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Önmagadért-velünk! 
 
 

Levegőt (részletek) 
 

Számon tarthatják, mit telefonoztam 
s mikor, miért, kinek. 
Aktákba írják, miről álmodoztam  
s azt is, ki érti meg. 
És nem sejthetem, mikor lesz elég ok 
előkotorni azt a kartotékot,  
mely jogom sérti meg. 

 
Óh, én nem így képzeltem el a rendet. 
Lelkem nem ily honos. 
Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet,  
aki alattomos. 
Sem népet, amely retteg, hogyha választ, 
szemét lesütve fontol sanda választ  
és vidul, ha toroz. 

 
Felnőttem már. Szaporodik fogamban 
az idegen anyag, 
mint szívemben a halál. De jogom van  
és lélek vagy agyag 
még nem vagyok s nem oly becses az irhám, 
hogy érett fővel szótlanul kibírnám,  
ha nem vagyok szabad!  

 
Az én vezérem bensőmből vezérel! 
Emberek, nem vadak - 
elmék vagyunk! Szívünk, míg vágyat érlel,  
nem kartoték-adat. 
Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet, 
jó szóval oktasd, játszani is engedd  
szép, komoly fiadat!  

 
József Attila 
1935. nov. 21. 
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Tisztelt Munkavállalói Kapcsolatok Vezető! 
Kedves Detti! 
  

Az utóbbi időszakban, a sajtóban napvilágot látott az a hír, hogy a MOL Nyrt. cégvezetése,  „teljes körűen” 
ellenőrzi a munkavállalók elektronikus levelezését, telefon beszélgetéseit. 
Kérjük a T. Munkáltatót, hogy az Mt. 22.§ (1) bekezdése alapján a szakszervezeteket tájékoztatni 
szíveskedjenek, hogy a munkavállalók fentiek szerinti ellenőrzése milyen körben, nagyságrendben, 
szempontok szerint és milyen indokok alapján történt vagy történik. 
Amennyiben a sajtó hírek nem fedik a valóságot, kérjük, hogy erre nézve is szíveskedjenek tájékoztatást 
adni. 
Természetesen a T. Munkáltató által a tájékoztatás során a részünkre üzleti titok megjelöléssel adott 
információkat az Mt. 22/A § (1) bekezdésében foglalt szabályok szerint kezeljük. 
T . Munkáltató, fenti tárgyban  adandó tájékoztatását előre is köszönjük. 
  

Budapest, 2008. október 21. 
   

Üdvözlettel: 
  

Bognár Piroska 
MOL Vegyész Szakszervezet elnök 
  

Hajzer Barnabás 
Olajipari Szakszervezet elnök 
  

Kudela József 
MOL Bányász szakszervezet elnök 
  

Tary László 
Olajág Szakszervezet elnök 
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Tisztelt Elnök Asszony! 
  
Kedves Piroska! 
  

A sajtóban megjelent alábbi híreket, mely szerint a cégvezetés „teljes körűen ellenőrzi a munkavállalók 
elektronikus levelezését, telefon beszélgetéseit”- határozottan cáfoljuk. 
 A MOL, más munkáltatókhoz hasonlóan, évekkel ezelőtt kialakította az ezt a kérdéskört érintő belső 
szabályzatát, melyet minden esetben be is tart, s nem folytat olyan tevékenységet, ami nem felel meg a 
jogszabályoknak, s vállalati szabályzatunknak egyaránt. Felidézve az idevonatkozó rendelkezéseket: 
A vállalati belső szabály (INF_OR_1) szerint történhet a levelezés-, illetve a vállalati számítógépen tárolt 
adatok ellenőrzése, melyre kizárólag egyedi, különösen indokolt esetben és szigorúan szabályozott 
körülmények között kerül sor. 
  
INF_OR_1 : Internet és e-mail hozzáférés igénylése és használata 
      
      3.4   „Az Internet és E-mail szolgáltatás használatának ellenőrzéséhez kapcsolódó elvek 

  
 A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy 
 

     3.4.1   A belső szabályzatok betartásának ellenőrzése érdekében a munkavállalók Internet és E-mail 
szolgáltatás használatát statisztikai   módszerekkel  és  szúrópróbaszerűen ellenőrizze a helyi 
Adatvédelmi Törvények betartásával. 

             Az ellenőrzést a Társasági Biztonság (korábbi nevén: Biztonság és Védelem) szervezet végzi az IS 
közreműködésével.” 

  

A fenti ellenőrzési módszeren kívül cégünk más jellegű, a sajtóban valótlanul közölt ellenőrzési módszereket 
nem alkalmaz. 
 Üdvözlettel 
 dr.  Gulyásné Hende Bernadett 
munkavállalói kapcsolatok vezető 
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Jogsértő a céges spicliszolgáltatás 
(Jakubász Tamás írása nyomán - Magyar Nemzet) 

 
„Besúgókat bérelhetünk, egy ügynökség ugyanis így hirdeti magát: a megrendelő kérésére emberei 

beépülnek cégébe, s az alkalmazottairól folyamatosan jelentéseket készítenek. Az állampolgári jogok 
országgyűlési biztosa szerint a pártállami magatartást idéző szolgáltatás jogsértő: a kínált megoldás az 
adatvédelmi törvénybe ütközik, s ellentétes a jogállam alkotmányos szemléletével is. 

 
Beépülünk a cégébe – ezzel a 

szlogennel hirdeti magát egy 
ügynökség. A vállalkozás azt 
ígéri, hogy szolgáltatásainak 
igénybevételével a megbízó 
teljes bizonyossággal 
megtudhatja, mi zajlik a cégénél, 
milyen a dolgozói 
munkamorálja, s kik azok, akik 
nem megfelelően 
tevékenykednek. 

Mindehhez csak annyi 
szükséges, hogy az ügynökség 
embereit feltűnésmentes 
beosztásba kell helyezni, s az új 
munkavállalók hamar bizalmi 
viszonyt alakítanak ki a társaság 
alkalmazottaival, s eközben 
rendszeresen jelentést tesznek a 
megfigyelt dolgozókról, feltárják 
az esetleges belső problémákat, 
visszaéléseket. 

… 
Szabó Máté úgy látja, a 

hirdetésben szereplő szlogen azt 
sugallja, hogy a munkáltató a 
munkahelyen tetszése szerint 
bármit megtehet. 

- Mint ombudsman ezzel a 
szemlélettel a leghatározottabban 
szembe kell helyezkednem, s fel 
kell hívnom a figyelmet arra, 
hogy a jogszabályokat nem 
önmagukban lévő 
normarendszerként, hanem a 
mögöttük álló demokratikus 
értékekkel együtt kell 
alkalmazni, amik alapvetően 
ellentétesek az ismertetett üzleti 
ajánlattal. – fogalmazott az 
állampolgári jogok országgyűlési 

biztosa a távirati irodának 
eljuttatott közleményében. 
Hozzátette: a hirdetésben kínált 
besúgói szolgáltatás jogellenes, 
és sérti a személyes adatok 
védelméhez való jogot, mivel az 
adatok kezeléséhez szükséges az 
érintett személy önkéntes, 
tájékoztatáson alapuló 
beleegyezése.” 

Eddig szólt az idézet. 
 

 
 
- A besúgókat szó nélkül jól 

pofán kell vágni, úgyis tudják 
miért kapták – mondogatta egy 
régi kollégám. Hozzátenném: a 
felbujtóikat is – korra, nemre és 
beosztásra való tekintet nélkül, 
hiszen az ilyen tevékenység a 
legsötétebb diktatúrákra hajaz. 
Tényleg igaz lenne, hogy a 
hatalom tényleges birtokosai 
ugyan azok, csak a póráz 
hosszabbodott meg, annyira, 
hogy az nem is látható, és talán 
ez kelti a szabadság illúzióját? 

George Orwell, 1984 című 
regényében az állampolgárait 
mindig és mindenhol megfigyelő 
totalitárius államról írt. Azóta 
könnyebb lett a megfigyelők 

helyzete, hiszen mára kialakult a 
digitális besúgóhálózat, ahol 
ismeretlen emberek, jó fizetésért 
(vajon 13. havit is kapnak?) azt 
lesik, hogy ki, mikor, mit ír 
elektronikusan és az általa 
leírtakat hova, kinek küldi el. 

Sőt! Még arra is kíváncsiak, 
milyen honlapokat nézünk meg 
az Interneten, és utána – 
feltehetően – mindenkinek az 
elektronikus kartonjára kerül 
világnézete, és egyéb érdeklődési 
köre – amikkel egy esetleges 
konfliktus esetén, 
„természetesen” szigorúan 
négyszemközt, zsarolni lehet az 
illetőt. Ez ellen az egyik 
védekezési lehetőség az, ha 
beszerzünk egy digitális 
magnetofont (ma már, nem is 
drágán, olyanokat is lehet kapni, 
amik akár 200 órát is képesen 
hangtalanul rögzíteni) és egy 
esetleges meghallgatásra a 
zsebünkbe rejtve magunkkal 
visszük. Azt jó tudni, hogy a 
beszélgetések titokban történő 
rögzítése elvileg nem 
megengedett, de egy esetleges 
zsarolási kísérlet esetén 
felhasználhatjuk – akár a sajtó 
segítségével – azok ellen, akik 
hatalmukkal és adott, bár 
törvénytelen módon használt 
eszközeikkel élve próbálkoznak 
velünk. 

Amilyen az adjon Isten, olyan 
a fogadj Isten… 

Lyenő 

 

www.olajipariszakszervezet.hu 
 

A bővebb és közvetlenebb tájékoztatás érdekében, új formában, mindenki számára elérhető az Olajipari 
Szakszervezet honlapja. 

Szándékaink szerint, az itt érdeklődők megtalálják azokat a fontos beszámolókat és friss híreinket, amelyek 
segítségével könnyebben tájékozódhatnak minden olyan eseményről, tervezetről, amely a MOL Nyrt. 
munkavállalóinak fontosak. 

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


Ha kérdése vagy hozzászólása van, regisztráció után megteheti az Beszéljünk róla rovatunkban, illetve 
telefonon vagy elektronikus levélben, az olajipariszakszervezet@mol.hu címen. 
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Túlélni 
 
Az élet sokszor csúf játékot űz velünk. Valamit eltervezünk, és nem úgy sikerül. Elindulunk egy 

úton, és hiába a képességek, az előrelátás, megérzés, ösztön, vagy bármi más, ami emberi és előrehajt 
bennünket, mégis akadnak olyan szakadékok, göröngyök, melyeket semmi sem határoz meg, és semmi 
sem parancsol nekik. 

 
Könnyebb rombolni, mint építeni, könnyebb 

veszni hagyni, mint megmenteni. Akarat, ész, erő 
nem érnek semmit, ha farkastörvénnyel találják 
szemben magukat. Itt nem élni kell, hanem túlélni. 
Nem akarni kell, hanem ragaszkodni. A legnyersebb 
törvény ez, melyet mi nem ismerhetünk. 

Hozzászoktam, hogy a gyerekek a találkozóra 
éhesen jönnek, és nem ismernek alapvető 
együttélési szabályokat. Nem tudtak viselkedni, nem 
tudtak parancsolni az ösztöneiknek. A 
legkegyetlenebb életösztön talán, amikor az egyik 
gyermek a másik torkának esik, hogyha az elveszi 
előle az ételt. 

Balázskának még két testvére volt (a többiek 
állami gondozásban voltak, az anya erősen 
alkoholista, egyik csecsemőjére álmában ráfeküdt és 
halálra nyomta). Ferike tizenkét évesen még 
második osztályba járt, és újra három tantárgyból 
bukásra állt. Kishúga, Szandra nyolc éves volt, 
állandóan az ujját szopta. Egy foglalkozás 
alkalmával nem találtuk meg, s miután már minden 
fellelhető szobát felkutattunk a Kultúrházban, az 
irodában leltünk rá, ahol Éva és én a táskáinkat 
hagytuk. A gyerekek elől értékeinket tudatosan 
elzártuk, mert szinte mindegyikük kitűnő és 
gyakorlott tolvajjá érett. A kislány a délutáni 
uzsonnából megmaradt lekvárt habzsolta, s amikor 
észrevett minket, sírva rohant haza. Két hétig nem 
jött el a foglalkozásokra. Balázska volt az ügyeletes 
igazmondó, tőle kérdeztük meg, mikor mit ettek. 
Legtöbb esetben azt válaszolta, hogy az anyának 
nem volt kedve főzni, így elmentek gyümölcsöt 
lopni. Volt olyan tikkasztó nyári nap, hogy délután 
négykor, a három gyerek még nem ivott semmit, 
mert anyjuk kizárta őket otthonról. Hazakísértük 
őket, mégsem éjszakázhattak aznap este a csillagos 
ég alatt. Az édesanya bőszülten állt az ajtóban, félig 
nekitámaszkodott az ajtófélfának, mert nehezen 
tudott már állni az aznapi adagtól, és egy 
palacsintasütővel várta Évát. Amikor engem 
észrevett, nem ismert fel, azt hitte, a gyámhivataltól 
jöttem. Nagyon megijedt, igyekezett szépen 
viselkedni, letette a palacsintasütőt, és betessékelt. 
Egy szoba volt, a nappaliban állt a gáztűzhely, 
fürdőszoba nem volt, csak egy lavór, bár összközmű 
csupán két helyen volt a faluban: az evangélikus 
lelkész és a polgármester házában. (Az evangélikus 
lelkészt személyesen ismertem, rendkívül kedves és 

lelkiismeretes ember volt a feleségével együtt – 
vesztükre. Ha jól tudom, két évet tudtak itt leélni, 
majd elmenekültek a faluból.) 

Időközben az édesapa is hazaért. Talán ő volt az 
egyetlen a faluban, aki becsületesen dolgozott, és 
nem ok nélkül ütötte a feleségét. Elpanaszolta, 
miken kellene változtatniuk, hogy a gyerekeknek is 
jobb legyen. Nagyon reálisan látta a helyzetüket, 
higgadtan és okosan beszélt. Miután elmentünk, Éva 
megállt az utcán: 

- Elmegyünk valahová, mutatnom kell 
valamit. Most már eleget láttál, de a káosz 
korántsem itt kezdődik. 

A falu legszélső házának udvarába álltunk be a 
kocsival. Az udvar hatalmas volt, a hely 
szelleméhez igazodva tele lommal. A ház valahol 
messze állt, vagy inkább roskadozott. Mellette egy 
fához kötve deres ló ácsingózott, próbált néhány 
elszáradt fűcsomót kitépni fogatlan szájával. Mint 
később Évától megtudtam, szegény pára társát 
nemrég megfőzte az itt lakó család, s nem szeretné, 
ha még egyszer egy lófej nézne vissza rá a küszöb 
mellől. 

Odabent iszonyatos bűz fogadott, valami döghúst 
süthettek, elhullott vadat találhattak az erdőben. Ha 
már túl sokat loptak a boltból, és meggyanúsították 
őket, a közeli hegyen kerestek élelmet. 

Alapszabályok: 
1. Ide legalább két személy jöhet, egyedül tilos a 

látogatás! 
2. A bejárattól legfeljebb kétlépésnyire szabad 

bemenni! 
3. Ha a kisebbik fiú (tizenhat éves volt akkor, 

nevezzük Bélának) ólálkodik körülötted, vagy az 
autód körül, amit egyedül hagytál, menekülj, mert 
vagy te, vagy a kocsi nem marad egyben! 

Ezek valóságosan létező szabályok ahhoz, hogyan 
éljük túl ezt az ízig-vérig bűnöző családot. A 
családfő börtönéveit töltötte, egy vadászt agyonvert, 
mert az nem engedte, hogy kivigyen az erdőből egy 
elhullajtott vadat. Az asszonyának csúnya fekélyes 
seb volt a lábán, a legyek nagy örömére. Bélát a 
javítóintézetből engedték ki, minden héten jelentést 
kellett adni róla. Az anyának egy füzetet kellett 
vezetnie, melyben követi fiának minden lépését. Ezt 
nem szívesen tette meg, mert „az ő kicsi fia semmi 
rosszat nem tesz, miért is kell vele így bánni?”. Egy 
tizenhét éves lány is élt itt, akárhányszor 

mailto:olajipariszakszervezet@mol.hu
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találkoztam vele a közeli faluba vezető úton, mindig 
az öccsét kereste rozoga drótszamarán. Egy pici 
kislányt is láttam egyszer, húsz év körüli fiú játszott 

vele, de most a másik szobában voltak, oda nem 
mentünk be.  

(folyt. a következő oldalon) 
 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu  

 

A bejáratról nyíló szoba, mely egyben konyhaként 
is funkcionált, jellegzetes szaggal bírt. Az ablak 
állandóan el volt sötétítve, a legyek rendíthetetlenül 
zümmögtek, az ősrégi tapéta csendesen mállott. A 
falon néhány giccses szentkép kapaszkodott, 
hirdetve a reményt és a Tízparancsolatot. 

Egyszer csak Béla megállt mögöttem. Éva nem 
vette észre, mert valamin buzgón vitatkozott a 
beteglábú asszonnyal. A pénztárcám a zsebemben 
volt és kilátszott. Nem mertem a kocsiban hagyni, 
tudtam, onnan bármikor eltűnhet. Karba fontam a 
kezem, és vártam. Ahogy teltek a másodpercek, úgy 
csorgott a hátamon a veríték. Éreztem, ahogy a fiú 
egyre közelebb hajol, és már a lehelete is párát 
hagyott a nyakamon. Ekkor a hátunk mögül 
berontott a lány, és elrántotta onnan az öccsét. 
Hallottam, ahogy odabent rákiabál: „Hagyd, őt 
kedvelem, ő rendes velünk!” 

Talán a hallgatásom és az a nyugalom, amit 
megpróbáltam magamra erőltetni, megkedveltetett 
velük, mert engem valóban nem bántottak. 
Hallgattam, mert tudtam, hogy nem tudok beleszólni 
építő jelleggel Éva munkájába, és nem is ez volt a 
feladatom. 

Nyugalomra azért volt szükségem, mert ez egy jó 
módszer az ösztönök ellen. Ez egyfajta hideg derű, 
valami hűvös optimizmus, amit jó megőrizni 
vészhelyzet esetére. Egyrészt, mert a józan ész 
tovább tud működni, és nem esik pánikba, másrészt 
a velünk szemben álló legfeljebb dühvel tud 
reagálni, de ezzel a saját esélyeit rontja, a miénket 
pedig növeli. 

Ez a világ új szemléletet nyitott meg bennem. 
Megtanultam egyszerűen, de ravaszul élni (túlélni), 
megfontoltan és villámgyorsan cselekedni. 

Máska 
 

Kedves Sógor! Bórembukk! 
 

„Rossz szomszédság: török átok” – írja 1848 után egy magyar. Itt ülünk a siklósi dimbek-dombok 
tövében. Nem sokan, úgy tizenketten, mint az Apostolok, csak csuha helyett feketébe öltözve. Mint a 
sereg… A szemközti hegyek a vénasszonyok nyarának napsugaraiban csillogtatva szórják ránk 
aranyló sugaraikat. Olyan ez, mintha a Vértes dombján egykoron szétszórt, csatában meghorpadt, 
páncélzatok tükröződését látnánk. 

 
Most, így október hatodika után virtuálisan 

koccintunk. Nem sörrel és még csak nem is borral – 
bár a hely kultúrája megkövetelné – hanem 
emlékekkel. 

Nem iszunk mi a medve bőrére, nem, mert nem is 
ihatnánk, hiszen az igazi nagymedve tőlünk keletre 
van, bár sokszor úgy tűnik, mintha a mi maradék 
málnásunkban, fürge mancsokkal szedné le a 
termést. 

A régmúltba merengve emlékezünk. Mi azt sem 
felejtettük el, hogy a nyugat védőbástyái lehettünk 
tatár, török, szovjet dúló hadaival szemben. Nekünk 
nem kellett Európába mennünk, mert mi mindig is 
Európához tartoztunk.  

Történelemórát tartottunk egymásnak 
Nándorfehérvárról, melynek emlékét világszerte 
őrzi a déli harangszó. Beszéltünk Mohácsról, a 
százötven éves török megszállásról, Buda 
felszabadításáról. S arról is, hogy mindezt a 
„művelt” nyugat soha, semmivel sem viszonozta… 

„Mint most is!” – kiált fel Buga Jakab 
lányunokája, aki ugyan nem bőbeszédű, de olykor 
kitör belőle, mint habzó Rábából az osztrák 
szennyezés. Rebellis ez a széplány. Duzzadó keblei 
olyan ringón emelkednek és süllyednek szavaira, 
hogy férfiember nem is tudja, hova nézzen. Siklósi 
bácsi fia-borja az Istenadta, ha harciasabb is, mint 

szépnagyapja, azért megfontolt: „Én nem vagyok 
egy Theresa Mari fan, és nem szeretem az olyan 
„sógorságot”, amelyik idegen fegyverekkel szerzi a 
nyereséget!” 

Érted te ezt, Bórembukk!? 
Tettre kész ifjú ember kiált közbe: 

„Leblokádoljuk a zab-kútjaikat! Őrségeket állítunk! 
A lovasok farszámát felírjuk!” – kissé zavaros a fiú. 
Biztosan haragszik valamiért, ezért a pongyola 
fogalmazás. 

A közgazdaságtanban járatos csitri szól közbe: 
„Akkor, ha a tulajdonviszonyok úgy változnak, 
hogy a kellemetlen kérő mégis eléri valahogy a 
célját, akkor az érdekeltségi területén 
megszervezem az ellehetetlenülés szindrómáját.” – 
ez most mit mondott szerinted, Bórembukk? 

Közben a nap alámerül a látóhatáron. Mintha a 
közép-afrikai gyarmatokon látnám: véresen, 
mocskosan. 

Kedves Bórembukk! 
Emlékszem a testvérháborúk ellentettjére, és arra 

is, amit a mi igazságos királyunk mondott mintegy 
500 év távlatában: Bella gerant alii, at tu, felix 

Austria, nube: „Háborúzzanak mások, te csak 
házasodj, boldog Ausztria” 

Csakhogy tudd, Bárembukk: ezt Mátyás III. 
Frigyesről mondta, aki országát nem vitézségével, 
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hanem családi összeköttetések teremtése révén 
gyarapította. 

Brigadéros 

 
 

 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu  

 

 
Nyakunkon a gazdasági világválság 

 
1929-től a 30-as évek közepéig a világ csaknem mindegyik országában válságba került a gazdasági 

élet, ezért ezt az időszakot gazdasági világválságnak nevezzük. Visszaesett a termelés, csökkentek a 
jövedelmek, és tömegessé vált a munkanélküliség. A válság legsúlyosabban Németországot, Kelet-
Európát, Japánt, az USA-t, és a nyersanyagtermelő afrikai, ázsiai és latin-amerikai országokat 
érintette. 

 
A történeti visszatekintésekben fellelhető, hogy a 

nagyobb gazdasági tartalékokkal és fejlett 
parlamenti demokráciával rendelkező államok, 
reformok bevezetésével könnyebben vészelték át a 
válságot, de ahol mindez hiányzott, ott a nyíltan 
diktatórikus módszerek kerültek előtérbe. 

A válságnak számos oka volt. Az alacsony 
munkabérek miatt nem volt, aki megvegye a 
megtermelt árukat, így túltermelés jött létre. 

Az újonnan megalakult, ingatag helyzetű országok 
nem tudták visszafizetni a felvett kölcsönöket. A 
nyersanyag- és élelmiszerárak zuhanása tönkretette 
az ettől függő államokat, például Ausztráliát. 

Sok ország folytatott elzárkózó gazdaságpolitikát, 
ezért hiányzott az együttműködés. Az USA 
gazdasága pedig, amelytől mint felvevőpiactól és 
hitelezőtől oly sok ország függött, maga is gyenge 
lábakon állt. Így történhetett, hogy a New York-i 
tőzsde összeomlása (a „fekete csütörtöknek” 
nevezett tőzsdekrach, 1929. október.) után a válság 
nemcsak az amerikai gazdaságra sújtott le, hanem 
láncreakcióként megrázkódtatta az egész világot. 
A mostani, pénzügyi/gazdasági válságot okozó 
helyzetben, a forint történetében még nem tapasztalt 
mértékű árfolyammozgás következtében várhatóak a 
jelentős törlesztő-részlet emelkedések, és ennek 
következtében nagyon nehéz helyzetbe kerül a 
mintegy négyezer milliárd forintos 

adósságállományt nyögő, csaknem egymillió hazai 
devizahiteles. A súlyos külföldi eladósodásért 
felelősség terheli a csak profitban gondolkodó 
bankokat is, amelyek az elmúlt években a 
magyaroknak nem forintban, hanem külföldi 
valutában, például euróban és svájci frankban adtak 
hiteleket. 

A munkavállalók is nehéz helyzetbe kerülnek, 
hiszen már kormányzati szinten emlegetik a bérek 
befagyasztását, sőt, a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége bejelentette, hogy egyáltalán 
nem javasolnak béremelést, ami a rohamosan 
emelkedő infláció mellett hatalmas csapás lesz a 
családokra. Azt pedig az eddigi szomorú 
tapasztalatból tudjuk, hogy a munkáltatók teljes 
mellszélességgel, nyelvüket bevetésre készen 
lógatva kiállnak a mindenkori hatalom mellett, 
amikor arról van szó, hogy a kívántnál és 
elfogadhatónál alacsonyabb béremeléseket kell 
végrehajtani. 

A bérbefagyasztásokat minden valamirevaló 
szakszervezetnek el kell utasítania! Érdeklődéssel 
várom valamennyi – magukat nem is titkoltan 
baloldalinak valló – szakszervezeti tömörülés 
megnyilatkozásait az általuk képviselt 
munkavállalók érdekében. 

Brunecker Jenő 

 
Levél - nekünk… 

 
Levelek jönnek és mennek. Van, aki megérti őket, és sokan vannak, akiknek halványlila f…juk sincs 
azok tartalmáról. Hallottam olyan esetet is, hogy egy nagyvállalat egyik vezetője angolul szólt a 
külföldi vendégekhez. Azok meg csak összenéztek, miközben testjeleikből azt lehetett kiszűrni, hogy 
egy árva kukkot sem értenek abból az angolságból, amit idehaza tanult az illető... 
 

 

Képzeld komám, ülök benn szép nyugiban, 
egyszer csak Önnek új üzenete érkezett, villogja és 
csipogja a gép. Ki a Jóisten lehet az, és mit akar Új 
év első napján? 

Rákattanok, mint ama bizonyos kacsa a 
nokedlira. Ni csak, kívánságokat írt az ÚR. Te is 
kaptál, ne röhögj! Szólok a többieknek gyerekek, 
gyertek  be ez nektek is szól. 

János bácsi üljön előre maga, mert már úgyis 
rosszul hall, látni meg már rég nem lát. Elindítom, 
rögtön jő a kép és a hang is. Látom ám, az öreg Jani 
feje nyúlik előre, hogy minden szót halljon. Egyszer 
csak megszólal: Én ezt nem értem, adhatnátok rá 
még egy kis hangot? 

- Jani bá’, az a baj hogy maga ezt akkor se fogja 
érteni, ha üvölteni fog. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


- De hát mért nem, nem vagyok én hülye, fiam. 
- Nem, maga nem az, csak az a baj, hogy „Ez” 

angolul van!!! 
- Drága fiaim, most akkor ez nekünk szól, vagy 

csak szórakoznak velünk! 
- Tudod öreg, mind a kettő. Ők már más nyelvet 

beszélnek. Ezért nem értenek bennünket. Régen, ha 

főnök jókat kívánt azt felfogtuk, mert mindig ízes 
magyarsággal mondta, igaz soha semmi nem lett 
belőle, de legalább megértettük. 

Talán valakinek ott fenn eszébe jut egyszer, hogy 
nekünk itt lenn - Magyar az anyanyelvünk…
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Ismét jelentkezik a Duna Tv érdekvédelmi műsora, a Különvélemény. Az október 29-én, 15
25

 -kor kezdődő 
adásban konföderációnk tagszervezeteinek munkáját, tevékenységét ismerhetik meg. A stáb bemutatja a 

munkavállalók, illetve a munkaadók jelenlegi helyzetét. A munkajogi problémák, megoldások ismertetése 

közben a legfrissebb érdekvédelmi és érdekképviseleti információkkal is megismerkedhetnek. A 

műsorvezető kérdéseire a LIGA és a tagszervezetek vezető tisztségviselői válaszoltak. 
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Tél előtti jó tanácsok 
Vagy valami ilyesmi 

 
Férfiaknál igen elegáns a tiszta, vasalt ruha. Ha a telephelyen működő puceráj ezt nem tudja, vidd 

haza, és feleséged, némi keresetlen szó kíséretében korrigálja a hibát. 
 
Inged kiválasztása úgy történik, 

hogy amit az egységcsomagban 
kapsz, azt veszed fel. Még akkor 
is, az ing erősen emlékeztet a 
filmekben látott sittes 
egyenruhákra. Akinek nem inge, 
az természetesen ne vegye 
magára. 

Nem vét a protokoll szabályai 
ellen az a férfi, aki zakóját 
kigombolva tartózkodik – a 
tartózkodóban/műszerteremben. 
Azonban – télen – jól teszed, ha 
begombolod és pufajkát is veszel 
magadra, mert a gőz, illetve forró 
vizes tömlők szerelésére, az 
elfagyott/bedermedt víz és egyéb 
vezetékek kiolvasztására, 
valamint a hólapátolásra, akár az 
egész műszakod rámehet (forró 
teára ne számíts, mert a többiek 
is veled dolgoznak és nincs aki 
főzzön). Időnként fellélegezhetsz, 
mert táblakezelőd, 
műszakvezetőd kiszól a 
hangoson, hogy dobd el a tömlőt 
és sovány nyuszi vágtában, 
avatkozz be a technológiai 
folyamatba. 

Képernyő előtt mindig viseld a 
cég által biztosított szemüveget, 
mert ellenkező esettben – rövid 
időn belül – hamar rád sütik új 
neved: vakegér. 

Ha valaki megjegyzést tesz 
arcszőrzetedre, mondd azt neki, 
hogy éppen szakálladat 
növeszted. Ebbe nem köthetnek 
bele. 

Ha két nap múlva 
megborotválkozol, mondd azt, 
hogy meggondoltad magad. 

Cipőben legpraktikusabb a 
fűzős, olaj és vízálló (a vizet 
beengedi, ki azonban nem) 
bakancs. Arra azonban ügyelj, 
nehogy más által használtat végy 
fel, mert gombás lesz a lábad. 

A cégtől kapott zoknid színe 
tök mindegy, csak ne hozz be 
műszálast, mert egy váratlan és 
nem kívánt esemény közben a 
lábadra sülhet. A fontos, hogy 
legalább fél méter hosszú legyen, 
mert így véd a hideg ellen, 
ráadásul a jégergatyád sem 
látszik ki alóla. 

Nem szabad figyelmen kívül 
hagyni a kiegészítőket sem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kobakot mindig hordj (még ha 

szellőzetlensége miatt erősen 
zsírosodó és korpásodó hajad 
naponta kell mosni ahhoz, hogy 
valahogy kinézzen), mert bevert 
fejed fájdalmával arányosan 
hangulatod is megváltozik. 

A hallásvédőd mindig tedd fel, 
mert így megóvod füleid épségét, 
egyúttal könnyebben meghallod, 
mikor üzemvezetőd, egy 
átolvasztott műszakod után 
megdicsér (ha nem hallod meg a 
dicséretet, akkor nem a 
hallásoddal van baj). Egy kis 
(nem műszálas) szövettel bélelve, 
még a hallószerveid sem fáznak. 

A vesevédő színével és 
alakjával ne foglalkozz, mert 
úgyis uniformizált. A lényeg a 
lényeg: melegítsen. 

A mosodában mosott és 
keményített kesztyűben ne is 
próbálj szerelni, mert egyrészt 
nem lehet, másrészt pedig, nem 
véd a hideg ellen. 

Karórának kifejezetten az olyan 
ütésálló búváróra ajánlott, amely 
ellenáll a különböző vegyi 
anyagoknak. 

Tolózárkulcsod (F-kulcs) 
mindig tartsd tisztán, nehogy 
vérmérgezést okozz vele, mikor 
kifogysz az érvekből. 

Ha fázol a műszakos buszon, 
ne a sofőrt szidd (Ő csak saját 
zsebre spórol), hanem azokat, 
akik a bérelt buszt nem 
ellenőrzik. 

Végül, de nem utolsósorban, 
egy egész évre szóló jó tanács: 
Szerződő fél vagy. Ne írj alá 
munkaviszonyoddal, szociális 
körülményeiddel, adataiddal 
kapcsolatban semmit, amíg nem 
tanulmányoztad át, és nem 
nézetted meg szakemberrel. 
Neked nem lehet sürgős, hogy 
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munkahelyedről, beosztásodról, 
az elvégzendő feladatokról, tehát 
a sorsodról azonnal dönts. Ha 

kétségeid vannak, nyugodtan 
fordulj a Mol Rt. Olajipari 
Szakszervezethez. 

 
Korbuj 

 

 

 

TISZTELT SZAKSZERVEZETI TAGOK! 
TISZTELT SZAKSZERVEZETEN KÍVÜLIEK! 

Köszönjük az ÜT választások alkalmával ránk adott szavazataikat és megtisztelő bizalmukat, 
melynek segítségével, újra reprezentatív lett szakszervezetünk. 
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Akinek humora van mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

 

Az élet egy lengőajtó. 
Sosem tudod honnan nyílik, ezért mindig pofán 

talál. 
* 

A mentősök minden nap áldozatot hoznak… 
* 

A fene se érti ezeket a nyugdíjasokat, mindig 
panaszkodnak, hogy milyen nehéz az élet. 
Közben meg egyre jobb erőben vannak. 
Pár éve, amikor bementek a boltba 5000 

forintért vásárolni, alig bírták el a cekkert, 
manapság meg fél kézzel hazaviszik. 

* 
Én sosem verem a kiskutyámat. 

Ha büntetni akarom, szájkosarat teszek rá és 
bezárom egy órára a kolbászok közé. 

* 
A föníciaiak találták fel a pénzt - de miért ilyen 

keveset? 
* 

Ki az az APEH? És neki miért jár a pénzemből? 
* 

A legtöbb főnök nem látszik hülyének, míg ki 
nem nyitja a száját. 

* 
Az orvos kezel, a természet gyógyít. 

* 
Könnyű dolog bölcsnek lenni. Csak gondolj 

valami butaságra, aztán ne mondd ki. 
* 

A hülyeség, a hidrogén mellett a legnagyobb 
mennyiségben előforduló „anyag” a 

Világegyetemben. 
* 

A baromfiudvarban fél kilós tojást tojik az egyik 
tyúk. Egy riporter megkérdezi tőle: 

- Megmondaná, hogy hogyan sikerült? 
- Ez családi titok. 
- Tervei a jövőre nézve? 
- Egykilós tojásokat tojni! 
A riporter faggatja a sikeres kakast is: 
- Megmondaná, hogy hogyan sikerült? 
- Ez családi titok. 
- Tervei a jövőre nézve? 
- Szétverem a strucc pofáját! 

* 
Egy asszony egy kisbabával elmegy az orvosi 

rendelőbe. Az orvos megvizsgálja a babát, 
megméri a súlyát, és megállapítja, hogy egy 
kicsit soványka. Megkérdezi a nőtől: 

- Anyatejet vagy tápszert eszik a baba? 
- Anyatejet. 
- Akkor kérem legyen szíves derékig 

levetkőzni - mondja az orvos, majd alaposan 
megtapogatja, megnyomkodja a nő melleit, és 
végül megállapítja: 

- Érthető, hogy nem lakik jól a kisbaba, hisz 
önnek nincs is teje. 

- Nem csoda, mert én a nagymama vagyok. De 
örülök, hogy eljöttem. 

* 
Felvételizik három diák. Bemegy az első, akinek 

hatalmas protekciója van. Megkérdezi a bizottság: 
- Mikor fejeződött be a második világháború ? 
- Hát talán a múlt század közepe felé - mondja a 

felvételiző. 
- Zseniális, fel van véve! 
Bemegy a második jelentkező, akinek van egy 

kis protekciója. A kérdés ugyanaz: 
- Mikor fejeződött be a második világháború ? 
- 1945. 
- Egy kicsit pontosabban esetleg ? 
- Valamikor tavasz vége felé, tán májusban. 
- Rendben. Felvettük. 
Bemegy a harmadik jelentkező, akinek 

egyáltalán nincs protekciója. A kérdés ugyanaz: 
- Mikor fejeződött be a II. világháború ? 



- Európában, 1945. május 9-én lépett érvénybe a 
fegyverszünet, a japánok 1945 szeptemberében 
kapituláltak. 

- Hmmm. Hány embert vesztett a Szovjetúnió ? 
- Huszonkétmillió-hétszázezer-százkettőt. 
- Hmmm. Név szerint ? 

* 
Iskolai szünetben a nagymama, vízpisztolyt 

ajándékoz unokájának. A lánya dühösen fordul 
a nagyihoz: 

- Anya, hogy vehettél neki ilyen ajándékot?! 
Már nem emlékszel, mennyire dühös voltál, 
amikor a vízpisztolyunkkal mindent 
összefröcsköltünk? 

A nagyi elmosolyodik: 
- Dehogynem, nagyon is... 

* 
Az ifjú elmondja igényeit a 

házasságközvetítőnél: 

- Fiatal, szép, gazdag, kedves, jól főző, hűséges 
és okos asszonyt szeretnék. 

- Értem uram, értem - bólogat a 
házasságközvetítő - de nálunk a törvény tiltja a 
többnejűséget. 

* 
- Nem értelek, szívecském – mondja a feleség 

a férjének. – Régebben boldog voltál, ha csak 
két percre láthattál. 

- Nem változott semmi, drágám - feleli a férj - 
most is boldog vagyok, ha csak két percre 
láthatlak. 

* 
- Apu, Apu! A nagymama ki akar ugrani az 

ablakon! 
- Hú kisfiam jó hogy szoltál! De most nagyon 

figyelj! Hozz széket, kamerát, és egy doboz sört! 

 
 

E-mail:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Tárnoki-szőlőhegyen 240 négyszögöles, szépen gondozott, parkosított telek, termő 
gyümölcsfákkal, 40 négyzetméteres faházzal, szoba-konyha- fürdőszoba-terasz eladó. 

Hideg- meleg-víz, villany-fűtés, telefonvonal-riasztó. 
A "Pici" buszmegállótól 3 perc gyalogút, illetve 100 méteres magán autóúton közelíthető meg, 

 

Eladási ár, lakhatóan berendezett és bútorozott faházzal: 5.000.000.-Ft. 
 

Telefon: 06-20-772-5730 

ZALAKAROSON ! 
 

ÜDÜLŐSZÖVETKEZETI TAGSÁG (Napfény Üdülőszövetkezet) ÉVI 2X2 HETES ÜDÜLÉSI 
JOGGAL ELADÓ. 

 
AZ ÜDÜLÉSRE 1,5 SZOBÁS APARTMANBAN VAN LEHETŐSÉG KÖZVETLENÜL A FÜRDŐ 

SZOMSZÉDSÁGÁBAN. 
 

Eladási ár: 450 eFt 
A jog fenntartása évente mintegy 80-85 eFt. 

 
2009-ben április 29-május 12. és október 28-november 10 

2010-ben március 31-április 13. és szeptember 29-október 12. 
2011-ben március 2-15. és augusztus 31-szeptember 13. 

 
A turnusok közvetlen hozzátartozóknak átadhatók! 

 
Érdeklődni hétköznap a 93/313-040/71668-as telefonszámon lehet. 

 

Középkorú hölgy, Százhalombattán gyermekfelügyeletet és takarítást vállal! 
 

Tel: 06-20-5863-756 

H é t v e z é r  É t t e r e m  
 

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 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 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 
 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu

	1935. nov. 21.
	Ismét jelentkezik a Duna Tv érdekvédelmi műsora, a Különvélemény. Az október 29-én, 1525 -kor kezdődő adásban konföderációnk tagszervezeteinek munkáját, tevékenységét ismerhetik meg. A stáb bemutatja a munkavállalók, illetve a munkaadók jelenlegi hely...
	Tél előtti jó tanácsok
	Vagy valami ilyesmi
	Férfiaknál igen elegáns a tiszta, vasalt ruha. Ha a telephelyen működő puceráj ezt nem tudja, vidd haza, és feleséged, némi keresetlen szó kíséretében korrigálja a hibát.
	Inged kiválasztása úgy történik, hogy amit az egységcsomagban kapsz, azt veszed fel. Még akkor is, az ing erősen emlékeztet a filmekben látott sittes egyenruhákra. Akinek nem inge, az természetesen ne vegye magára.
	Nem vét a protokoll szabályai ellen az a férfi, aki zakóját kigombolva tartózkodik – a tartózkodóban/műszerteremben. Azonban – télen – jól teszed, ha begombolod és pufajkát is veszel magadra, mert a gőz, illetve forró vizes tömlők szerelésére, az elfa...
	Képernyő előtt mindig viseld a cég által biztosított szemüveget, mert ellenkező esettben – rövid időn belül – hamar rád sütik új neved: vakegér.
	Ha valaki megjegyzést tesz arcszőrzetedre, mondd azt neki, hogy éppen szakálladat növeszted. Ebbe nem köthetnek bele.
	Ha két nap múlva megborotválkozol, mondd azt, hogy meggondoltad magad.
	Cipőben legpraktikusabb a fűzős, olaj és vízálló (a vizet beengedi, ki azonban nem) bakancs. Arra azonban ügyelj, nehogy más által használtat végy fel, mert gombás lesz a lábad.
	A cégtől kapott zoknid színe tök mindegy, csak ne hozz be műszálast, mert egy váratlan és nem kívánt esemény közben a lábadra sülhet. A fontos, hogy legalább fél méter hosszú legyen, mert így véd a hideg ellen, ráadásul a jégergatyád sem látszik ki al...
	Nem szabad figyelmen kívül hagyni a kiegészítőket sem:
	Kobakot mindig hordj (még ha szellőzetlensége miatt erősen zsírosodó és korpásodó hajad naponta kell mosni ahhoz, hogy valahogy kinézzen), mert bevert fejed fájdalmával arányosan hangulatod is megváltozik.
	A hallásvédőd mindig tedd fel, mert így megóvod füleid épségét, egyúttal könnyebben meghallod, mikor üzemvezetőd, egy átolvasztott műszakod után megdicsér (ha nem hallod meg a dicséretet, akkor nem a hallásoddal van baj). Egy kis (nem műszálas) szövet...
	A vesevédő színével és alakjával ne foglalkozz, mert úgyis uniformizált. A lényeg a lényeg: melegítsen.
	A mosodában mosott és keményített kesztyűben ne is próbálj szerelni, mert egyrészt nem lehet, másrészt pedig, nem véd a hideg ellen.
	Karórának kifejezetten az olyan ütésálló búváróra ajánlott, amely ellenáll a különböző vegyi anyagoknak.
	Tolózárkulcsod (F-kulcs) mindig tartsd tisztán, nehogy vérmérgezést okozz vele, mikor kifogysz az érvekből.
	Ha fázol a műszakos buszon, ne a sofőrt szidd (Ő csak saját zsebre spórol), hanem azokat, akik a bérelt buszt nem ellenőrzik.
	Végül, de nem utolsósorban, egy egész évre szóló jó tanács: Szerződő fél vagy. Ne írj alá munkaviszonyoddal, szociális körülményeiddel, adataiddal kapcsolatban semmit, amíg nem tanulmányoztad át, és nem nézetted meg szakemberrel. Neked nem lehet sürgő...
	Korbuj
	Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu
	A baromfiudvarban fél kilós tojást tojik az egyik tyúk. Egy riporter megkérdezi tőle:
	- Megmondaná, hogy hogyan sikerült?
	- Ez családi titok.
	- Tervei a jövőre nézve?
	- Egykilós tojásokat tojni!
	A riporter faggatja a sikeres kakast is:
	- Megmondaná, hogy hogyan sikerült?
	- Ez családi titok.
	- Tervei a jövőre nézve?
	- Szétverem a strucc pofáját!
	Iskolai szünetben a nagymama, vízpisztolyt ajándékoz unokájának. A lánya dühösen fordul a nagyihoz:
	- Anya, hogy vehettél neki ilyen ajándékot?! Már nem emlékszel, mennyire dühös voltál, amikor a vízpisztolyunkkal mindent összefröcsköltünk?
	A nagyi elmosolyodik:
	- Dehogynem, nagyon is...


