellett. Gyorsan meggyújtja a jelzőtüzet, amit 
szerencsére a hajón észre is vesznek. Lehorgonyoz-
nak, és egy csónak elindul a partra. 

Amikor kiköt, a hajótörött örömmel szalad eléjük. A 
csónakban ülő első tiszt átnyújt neki egy újságot, a 
következő üzenettel: 
− A kapitány úr azt javasolja, hogy olvassa el, mik 
történnek manapság a világban. Aztán döntse el, 
hogy megmentsük-e? 

* 
Nagydarab kamionos betér a fogadóba. Látja, hogy 
egy vézna ürge ül a sarokban, előtte egy pohár sör. 
Odamegy, felkapja a poharat, és kiissza. 
Az ürge sírva fakad. A kamionos megsajnálja: 
− Miért sír? Csak vicceltem, kérek helyette másikat. 
− Már hogyne sírnék, amikor ma semmi nem jön ösz-
sze. Reggel nem csörgött az órám, ezért elaludtam, 
és elkéstem a munkahelyről. A főnököm észrevette, 
és kirúgott. Indulnék haza, de nem találtam az autóm, 
ellopták. Hazamentem taxival, hát a legjobb baráto-
mat az ágyban találom a feleségemmel. Erre lejövök 
ide a csehóba, kérek egy sört, belerakok egy csomó 
lassan ölő mérget. Maga meg jön, és kiissza… 

* 
Peti az iskolából piszkosan érkezett haza. Az apja 
megdorgálja: 
− Úgy nézel ki, mint egy malac. Tudod-e mi az, hogy 
malac? 
− Tudom édesapám, egy nagy disznónak a fia. 

* 
Pszichiáter: 
− Előfordult már magával az, hogy hangokat hallott 
úgy, hogy közben nem látott senkit? 
− Már többször is. 
− Főleg mikor? 
− Főleg akkor, amikor telefonálok. 

* 
A plébános úr korholja a korhely Dezsőt, mert az 
minden este felönt a garatra. 
− Ej, Dezső, hát nem bántja a lelkiismeret? 
− A lelkiismeret? Az nem… Csak az asszony néha… 

* 
Az öreg székely a szamarával ballag hazafelé az 
úton. Arra megy két román rendőr. Az egyik évődve 
kérdi: 
− Hová viszi bátyám a kedves feleségét? 
Az öreg gondolkodás nélkül rávágja: 
− Viszem a bíró elé. Merthogy megcsalt két rendőr-
rel… 

* 
− Te Gazsi, miért nem segítesz a többieknek, a gáton 
dolgozni? Hamarosan mindnyájunkat elönt a Tisza! 
− Drága polgármester úr, mondja már meg nekem, 
hogy ez közügy vagy magánügy? 
− Ez bizony közügy! 
− Na, látja polgármester úr, ettől vagyok én 5 évre 
eltiltva! 

* 
Meghal a háziorvos, s lelke a mennyekbe száll. Az 
égi kapu előtt hosszú sorok várnak bebocsátásra, s a 
néhai orvos beáll a sor végére. Nyílik a kapu, Szent 
Péter végigtekint a tömegen, majd azt mondja az 
angyaloknak: 
− Az orvost engedjétek előre! Ő volt a mi legjobb szál-
lítónk.



 
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
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