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Igazi fizetésemelést a bőséges osztalékból a MOL Nyrt. munkavállalóinak! 
 

Az Olajipari Szakszervezet Küldöttgyűlésének döntése alapján rendőrségi engedéllyel és biztosítás mel-

lett, 2018. április 17.-én 120 gépjárművel, valamint motorkerékpárokkal és mintegy 200 fővel sike-

res félpályás útlezárást tartottunk a százhalombattai Dunai Finomító északi portája előtti körforgalom-

tól, Százhalombatta, illetve a 6-os út irányába. A félpályás útlezárásban Budapesti, Százhalombattai és 

Tiszaújvárosi kolleganőinken és kollégáinkon kívül jelen volt dr. Mészáros Melinda LIGA Szakszerveze-

tek elnöke és Czövek János a Honvéd Szakszervezet elnöke – egyben a LIGA társelnöke, valamint a Bor-

sodChem képviseletében Szabó Ferencné a Vegyipari Munkavállalók Független Szakszervezete 

(VMFSZ) elnöke, továbbá Veres Ferenc a TVK Váltóműszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szakszervezeté-

nek elnöke. 
 

A félpályás útlezárás célja az 

volt, hogy a MOL Nyrt. fizikai és 

szellemi munkavállalóinak – a 

szellemi munkavállalókra nézve 

lealacsonyító – megkülönböztetés 

nélküli tisztességes, az Olajipari 

Szakszervezet Küldöttgyűlése által 

kidolgozott és javasolt egyösszegű 

(30,000- forint/fő/hó) alapbérfej-

lesztés, ami által, a majdnem kor-

rekt béremelésen túl nem nyílik 

tovább a bérolló. A MOL Nyrt.-

ben évek hosszú sora alatt rendre 

elmaradt a reálbéremelés. Ez még 

akkor is így van, ha néhány vezető-

féle belső és külső tájékoztatásra 

szánt átlagbérszámítása már-már 

olyan kánaáni állapotokat idéz, 

hogy ezrek állnak sorba a porta 

előtt azért, hogy kánikulában és 

fagyban éjjel-nappal 12 órás mun-

karendben karácsonykor, szilvesz-

terkor és hétvégeken is itt dolgoz-

hassanak. 

A félpályás útlezárással tiltakozó 

kolléganők és kollégák között jár-

va, kikértem véleményüket. 

Többen kifogásolták, hogy a bér-

emeléssel kapcsolatos konkrét 

kérdésekre a MOL illetékesei még 

miért mindig semmitmondó, köz-

helyes, tanfolyamokon tanult, előre 

gyártott panelüzenetekkel vála-

szolnak. 

* 

- 2008-2009 óta – lehet, hogy 

nem egészen pontos adat – 11 fő 

távozott erről a területről. Közülük 

három az elbocsájtások idején kér-

te magát a listára. A többi az el-

múlt 2 évben ment el. 

Döntő többség közülük a jelentő-

sen megnövekedett munkaterhe-

lés/létszámleépítés!/, egyre romló 

munkakörülmények, a műszaki 

állapot milyensége, és az ezzel 

fordított arányban lévő bérezés 

miatt távozik. Jelentős részük 5 

napos, nyolcórás, nappalos munka-

rendben dolgozik, közel ugyanany-

nyiért, mint itt. 

A VHP programban résztvevők 

hasonló okok miatt éltek a lehető-

séggel, pedig ott aztán egyáltalán 

nem nyilvánult meg a cég részéről 

a megbecsülés. Mint ahogyan az új 

VHP tervezet sem tükrözi azt. 

Az igénybe vehető 1,5 év ked-

vezményért „cserébe” elveszi a 

ledolgozott évek után járó rész-

vényjuttatást, pedig azért csak le-

húz/t/unk itt 35-40 évet. 

Az eltávozott kollégák pótlá-

sa/erősen foghíjas/ nehéz. Egy új 

kolléga betanítása mondjuk kezelői 

szintre, kb. egy-két év. Persze ez 

egyéni habitus, rátermettség kérdé-

se is. 

Ráadásul a betanítással kiesik 

egy „fél” ember, hiszen az leköti az 

energiája jelentős részét, a saját 

feladata v. munkakörének az ellá-

tása erőteljesen megnehezül. 

A cég hozzáállása mindehhez az, 

hogyha belép egy új kolléga, akkor 

szerintük a létszámgond már meg 

is oldódott! 

A posztvizsgáknál ugyanez a 

helyzet, a betanítót erősen megter-

heli a feladat. 

Elég sok kollégám dolgozik 

„másodállásban”, mert az itt szer-

zett jövedelme kevés. Többen vál-

lalnának túlórát, de a mostani veze-

tői hozzáállás ezzel homlok egye-

nesen ellentétes. 

Nem akarják, engedi a túlórát, 

inkább a műszakbeosztással „sak-

koznak”, azaz ha egy műszak tel-

jes, ami ritka nagyon, akkor a kol-

légát átírják máshová, amikor 

mondjuk, szabadnapos lenne. Arról 

nem beszélve, hogy volt arra több 

esetben példa, hogy éjszakai mű-

szakok helyett visszaírták a kollé-

gát nappalra, ezzel elvesztették az 

éjszakai pótlékot, esetenként több 

10 ezer forintot! Ezért ezt a 4+4-es 

munkarendet veszélyben érezzük, 

hiszen egyik vonzerejét a tervezhe-

tőség adja. A munkaterhelésünk 

jelentősen megemelkedett, sok 

kolléga a fizikai terhelhetőségének 

felső határán van. Az adminisztrá-

ciós terhelés irreálisan magas, fő-

leg, hogy jelentős része teljesen 

felesleges. 

A különféle munkaterületek mű-

ködtetése ott szenvedett erősen 

csorbát, hogy ellentétben a normá-

lis időszakkal, most nincs a terüle-

teknek, munkaköröknek gazdája. 

Aki éppen arra jár vagy belefér az 

idejébe, tevékenykedik egy- egy 

területen. Ennek egyik nagy hátrá-

nya, hogy megszűntek a „specialis-

ták”, az adott területen igazán ütő-

képesen dolgozók. 

Hogy ki tervezi még a távozást, 

az a VHP várományosokon kívül 

nem tudható. De sincs egyetértés, 

hogy élnek vele vagy sem, csak 

abban, hogy amit legutóbb ajánlott 

a cég az egyszerűen arcátlanság, 

nincs rá jobb szó. Az elvégzett 

munkáért járó juttatással egyönte-

tűen senki nincs megelégedve, 

főleg amikor szembesülünk a cé-

gen kívül esetlegesen elérhető bé-

rekkel.  

Az Aldi több területen kínál asz-

szisztensi munkát, a kezdő bér 40 

órás munkaidőben havi bruttó 444 

ezer forint, amely a cafeterián belül 

további nettó 8333 forinttal, illetve 

5000 forintos Erzsébet-utalvánnyal 

egészül ki. 
(folyt a következő oldalon)
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- Szégyellje magát a HR Igazgató 

a hozzáállása miatt! Úgy látom, 

nem vesz komolyan bennünket, 

kétkezi munkavállalókat. Ilyen 

hatalmas kifizetések mellett ben-

nünket évek óta vég nélkül lehúz-

nak. A munkák bezzeg kell nekik. 

Valamikor azt gondoltam, hogy jó 

dolog Molosnak lenni, mert többet 

kerestünk, mint egy vasutas vagy 

erőműves (Annak idején én is erő-

műves voltam és tudom, hogy egy 

DKV dolgozó kétszer annyit kere-

sett, mint mi az erőműben). Most 

eljutottunk oda, hogy egy vasutas 

és erőműves is többet keres, mint 

egy Molos dolgozó. Ráadásul ők 

még utazási meg áramkedvezmé-

nyeket is kapnak. 

* 

- Az idei bérfejlesztésnél arra 

számoltunk, hogy a downstreamen 

belül a Logisztikát felzárkóztatják. 

Jelen pillatatban úgy látjuk, hogy a 

Logisztikához egy fillérrel sem jött 

több. A logisztikai vezetők meg-

próbálják a szűkös keretből megol-

dani a bérfeszültségeket, ami sze-

rintem nem járható út. Erre ott van 

a 40 milliós félretett tartalék, ami-

ből semmit nem látunk leérkezni az 

alsóbb szintű üzemekhez. 

* 

- Szerintem sikeres volt a mai 

napi félpályás útlezárásunk, én 

nem is számoltam arra, hogy ilyen 

sok ember és gépkocsi itt lesz. Én 

azt gondolom, hogy ezt folytatni 

kell. Így első alkalommal biztos, 

hogy a média részéről nincs nagy 

támogatottságunk, de ha ezt foly-

tatjuk, szerintem a kollégák is kap-

nak egy olyan impulzust, ami arra 

sarkallja őket, hogy még többen 

támogassák béremelési követelése-

inket. Mindenképpen fel kell hívni 

a MOL és a külvilág figyelmét 

arra, hogy milyen mostohán bánik 

a cég ezzel a dolgozói gárdával. 

Rettenetesen elégedetlen vagyok az 

idei bértárgyalásokkal. Szerintem a 

szakszervezetek között sokkal jobb 

együttműködésre lenne szükség, de 

ahogy látom, az Olajipari Szak-

szervezet kivételével mindenki 

elfogadta ezt a „béremelést”. 

Mindezek dacára azt mondom, 

hogy a szakszervezeteknek köze-

ledniük kell egymáshoz és nagyon 

komolyan fel kell venniük a harcot 

értünk. Mindenesetre azt javaslom, 

hogy hivatalosan meg kell állapít-

tatni, hogy mit jelent a Molnál az 

elégséges szolgáltatás. 

* 

- Azért jöttünk Tiszaújvárosból 

az útlezárásotokra, mert segíteni 

akarjuk az Olajipari Szakszervezet 

megmozdulását. Sajnos csak egy 

szakszervezet mozdult meg és úgy 

hallottam, hogy a többi szakszer-

vezet el is zárkózott a félpályás 

útlezárástól és nincsenek is intéz-

ményesen itt. Ezt nagyon sajnála-

tosnak tartom, hiszen mi Tiszaúj-

városból is eljöttünk a VÉSZ szak-

szervezet nevében azért, hogy tá-

mogassunk benneteket. Ők pedig 

szinte helyben vannak… 

* 

- Nagyon fontosnak tartjuk az 

összefogást. Kazincbarcikáról jöt-

tünk támogatni az Olajipari Szak-

szervezetet. Mi is hasonló cipőben 

járunk, nálunk is megvoltak a bér-

tárgyalások, amin sajnos nem jutot-

tunk közös nevezőre a munkáltató-

val. Nálunk is egyoldalúan meglép-

ték a béremelést, amit diktatóri-

kusnak tartunk és amivel egyik 

szakszervezet sem értett egyet. 

Komoly problémát okoznak nálunk 

a bérösszecsúszások, ami azt jelen-

ti, hogy az idősebb, tapasztalt, 20-

30 éve ott dolgozó munkavállalók 

és a fiatal kollégák bére között 

szinte nincs különbség – mondta 

Szabó Ferencné a Vegyipari Mun-

kavállalók Független Szakszerve-

zete (VMFSZ) elnöke. 

* 

- Valami elkezdődött. Ezt foly-

tatni kell! Amennyiben nem vál-

toztat a MOL a hozzáállásán, ennél 

drasztikusabban kell föllépnünk. 

Sokan vagyunk itt és bízom benne, 

hogy az itt elhangzott diszkrét hát-

térmegbeszéléseken elhangzottak 

megvalósításánál sokkal többen 

állnak mellénk. Egyébként megva-

lósítottuk a sokszor vezetőktől 

hallott fenyegető hangnemű dumát: 

„sorok állnak a kapuk előtt”! Az 

pedig figyelemreméltó és megtisz-

telő, hogy az északi porta sorompói 

előtt a régió biztonság helyi veze-

tője ellenőrizte a gépjárműforgal-

mat, valószínűleg megkülönböztető 

figyelmet fordítva a bekapcsolt 

biztonsági övekre és a gépkocsik 

menetfényére, no meg a bringások 

láthatósági mellényére. 

* 

- Évek óta fel vagyunk háborod-

va, mert a teljesítményértékelés 

nálunk arról szól, hogy a főnökök 

lekoppintottak valamit, aminek 

TMR a neve. A valóság azonban a 

Molban egyáltalán nem tükrözi le 

az eredeti fogalmat, mert végtele-

nül szubjektív, elfogult és egy rög-

zített forintkerethez képest állapít-

ják meg, hogy ki mennyit ér. Tu-

lajdonképpen az dönti el a besoro-

lást, hogy az adott vezető kit sze-

ret, és kit nem kedvel. A teljesít-

ményértékelés így gyakorlatilag 

semmit nem ér, legfeljebb arra jó, 

hogy a kelleténél is jobban utáljuk 

vezetőinket. 

* 

- A véleményem nagyon egysze-

rű. Fizessenek meg bennünket, ne 

csak a „gazdik” zsebét tömjék, 

mert itt beszélgettünk a lehetősé-

gekről és arra jutottunk, hogy tu-

dunk mi sokkal keményebbek is 

lenni úgy, hogy akkora meglepetést 

okozunk a cégnek, hogy hanyatt 

esnek tőle. Más téma: nem kell 

EBIDTA-hoz kötni a mi jutalmun-

kat, mert nincs ráhatásunk. Legyen 

az egy fix összeg. Csak a mene-

dzser uraknak van ráhatása az 

egészre. 

Ha ők rosszul végzik a dolgukat 

– gondolom, előfordul, hogy ala-

posan elcsesznek valamit – akkor 

ne kapjuk meg pénzünket annak 

ellenére, hogy mi fegyelmezetten 

és jól végeztük munkánkat? Akara-

tunk és jól végzett feladataink elle-

nére tettestárssá tesznek így ben-

nünket. Ha ők valamit 

elkurbinálnak, annak is mi igyuk 

meg a levét? Felhívnám az illeté-

kesek figyelmét arra a közmondás-

ra, mely szerint „végén csattan az 

ostor”. Az irányukban való szűkí-

tett tisztelettel jelzem, hogy az 

ostor nyele a mi kezünkben van… 
 

 

(folyt. a következő oldalon) 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


 
Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu 

 

- Kijöttem az útlezáráshoz, mert 

egyetértek a szándékotokkal! An-

nak ellenére teszem, hogy hamaro-

san elmegyek a cégtől, mert azért a 

munkáért, amit nap, mint nap vég-

zünk, a fizetésünk alacsony, a lét-

számunk pedig kevés ahhoz, hogy 

egy komolyabb üzemzavart elhá-

ríthassunk. Arról nem is szólva, 

hogy egy ilyen alkalomkor még az 

életünk is veszélybe kerülhet. A 

100 milliárdos osztalékot pofátlan-

ságnak tartjuk, mert egyre másra 

azt halljuk, hogy semmire nincs 

pénz, az „urak” meg tömik a zse-

büket. Az üzem állapota is arra 

ösztökél, hogy húzzak el innen. A 

karbantartási költségek alacsonyak, 

így fordult elő, hogy például kar-

bantartás után észleltük a rendkívül 

büdös szagot, aminek felderítése-

kor kiderült, hogy kilyukadtak 

csővezetékek, amiket nem a veze-

tékszakasz kicserélésével, hanem 

bilincses megoldással „javítot-

tunk”. A közvetlen üzemvezetés 

leadja ugyan azt a listát, arról, 

hogy mikkel van probléma, illetve 

miket kell cserélni, de „valahol” 

ezek egy részét lehúzzák, mond-

ván, hogy nincs rá pénz. Amit 

mondok, az nem valamiféle rioga-

tás, hiszen a kollégáktól tudom, 

hogy a többi üzemben is nagyon 

komoly kívánnivalót hagy maga 

után a karbantartás kérdése. Külö-

nösen igaz ez, amikor úgynevezett 

külcégesek szállják meg az üzeme-

ket karbantartás címén. Többsé-

güknek sem szakirányú végzettsé-

gű szakemberük, sem megfelelő 

szerszámaik nincsenek. Arra sokan 

kíváncsiak volnánk, hogy ki és 

milyen feltételekkel szerződik ve-

lük… Nem mellesleg, nagyon 

örülnék annak, ha mondandómat 

Nuutinen Jukka DS Termelés MOL 

vezető is olvashatná, mert talán 

tudna tenni valamit azért, hogy ez a 

helyzet megváltozzon. 

* 

- Nagyon ürültünk, mikor az 

Olajipari Szakszervezet meghirdet-

te ezt a félpályás útlezárást, mi 

ugyan egy másik szakszervezethez 

tartozunk, de annak ellenére többen 

is kijöttünk, hogy a szakszervezeti 

vezetésünk enyhén szólva sem 

tanácsolta részvételünket a félpá-

lyás útlezárásotokban. A mun-

kánkhoz és teljesítményünkhöz 

képest lótúrót adnak nekünk évek 

óta, pedig mi húzzuk az igát. Las-

san már nem fogjuk tudni kifizetni 

a számláinkat és nem fogjuk tudni 

megfelelő életszínvonalunkat biz-

tosítani családunknak. És erről 

csakis a MOL tehet, mert ha vala-

mi, akkor ez a cég tudna komoly 

béremelést végrehajtani. Ahogy itt 

beszélgettünk a kollégákkal, meg-

fogalmazódott bennünk, hogy 

máskor is részt veszünk megmoz-

dulásaitokban, mert ti legalább 

tenni akartok valami,, és nem utol-

sósorban a szóbeszéd szerint ti 

biztosan reprezentatívak, tehát 

autentikusak vagytok. 

* 

Az Olajipari Szakszervezet máju-

si küldöttgyűlése sikeresnek érté-

kelte az április 17-én megtartott 

félpályás útlezárást ahol 120 autó, 

valamint motorkerékpárok és mint-

egy 200 fő vett részt a demonstrá-

cióban. A küldöttek pozitívan élték 

meg az akciót és további nyomás-

gyakorlásban is részt vennének ők, 

és az általuk képviselt szakszerve-

zeti tagok amennyiben nem hoznak 

eredményt a hamarosan kezdődő 

munkáltatói egyeztetések. 

Kovács László elnök megtősítet-

te, hogy ígéretet kapott Bauer Dá-

vid Humán Erőforrás MOL Igaz-

gatótól arra, hogy újra tárgyaló 

asztalhoz ül a szakszervezet és a 

MOL Nyrt. május második felében. 

A küldöttgyűlés egyhangúan 

megszavazta, hogy a tárgyalások 

eredményétől teszi függővé a to-

vábbi nyomásgyakorló eszközök 

alkalmazását. 

* 

A Bauer úr által megígért tár-

gyalásra júliusi lapzártánkig sem 

került sor. Ami nem az Olajipari 

Szakszervezeten múlott. 

Ennyit a szavahihetőségről… 

Mi nem adjuk fel, mert nem 

engedhetjük meg, hogy egyrész-

ről különbséget tegyen a MOL 

Nyrt. a szellemi és fizikai mun-

kavállalók között, másrészt pedig 

tisztességes béremelést követe-

lünk a MOL Nyrt. anyagi lehető-

ségeihez képest (közel 100 milli-

árd forintos osztalék). 

Az Olajipari Szakszervezet to-

vábbra is végzi azt a munkát, 

amire tagsága felhatalmazta. 
 

Brunecker Jenő 

 

 
A Mol közgyűlése elfogadta az igazgatóság 94 milliárd forintos osztalékfizetési javaslatát, 

eszerint a társaság részvényenként 127,5 forint teljes osztalékot fizet a 2017-es üzleti évre 
vonatkozóan. 

A részvényesek emellett jóváhagyták az igazgatóság jelentését a 2017. évi pénzügyi telje-
sítményről, valamint a konszolidált pénzügyi beszámolókat. 

A közgyűlés elfogadta a Mol csoport nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján készített 
2017. évi konszolidált éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 4231,7 
milliárd forint mérlegfőösszeggel és 316,4 milliárd forint adózás utáni eredménnyel. 

Elfogadták az IFRS szerint készített 2017-es anyavállalati éves beszámolót és az erre vonat-
kozó könyvvizsgálói jelentést is 2851,4 milliárd forint mérlegfőösszeggel és 185,8 milliárd fo-
rint adózás utáni eredménnyel. 

Az osztalék emelését a Mol tavalyi robusztus készpénztermelő képessége alapozta meg; bár 
ezek alapján a társaság elvileg nagyobb osztalékot is fizethetne, azonban a kilátásban lévő új 
fejlesztésekre tekintettel egy részét a beruházásokra különítettük el - mondta el az esemény 
utáni sajtótájékoztatón Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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          Újabb sikeres MOL EBK járőrverseny a Dunai Finomítóban 
 

A Dunai Finomítóban minden évben megrendezik az EBK napokat, ahol a kolléganők és kollégák játé-

kos vetélkedőkön vesznek részt, gerinctornával és/vagy masszázzsal kényeztethetik testüket, valamint két 

napon át megrendezett járőrverseny keretein belül felmérhetik és gyarapíthatják biztonságtechnikával, 

környezetvédelemmel és közlekedéssel kapcsolatos tudásukat. Azt valamennyien tudjuk, hogy míg az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályainak betartása a munkavállalók fel-

adata, addig az ehhez szükséges feltételek megteremetése a munkáltatók kötelessége. A megvalósításának 

módját, azaz a betartandó szabályokat is a munkáltató határozza meg. A MOL Nyrt.-ben, pontosabban a 

Dunai Finomítóban még ezen is túlmennek, mikor évente megrendezik az EBK napokat, ahol a munka-

vállalók felmérhetik és gyarapíthatják biztonságtechnikával, környezetvédelemmel és egészségvédelem-

mel kapcsolatos tudásukat. Az eredményes EBK napokkal kapcsolatos kérdéseinket Józsa Gábornak, a 

MOL Nyrt. DS Termelés FF és EBK vezetőjének tettük fel. 

 

- Hétfőn, a kerékpárral érkezők az Északi portá-

nál bringás reggelit kaptak. Elmondásuk szerint 

ezt a gesztust – akár minden napra – meg tudnák 

szokni. 

- Már az április 20.-án megtartott Föld Napján is na-

gyon népszerű volt ez a programunk, így az idei EBK 

Napokon is megszerveztük. Több, mint 300 reggelit 

osztottak ki a kerékpárral vagy gyalog a Finomítóba 

érkezőknek.  

- Az irodaházban, öt napon át, az EBK Info pult-

jánál szinte folyamatosan voltak érdeklődők, akik 

játékos keretek között adhattak számot elméleti 

tudásukról.  Mennyire voltak tájékozottak kollé-

ganőink, illetve kollégáink? 
- Minden évben azt vesszük észre, hogy a kollégák 

egyre felkészültebbek, hiába igyekszünk nehezíteni és 

új játékokat kitalálni. Hétfőn irányítási rendszerek, 

kedden PSM, szerdán biodiverzitás, csütörtökön EBK 

– mindegy a téma, mert a játékkedv töretlen. 4 nap 

alatt 600 megfejtett rejtvény, alig bírták a kolléganők 

a pultnál a „rohamot”.  

- Két napon át tartott a méltán legnépszerűbb 

program, a Járőrverseny. Kilenc állomáson kellett 

a háromfős csapatoknak megoldani a szervezők 

által kijelölt feladatokat. Meglepő volt számomra a 

csapatok felkészültsége, még a nem üzemben dol-

gozók is jól szerepeltek a tipikusan termelőüze-

mekre vonatkozó kérdéseknél. 
- A 45 induló csapat, ami összességében 135 kollé-

ganőt és kollégát jelent, beigazolta várakozásainkat, és 

kijelenthetjük, hogy továbbra is megmaradt ennek a 

kétnapos versenyszámnak a népszerűsége. Örömmel 

tapasztaljuk, hogy más szervezetektől is nagy az ér-

deklődés, gyakorlatilag behálózzuk az országot, mert 

indultak csapatok Százhalombattán kívül a ZAFI-ból, 

Tiszaújvárosból és Szajolból is. A kilenc állomáson 

belül a Minőség-ellenőrzés, a LEAN szervezet és a 

PSM is adott összetett feladatokat a versenyzőknek. A 

korábbi évekhez hasonlóan voltak elméleti és gyakor-

lati állomások is. A tavalyihoz képest egy kicsit nehe-

zítettünk az állomásokon, de tapasztalataim alapján 

kijelenthetem, hogy a csapatok összességében nagyon 

jól megoldották a feladatokat. 

 - A kivitelezői EBK fórumon nagy volt az érdek-

lődés és közülük néhányan elmondták, hogy na-

gyon hasznosak voltak számukra az előadások. A 

folyosói munkavédelmi kiállítás is sok érdeklődőt 

vonzott. Tudunk valamit hasznosítani a kiállított 

munkavédelmi eszközökből? 

- Az egyéni védőeszközök tekintetében is folyama-

tos a fejlődés, a beszállítókkal rendszeresen találko-

zunk és nézzük át az újdonságokat. Az elmúlt években 

sikerült néhány új, a munkavállalók biztonságát vagy 

kényelmét növelő eszközt beszereznünk, ilyen volt pl. 

a védőszemüveggel egybeépített sisak vagy a dioptriás 

védőszemüveg is. Nyitottak vagyunk az új eszközök 

tesztelésére és kedvező tapasztalat esetén a beszerzé-

sükre. 

- A Király Károly emlékversenyen, Krutek Tímea 

hatékony közreműködésével nagyszámú, különbö-

ző korosztályú és mégis egységesen fiatalosan moz-

gó futók vettek részt. Nehéz volt teljesíteni a távot? 

Nem is a táv volt a kihívás, hanem az, hogy a vasút-

építés miatt kivágták a fákat, így tűző napon kellett 

futniuk a versenyzőknek. Idén is nagyon sokan vol-

tunk és mindig jó látni, hogy egyre többen csatlakoz-

nak a futók népes táborához.  

- A pénteki díjkiosztó ünnepségen került sor a 

Járőrverseny, a TOP 5 auditor, a Barabás Viktor 

Díj és a futóverseny eredményhirdetésére, illetve a 

díjátadásokra. A hétvégén elégedetten „dőlt hát-

ra”? 

- Öt kategóriában adtunk ki okleveleket, érmeket és 

emléklapokat. Az idei évben is a pénteki díjátadón 

szinte a teljes MOL Magyarország menedzsment részt 

vett éppen azért, hogy az EBK iránti elkötelezettségü-

ket a személyes jelenlétükkel is erősítsék és gratulál-

hatnak azoknak a kollégáknak és szervezeteknek, akik 

az EBK területén kimagasló teljesítményt nyújtottak. 

* 

- Ezúton is szeretném megköszönni minden kol-

légámnak és az érintett szervezeteknek az EBK 

Napok programjainak szervezésében és lebonyolí-

tásában végzett magas szintű munkáját, amellyel 

nagymértékben hozzájárult a programok kimagasló 

színvonalú megrendezéséhez – mondta befejezésül 

Józsa Gábor. 
 

Brunecker J.

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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FER Tűzoltó családi nap és gyakorlati bemutató a Dunai Finomítóban 
 

Az elmúlt években – legutóbb 2017-ben – több felmérés is készült arra vonatkozóan, mely szakma kép-

viselőit tartják a legelfogadhatóbbnak az emberek. A tűzoltók minden alkalommal az első helyet foglal-

ták el a listán, hiszen a megkérdezettek bennük bíznak meg a legjobban. A MOL Nyrt.-ben sincs ez más-

ként. Az általam megkérdezett – számomra mértékadó – MOL alkalmazottak kivétel nélkül elégedetten 

nyilatkoztak a FER Tűzoltóság megelőző és beavatkozó tevékenységéről, hiszen mint mondták, nagyon 

sokrétű feladatokat ellátnak és ezen túlmenően a nap 24 órájában hívhatják őket, mert tűzoltóink bár-

mikor készenlétben állnak arra, hogy akár életük kockáztatásával is mentsék munkatársaink életét és a 

MOL anyagi javait. 

 

A több száz látogató örömére idén is megrendezte 

Családi Napját tart a FER Tűzoltóság. Tűzoltóink 

felügyelete mellett, gyerkőcök serege és természete-

sen szüleik, nagyszüleik vették birtokba május 26-án 

a tűzoltólaktanya udvarát, és az ott fellelhető 

valamennyi járművet. 

A szakmai díjak átadására a laktanya tornatermében 

került sor. Szolgálati éremmel díjazták azokat, akik 

10, 20, 25, 30, 40 esztendeje a tűzoltóságnál 

dolgoznak, továbbá a törzsgárdatagságot is jutalmaz-

ták, valamint jutalmat kaptak a szolgálati csoportok 

tűzoltói is. 

A FER Tűzoltóságnál komoly hagyománnyal ren-

delkező „Év tűzoltója” díj átadására is sor került. 

Ebben az esetben a csoportok tűzoltóját a saját kollé-

gáik választják meg, és a kiválasztottak természetesen 

mindnyájan elismerésben részesülnek. Ezt követően a 

szervezet vezetősége rangsorolja a három szolgálati 

csoport „nyertesét”és közülük kerül ki az év tűzoltó-

ja. Ez a módszer nem csupán Százhalombattán, ha-

nem már Algyőn, és Tiszaújvárosban és a Zalai Fi-

nomítóban is működik. 

Meglepő, és egyben feltűnően rendellenes volt, 

hogy a MOL Nyrt. és ezen belül a Dunai Finomító 

képviseletében senki nem tisztelte meg a kitüntetett 

tűzoltókat nyíltszini gratulációjával. 

Az ünnepélyes ceremóniát követően, a 

gyakorlópályára vonult a népes közönség, hogy 

részesei lehessenek egy kitűnően megszervezett és 

lebonyolított tűzoltási bemutatónak. 

A gyakorlópálya kapcsán meg kell jegyeznem, 

hogy nincs több olyan létesítmény az országban, 

amelyik ilyen komplex gyakorlási lehetőséget tudna 

biztosítani. Megalkotóik, a FER Tűzoltók, mindvégig 

szem előtt tartották a környezetvédelmi 

szempontokat. Tehát minél kisebb füstképződéssel és 

minél kevesebb környezetszennyező anyag 

felhasználásával igyekeznek gyakorlási lehetőséget 

biztosítani munkatársaiknak. 

A gyakorlópálya kialakításában hatalmas részt 

vállaltak a FER tűzoltók. Ha kellett hegesztettek, 

szereltek, fontos észrevételeket tettek, vagy 

takarítottak azért, hogy a tanpálya tökéletesen 

működjön. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy a 

gyakorlópálya jobb lett, mintha valamilyen külső cég 

megépítette volna nekik, hiszen így azok készítették, 

akik használják, akik tudják, hogy mi az, ami egy 

gyakorlat során fontos ahhoz, hogy éles helyzetben 

professzionális módon alkalmazhassák. 

Tűz esetén, a beavatkozás sikeréhez sok minden 

kell. Szellemi/szakmai tudás, megfelelő technika, 

gyakorlati tapasztalat, erőnlét, bátorság és nem 

utolsósorban gyorsaság. Ezt bizonyították népes 

közönségüknek a FER Tűzoltóság munkatársai, 

amikor a gyakorlatban mutatták meg, hogyan kell 

profi módon, egymás után eloltani egy hőcserélő, 

vasúti tartálykocsi, tárolótartály és egy lepárlótorony 

tüzét. 

Persze mindez kizárólag állandó gyakorlással, 

rendszeres gyakorlatokkal érhető el és tartható fenn, 

hiszen a beavatkozásban résztvevők képessége a kö-

zös, összehangolt csapatmunkára épül. 

A hálás közönség minden gyakorlatot megtapsolt, 

majd a bemutató végén a laktanyában folytatódott a 

Családi Nap. 

A gyerekeket tűzoltók felügyelete mellett a habfür-

dőzést, gázálarc használatát, ugráló várat, arcfestést 

gyöngyfűzést, és a falra mászást is kipróbálhatták. 

Meg lehetett tapasztalni, hogy milyen érzés egy szi-

rénázó tűzoltóautóban ülni, valamint az emelőkosaras 

gépjármű segítségével meg lehetett nézni a laktanyát 

és a finomítót madártávlatból. A vállalkozóbb kedvű-

ek vízsugárral tüzet is olthattak. 

Az ebédről ismét a „főszakács” tűzoltók gondos-

kodtak. Bőséges adag (még repeta is), és első osztá-

lyúan elkészített babgulyás jutott mindenkinek. Egye-

sek szerint lényegesen finomabb volt, mint egy üzemi 

konyhán előállított termék. 
B.J. 

 

Június 2-án került megrendezésre a 21. Kékes Csúcsfutás, amin Királyi Balázs DUFI FER tűzoltó a 

STEP program keretében vett részt.  

Az előző évekkel ellentétben, futás szempontjából ideális, felhős idő várta a versenyre benevezett 2100 

futót, akiknek a  11,6 kilométeres távot 671 méteres  szintemelkedéssel kellett teljesíteniük. 

Balázs a kellemes, jó hangulatú versenyen a mezőny első felével ért célba, ahol a hazai futó események 

egyik legszebb érmét vehette át. 

Gratulálunk Balázsnak a sportteljesítményéhez, és további sikereket kívánunk neki! 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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„Buta paraszt” (?) 
 

Azt mondod, a paraszt buta, mert nem járt iskolába? 2017. nyara. Állok a hivatalban, előttem egy idős 

házaspár. Amolyan eres kezű, picit görnyedt, hatvanas pár, szegényes ruhában. A férfi bal kezében a 

kalapját szorongatja. Hiszen belépett valahová, ott le kell venni, úgy illik. 

 

- Elmagyarázná még egyszer, 

melyik rubrikába mit kell ikszel-

jek? És hol is írjam alá? 

Az ügyintéző cicceg, látványo-

san unja az életét. Én már rég 

megtanultam: ha sorban kell állni, 

akkor sorban állok és igyekszem 

ezen nem forrongani, mert ha még 

forronganék is, azzal a sor nem 

halad jobban, csak én teszem 

tönkre az idegrendszeremet. 

Az idős pár végül elköszön, a 

kijárat felé igyekszik. Én kerülök 

sorra. Az ügyintéző azt gondolja, 

cinkosra lelt bennem. 

- Buta parasztok, alig értették 

meg, mi a teendő. – mondja. 

Nem szólok semmit, a tekinte-

tem épp elég erős ahhoz, hogy 

rájöjjön, mégsem én vagyok az ő 

embere. Lehajtott szemmel “végez 

velem”. 

A napokban olvastam egy elké-

pesztően jó cikket az egyik közös-

ségi oldalon és miután elolvastam 

(aztán elolvastam még egyszer), 

ez a fenti eset jutott eszembe. 

Mutatom nektek, gondolkodja-

tok el rajta, kérlek: 

“Fiam, te azt mondod nekem, 

hogy” csakis a tanult emberek 

vitték előre az országunkat? “A 

tudósok és művészek? /…/ a pa-

raszt buta volt, mert nem járt isko-

lába? 

Akkor beszélgessünk, fiam! 

Tudod, az a ‘buta paraszt’ álla-

tot nevelt, tenyésztett és nemesí-

tett. Minden hazai tájegységnek 

megvolt a rá jellemző állatállomá-

nya, ami követte a helyi adottsá-

gokat, úgymint növényzet, csapa-

dék, talajviszonyok és hőmérsék-

let. Ez így kimerít vagy kettő 

egyetemi diplomát! Érdekesség-

ként: a magyar tarka szarvasmar-

hának ötven éve még 12 tájfajtáját 

tartották nyilván, mára már csak 

magyar tarkát ismeri a szakiroda-

lom. Tehát amit ez a ‘buta paraszt’ 

több száz év szorgalmas nemesítő 

tevékenységével létrehozott, azt a 

te tanult embered felelőtlen össze-

vissza keresztező tevékenységgel 

mára teljesen tönkretette! 
 

 
 

Az a ‘buta paraszt’ ez mellett 

gabona és zöldségnövényt, továb-

bá gyümölcsöt termesztett, neme-

sített. /…/ ezeket a gyümölcsöket 

például nem kellett permetezni és 

jól tárolhatók voltak, míg a mai 

okos professzorok által újított 

növények, úgynevezett növényvé-

delem nélkül nem hoznak termést, 

mert elviszik a betegségek, továb-

bá /gyümölcseik/ hűtőház nélkül 

szinte azonnal tönkremennek. 

Szóval a ‘buta parasztnak’ itt is 

kioszthatsz néhány egyetemi dip-

lomát: növénytermesztő, növény-

orvos, nemesítő, kertész… A hiba 

csak ott van, hogy nem ismeri a 

latin nevét. 

Ez a ‘buta paraszt’ ezen kívül 

még gazdálkodni is tudott a ter-

méssel, egyik évről a másikra meg 

kellett terveznie, hogy a leendő 

termésből megéljenek. Továbbá 

tartalékot kellett képeznie. Az 

állatállomány ellátására is kellett 

gondolnia, és ami a legfontosabb, 

megfelelő minőségű és mennyisé-

gű vetőmagról kellett gondoskod-

nia, hogy a jövő évben mindezt 

újra megtehesse. Nos ezért jár egy 

közgazdász diploma és egy raktá-

rozási, raktárkezelési, logisztikai 

végzettség is. 

De itt még nincs vége, az állatok 

levágása, feldolgozása, tartósítása 

és a hús modern eszközök nélküli 

tárolása, a növények tárolása, 

feldolgozása, még egy hentes 

szakmunkás bizonyítványt, továb-

bi konzervipari ismereteket is 

feltételez, és legalább egy élelmi-

szeripari technikusi bizonyítvány 

kiosztását is megköveteli. 

Az állatokkal folyamatosan fel-

lépő betegségeket is gyógyítani 

kellett valakinek. Egy személyes 

élmény: kisgyermekként /láttam, 

hogy/ az egyik tehén benyelt egy 

almát, ami megakadt a torkán és 

fuldoklott. Az állatorvos azt taná-

csolta, hogy metsszék el a torkát 

és mérjék ki az állatot, mert ment-

hetetlen. Nos, az egyik öreg tanu-

latlan ‘buta paraszt’ amikor ezt 

meghallotta, megfogta a Dr. úr 

gallérját és kivágta az istállóból, 

kért egy kicsi kést, benyúlt az állat 

szájába és szétvágta az almát. Ez a 

tehén utána még számtalan borjút 

ellett. Tehát a ‘buta parasztnak’ 

jár egy állatorvosi diploma is! 

De régen csak nagyon indokolt 

esetben fordult orvoshoz is, ma 

ilyenkor megyünk kórházba. Mert 

a kisebb betegségeket odahaza 

kezelte, otthon szült, a kertben 

megtermelte /vagy a környéken 

begyűjtötte/ a gyógynövényeket. 

Szinte minden faluban volt egy 

bába, vagy egy javasember, javas-

asszony, aki gyógyított embert és 

állatot egyaránt. Tehát jár egy 

orvosi és egy gyógyszerészi dip-

loma is ennek a ‘buta parasztnak’. 

Saját maguk készítették a mosó, 

mosdó, mosogatószerüket, ruha, 

fa, falfestékeiket. Talán ez megér 

egy vegyészmérnöki diplomát? 

Fiatal házasoknak, ha nem örököl-

tek, pénzük sem volt a mesterem-

berekre, akkor a rokonság felépí-

tett egy házat. Hopp: építészmér-

nök, kőműves, téglakészítő, (vá-

lyogvető) ács, tetőfedő szakmák 

kerestetnek. Ma, ha valaki megta-

nulja a vályogvetést és a nádazás 

mesterségét, akkor művész úrnak 

szólíttatja magát és mutogatják a 

TV-ben, mint valami nagy tudású 

csodabogarat. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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(folyt az előző oldalról) 

Gyermekkoromban nagyanyám 

felnézett az égre (nem az órájá-

ra!), és mondta, mennyi az idő. 

Régen az öreg paraszt ránézett az 

égre és mondta: most kell vetni, 

most aratni, most kaszálni, most 

haza kell hajtani az állatot, most 

sietni kell, mert jön az eső, a jég, 

vagy a hó. Napszaktól függetle-

nül, arra van észak, arra dél és 

hogy mennyi az idő. Tehát ennek 

a ‘buta parasztnak’ jár egy csilla-

gász és egy meteorológus diploma 

is! 

Míg napjainkban magukat mű-

vészeknek, celebeknek szólíttató 

emberek tucatjaival van teli a 

média, addig ezeket az embereket 

száz évvel korábban a legutolsó 

csárdából is elhajtották volna a 

zenészek, mint csepűrágó, tehet-

ségtelen kontárokat! Ugyanis ze-

neművészeti főiskola nélkül is 

csodálatos zenészei voltak a vi-

déknek, akik nem gőgösen pöf-

feszkedtek, hanem szolgálták a 

művészetükkel a népet. Népünk 

zeneiségét mi sem bizonyítja job-

ban, mint az a kétszázezer népdal, 

ami kinyomtatva is megtalálható, 

az olyan valóban tehetséges és 

elkötelezett művészeknek köszön-

hető, mint Kodály Zoltán. De soha 

ne felejtsük, ezek a remekművek a 

nép ajkán keletkeztek! 

De tudod fiam, ha /a most a ta-

nultak valamelyike/ elvégzi a 

képzőművészeti főiskolát, és az 

ott elsajátított tudásával, a kétszáz 

évvel korábban élt, férjhez menni 

szándékozó tizenhét éves „buta” 

parasztlány kelengyéjének csupán 

tizedrészét képes megcsinálni, 

akkor már művésznek nevezi ma-

gát, saját stílusirányzatot indít, a 

saját kreálmányait a divatbemuta-

tók kifutóira viszi. 

Mondd fiam, hol itt az igazság? 

Mondd fiam, összeszámoltad, 

hogy hány diplomát és különböző 

végzettséget kellene szétosztanod 

minden egyes ‘buta paraszt’ kö-

zött, akiket te leszólsz, míg a te 

tanult, művelt /embered/ csupán 

egyetlen tudományágban jeleske-

dik? Feltéve, ha tényleg jeleskedik 

és nem valami kókler, aki csak 

azért kapott valami tudományos 

címet, mert a családba tartozik és 

összehoztak neki is egyet, mert 

ugye „ő is megérdemli”. 

Tudod fiam, az a ‘buta paraszt’, 

aki nem járt iskolába, kisgyer-

mekkorától járta az élet iskoláját a 

nap huszonnégy órájában, és min-

dent eltanult az öregektől. Így 

amikor Ő maga is öregember lett, 

többet tudott, mint száz egyetemi 

professzor, akik egymásnak jól 

hangzó titulusokat osztogatnak a 

felületes tudásukra és lenéznek 

mindenkit, akiknek nem jutott az 

ő szedett-vedett címeikből. Mert 

nem tartoznak az ő köreikbe! Ezek 

után, ugye elhiszed nekem, hogy a 

te tanult /embered/, aki a tudását 

az én ‘buta parasztomtól’ lopta, 

sok ezerszer többel tartozik az én 

népemnek, mint amivel bármelyik 

magyar tartozna neki, vagy ne-

ked?” 

 

Forrás: Internet azon belül ta-

lán az eredeti forrás: 

Fénykép: Fekete István  

Írás: A Táltos oktatja fiát. 

 

Biztonsági kamerás megfigyelés a GDPR alapján 
https://jogzona.hu/ 

 

A jelenleg hatályos szabályok alapján is lehet jogszerűen a munkahelyen és az üzletekben is kamerás 

megfigyelést végezni, az ott történteket lehet rögzíteni. Azonban hogy ezt jogszerűen megtehessük, fontos 

figyelembe venni a hamarosan alkalmazandó általános adatvédelmi rendeletet (GDPR). 

 

Ahhoz, hogy valaki jelenleg is jogszerűen készíthes-

sen a biztonsági kamerás felvételeket és azokat tárol-

hassa is, az adott vállalkozásnak rendelkeznie kell egy 

olyan szabályzattal, amelyben egyértelműen meg van 

határozva, hogy milyen területekről, milyen célból 

készítik a felvételeket. Ugyancsak meg kell jelölni azt 

is, hogy a felvételeket meddig tárolja a vállalkozás, a 

felvételeket ki tekintheti meg. Amennyiben a szabály-

zat elkészült, akkor az adatvédelmi hatósághoz be 

kellett jelenteni az adatkezelést, és a bejelentés során a 

hatóság egy úgynevezett NAIH-számot adott a vállal-

kozásnak. 

A 2018. május 25-től alkalmazandó adatvédelmi 

rendelet (GDPR) további szabályokat emel az adatvé-

delem körébe. Amennyiben valaki jelenleg rendelke-

zik ilyen kamerás megfigyeléssel kapcsolatos sza-

bályzattal, csak néhány kiegészítést kell tennie, hogy 

megfeleljen a GDPR szabályainak. 

Itt szeretném felhívni az olvasók figyelmét, hogy 

2018. május 25-től nincs bejelentési kötelezettség az 

adatvédelmi hatóság irányába, vagyis nem kell igé-

nyelni NAIH-számot. 

Az egyik legfontosabb, amelyet a szabályzatban 

rögzíteni kell, hogy milyen jogalapon készíti a vállal-

kozás a biztonsági kamerás felvételt. Az előző bejegy-

zésemben említett jogalapok közül – mint ahogy emlí-

tettem is -, a kamerás megfigyelésre alkalmazandó 

jogalap a jogos érdek, amelyet a GDPR-rendeletben a 

6. cikk (1) bekezdés f) pontjában található. 

Rögzíteni kell, hogy ki az adatkezelő, illetőleg adat-

feldolgozó. 

Nagyon fontos, hogy a szabályzatban meg kell je-

lölni az egyes biztonsági kamerák helyeit, azok mit 

rögzítenek. A legszerencsésebb akkor lenne a helyzet, 

ha a vállalkozás rendelkezik egy üzlet/telephely terv-

rajzzal, és azon be lehetne jelölni a kamerák helyeit, 

és e tervrajz lehetne a szabályzat melléklete. 

A szabályzatban egyértelműen meg kell jelölni 

azoknak a személyeknek a neveit, beosztását, akik a 

kamerák felvételeihez hozzáférhet. 
(folyt. a következő oldalon) 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_hu.htm
https://jogzona.hu/gdpr-jogalapok/
https://jogzona.hu/gdpr-jogalapok/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
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Mint a korábbi bejegyzésben említettem, a GDPR-

rendeleten túl figyelemmel kell lenni az Infotv. és más 

egyéb ágazati jogszabályokra. A biztonsági kamerás 

megfigyelésnél ezen ágazati jogszabály a személy- és 

vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevé-

kenység szabályairól 2005. évi CXXXIII törvény. E 

jogszabály tartalmazza azt, hogy a biztonsági kamerás 

felvételeket mennyi ideig szabad megőrizni, mennyi 

idő után kell törölni. 

A szabályzat elkészítésén túl szükséges, hogy az üz-

let/telephely bejáratánál figyelemfelhívó módon jelez-

ni kell, hogy az adott területen biztonsági kamerás 

megfigyelés történik. Ezt jellemzően elegendő egy 

egyszerű piktogrammal jelezni. Amennyiben a telep-

helyen több üzem/csarnok található, akkor célszerű 

minden bejáratra kihelyezni ezen figyelemfelhívó 

jelzést. 

Meg kell jegyezni, hogy egy üzletben/telephelyen 

történő biztonsági kamera felvétel készítéséhez nem 

kell az érintett hozzájárulása, ugyanis a megjelölt 

jogalapot, a jogos érdeket a jog elismeri (pl. vagyon-

védelem, veszélyes anyagok védelme, munkavédelem, 

stb.). 

Ugyancsak fontos kiemelni, hogy a biztonsági ka-

merával csak a munkavállalót nem szabad figyelni, 

vagyis ha a kamera kizárólag egy munkavállalóra 

irányul. 

A biztonsági kamera látószögének nem szabad köz-

terület megfigyelésére irányulnia. 

Figyelemmel kell lenni továbbá a Munka Törvény-

könyve rendelkezéseire is. A munkáltató nem végez-

het megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az em-

beri méltóságot sértheti. Különösen vonatkozik ez 

öltözőkre, zuhanyzókra, illemhelyekre, öltözőkre, de 

olyan helyiségben sem, ahol a munkavállaló a munka-

közi szünetét tölti. 

 
Dr. Keserű Imre 

 

Szabó Lőrinc 

Ellenségeimhez 

 

Az leszek, amivé ti tesztek,  Tudod, mit tettél velem… akkor? 

ellenségeim, ti neveltek!  Emlékezz, gaz, s irtózz magadtól, 

A hazugság s gazság, amit  irtózz, bitang: bűnöd tovább 

tűrnöm kell, mind csak kitanít: nőtt a néma éveken át 

ti magatok készítitek,   és amit törleszteni kell, 

iszonyú fegyvereimet.  már sokakkal számolod el! 
 

Nem vagyok már a régi jámbor, Hiába az erőd, a pénzed, 

ki félt a saját igazától   én több vagyok, s messzebbre nézek, 

és hogyha kés szaladt belé,  még tűrök, és még hallgatok, 

sirt s vérzett, de csak befelé,  de már nem vagyok rabotok, 

vér s könny másra kell már nekem kínom már nemcsak az enyém, 

és mindenre emlékezem.  egy egész ország vagyok én. 
 

Még várok, még csak készülődöm, 

szeretném, hogy a béke győzzön, 

de ha kell, a fegyveretek, 

az fordul már ellenetek: 

sorsotok lesz, amivé tesztek, 

vigyázzatok, mert ti neveltek! 

 
Erre is gondolj, mikor betanítasz valakit 

 

Juditot egyik reggel azzal várta a főnöke, hogy felvette egy jó ismerőse lányát asszisztensnek. Mivel látja, 

hogy Juditnak mennyi munkája van, ezért gondolta, hogy Sári majd segíteni fog neki. Judit naivan örült, bár 

jobban örült volna, ha neki is lett volna lehetősége elbeszélgetni a fiatal lánnyal még a felvétele előtt. Főnöke 

arra kérte Juditot, hogy mindent tanítson meg Sárinak, hogy valóban hatékony segítség lehessen. A két nő ösz-

szebarátkozott, és Judit szinte minden céges információt megosztott új kolléganőjével. 

Ezért is érte hideg zuhanyként, hogy amikor Sárinak letelt a 3 hónap próbaideje, akkor neki felmondtak. 

,,Köszönök mindent, de beláthatod, hogy nincs lehetőségünk téged tovább itt tartani, hiszen az értékesítési mu-

tatószámaink nem túl fényesek, tehát spórolnunk kell, ahol csak lehet. Sári is tudja már azt, ami ehhez a mun-

kához szükséges, és csak fele annyiba kerül, mint te, ezért válnak el útjaink." 

https://jogzona.hu/gdpr-jogalapok/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500133.tv
https://www.google.com/search?q=kamer%C3%A1s+megfigyel%C3%A9s+piktogram&rlz=1C2PRFI_enHU787HU787&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiO2I6Sgs7aAhXmB5oKHWGTDIgQ_AUICigB&biw=1920&bih=949#imgrc=4-17kD0taSjNeM:
https://jogzona.hu/tag/munka-torvenykonyve/
https://jogzona.hu/tag/munka-torvenykonyve/
https://jogzona.hu/author/drkeseruimre/
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Tömören 
Véleményünk szerint 

 

Május közepén egy kisebb sérülés következtében 

szerettem volna igénybe venni a MOL által kötött és 

hirdetett új egészségbiztosítási rendszert, mivel az 

orvos képalkotó vizsgálatot (ultrahang) javasolt és az 

általános várakozási határidő 6-8 hét. Gondoltam bí-

zom a sorbaállás nélküli azonnali segítség ígéretében, 

de pórul jártam. Amikor felhívtam az Advanced 

Medical-t, hogy kihasználjam a 850 E forintos keret 

terhére a szolgáltatást, azt mondták, hogy náluk sem-

milyen adatbázisban sem szerepelek, forduljak a MOL 

HR-hez. A MOL HR-nél nagyon segítőkészek voltak, 

de közölték, hogy nem látják az elfogadott adatvédel-

mi nyilatkozatomat. Másnap beléptem újra az oldalra 

ahol az „Ön már megtette az adatvédelmi nyilatkoza-

tot, további teendője nincs” felirat fogadott. Újra HR 

ahol arról tájékoztattak, hogy nem tudnak semmit 

tenni, tegyem meg a nyilatkozatot papíron, akkor biz-

tos benne leszek az adatbázisban. Majd talán augusz-

tusban, jobb esetben, mert a nyári szabadságolások 

miatt ebben sem vagyok biztos. Ennyit a kiemelt ma-

gánszolgáltatónál nyújtott azonnali segítségről, ami 

elvileg április elejétől működik. Megcsináltattam saját 

magam, szerencsém volt, egészségpénztárral tudtam 

fizetni. 

Ne értsd félre, nem neheztelek senkire, csak akkor 

ne hirdessük valamiről, hogy van és működik, ha 

mégsem. Azt sem értem miért jelent problémát az IT-

nek egy visszagazoló email küldése és az adatok to-

vábbítása (mint pl.: VBK esetében) amit egyébként a 

leggagyibb kínai internetes portál is tud 1 percen be-

lül. Az IT-s számítógépeink egyébként olyan szinten 

elavultak, lassúak, hogy néha 6,5 percig is eltart né-

melyiknek a belépés. Tényleg kell az a kultúraváltás, 

de nem csak nálunk. 

* 

Nem gyakorta kívánkozom a MOL székházba, ám 

ha valamilyen cél odaszólít, eltöprengek azon, hogy 

valóban jó helyen vagyok-e, mert az épületben serte-

pertélve olyan érzésem támad, mintha egy plázába 

terelt volna sorsom. 

A Büfé zsúfolva jobbnál is jobb, gusztusos széles 

választékú friss áruval. Van ott posta, cipőjavító, ruha-

tisztító-ruhajavítás, fodrász, műkörmös és sokszor 

kedvezményes színházjegy árusítás is. 

Ezt, óhatatlanul is összehasonlítom a DUFI területén 

lévő lehetőségeket. Százhalombatta viszonylag köz-

ponti hely, ennek ellenére – vagy éppen ezért – az 

központi büféje nagyon drága és annyira gyér kínálat-

tal, hogy egy harmadosztályú strandbüfé is simán 

versenyre kelhet vele- árban és kínálatban egyaránt. 

Belföldi vagy külföldi vendéget odavinni pedig a 

Molra nézve is enyhén szólva ciki. 

És szóljunk egy kicsit az üzemi körülményekről. 

Miközben a MOL központban az ott dolgozók minden 

luxussal el vannak látva, addig ott, ahol a gyakorlati 

haszontermelés folyik, nincs pénz jobb körülmények 

megteremtésére.  

De megnézhetjük néhol az üzemesek öltözőit, öltö-

zőszekrényeit, amelyek a múlt század ötvenes éveiben 

voltak divatban. A zuhanyozókban potyog a vakolat, 

ócskák a zuhanykarok, a fűtés télen némelyikben 

olyan, hogy az ott öltözők télen nem is fürdenek, mert 

attól tartanak, hogy alaposan megfáznak, ami ugye 

nem számít munkahelyi balesetnek. Nyáron az embe-

rek derékig érő gazban gázolnak, mert nincs pénz a 

rendszeres kaszálásra, télen pedig bukdácsolnak, 

csúszkálnak a havas-jeges utakon, mert azok tisztítá-

sára sincs elég pénz vagy szándék. Az óvintézkedés 

annyiban merül ki, hogy néhány „agyas” kitalálja, 

hogy a kerékpárosokat ki kell tiltani a közlekedésből. 

És akkor még nem beszéltem azokról, akik kisebb 

vidéki telephelyeken, bázistelepeken, gázállomáso-

kon, kompresszor állomásokon dolgoznak, ahol se 

büfé, se egyéb étkezési lehetőség, és időnként egyet-

len társaságuk a telefon vagy a walkie-talkie. 

Tessék mondani, nem lehetne az arányok csúszkás 

potenciométerét valamelyest eltolni? Vagy az íróasz-

talok mögül ezek nem látszanak? 

* 

Üzemi rádiókra panaszkodnak kollégáink, azt 

mondják, hogy újra bebizonyosodott a régi mondás, 

mely szerint az olcsó húsnak híg a leve. Többen elbe-

szélgetnének a készülékek beszerzőivel is… 

Az új rendszerű rádiók sajnos eléggé problémásan 

működnek. Nehezen érteni mit mondanak, mert torzít, 

halk. 

Sokszor „nem ad csatornát” a gomb többszöri meg-

nyomására sem. 

A hozzá kapott headset nem használható és nehéz. 

Nincs fülvédővel vagy fülvédőtokba beépített mű-

ködő verzió. 

Akku töltöttségéről nincs semmilyen visszajelzés 

így hosszabb munkavégzés nem biztonságos vele. 

Áramszünetnél meghal a rendszer, pedig akkor len-

ne a legnagyobb szükség rá. 

* 

Sajtóértesülések szerint a horvát állam kamatostul 

megtérítette a Molnak azt az 5 milliárd forintnyi ösz-

szeget, amit a magyar olajvállalat ügyvédekre, szakér-

tői véleményekre költött egy genfi választott bírósági 

eljárás során. 

A horvát kormány az ENSZ égisze alatt működő 

genfi Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsággal 

(UNCITRAL) mondatta volna ki, hogy a Mol korrup-

cióval szerezte meg az INA irányítását, törvényellene-

sen foglalta el a cég vezetői szintjeit, majd „elsuny-

nyogta” a szerződésben vállalt olajfinomító-

fejlesztéseket. A magyar vállalat azonban 2016-ban 

minden pontban legyőzte a vádló államot – és ezzel a 

Hernádi Zsolt elleni összes bizonyíték megdőlt. 
Bé, mint Jenő 
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Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Amikor fent vagy, a barátaid tudják, hogy ki vagy. 
Amikor lent vagy, megtudod kik a barátaid. 

* 
Gondolkodni nehéz, ezért sokan ítélkeznek. 

* 
Valentin nap alkalmával megleptem a barátnőmet. 

Bemutattam neki a feleségem. 
* 

Nincs rendetlenség a szobámban. Csak minden ki 
van téve. 

* 
Ne beszélj magadban, mert aztán majd nem tu-

dod, hogy honnan hallottad azt a sok hülyeséget. 
* 

Vettem egy csúcstelefont, de ezen is csak ugyan-
azok a gyagyások hívnak.  

* 
A Windowsban az a nagyszerű, hogy magától nem 
omlik össze. Előbb feldob egy dialógusablakot, és 

te nyomhatod meg az OK gombot… 
*  

Napi egy alma távol tartja az orvost. Ha jól célzol. 
* 

Azt mondják, régen minden könnyebb volt. Én is. 
* 

A nő, akinek egy kis súlyfeleslege van, sokkal 
tovább él, mint az a férfi, aki ezt szóvá teszi. 

* 

Az unokám megkérdezte tőlem, hogy mi az a 
stressz? Válaszul bezártam őt egy szobába nagy-

sebességű internetkapcsolattal, meg egy okos 
telefonnal, aminek az aksija 1%-on volt. 

* 

A frissen végzett pszichológus kap egy iskolai állást. 
Rögtön az első napon meglát egy fiút az udvaron, aki 
nem futkározik a többiekkel, csak áll magában. Oda-
megy hozzá és megkérdezi: 
- Jól érzed magad? 
- Jól. 
- Akkor miért nem futkározol a többi fiúval? 
- Mert én vagyok a kapus. 

* 
−  Mennyibe kerül egy szelet csokoládétorta? – kér-
dezi a csinos hölgy a cukrászdában. 
−  Csak egy csókba! – jópofáskodik a cukrász. 
−  Akkor kérek hat szeletet – mondja határozottan a 
hölgy, majd hátrafordul: Nagyi, fizetnél helyettem? 

* 
− A múlt héten olyan boldog voltam, mert nem ittál 
egy kortyot sem. Erre most már a hét elején megint 
részegen állítasz be. 
− Persze, mert ezen a héten én szeretnék boldog 
lenni. 

* 
Székely bácsika Budára utazik a rokonokhoz látoga-
tóba, és a fiára bízza a gazdaságot arra az időre, 
amíg távol lesz. Ahogy visszatér, fia már várja a lovas 
kocsival a vasútállomáson. Elindulnak haza. És be-
szélgetni kezdenek. Azt mondja az öreg: 
- Minden rendben volt, fiam? 
- Igen apám. 
- Semmi baj nem történt? 

- Semmi apám. 
Az öreget nem hagyja nyugodni a dolog, és tovább 
faggatózik: 
- De tényleg semmi baj sem történt? 
- Hát… eltört a villa nyele. 
- Eltört a villa nyele? Hogyan tört el a villa nyele? 
- Hát, mikor vittem a kutyát elásni. 
- Miért, megdöglött a Bodri? 
- Igen. 
- Hogy történt? 
- Letaposták a lovak és a tehenek. 
- Letaposták? Hogy-hogy letaposták? 
- Megriadtak, mikor kigyulladt az istálló. 
- Mitől gyulladt volna ki? 
- Hát apám, átfújta a szél a zsarátnokot a nagyházról. 
- Hát az is leégett? 
- Igen, de a macska a hibás. 
- Már hogy lenne a macska a hibás? 
- Felborította a gyertyákat, mikor ravataloztuk a nagy-
mamát. 
- Meghalt a nagymama? 
- Akkor ütötte meg a guta, Isten nyugosztalja, amikor 
édesanyám megszökött a postással… 
- Megszökött az asszony a postással?! Hát akkor 
minden rendben van, fiam! 
- Hát, ezt mondtam én is édesapám… 

* 
- Mi a különbség a jó ügyvéd és a sztárügyvéd kö-
zött? 
- Nem tudom. 
- A jó ügyvéd ismeri a törvényt. A sztárügyvéd meg 
ismeri a bírót. 

* 
A pap a plébánia kerítését szögeli. Egy kisfiú áll ott és 
vigyorogva bámulja. 
- Na, kisfiam, te mire vársz itt? 
- Arra, hogy a pap bácsi mit fog mondani, ha az ujjára 
csap a kalapáccsal! 

* 
Pistike hazamegy az iskolából. Azt mondja anyukájá-
nak: 
- Anya, van egy jó hírem, meg egy rossz hírem. 
- No, kisfiam, mi a jó hír? 
- Az, hogy leégett az iskola. 
- Jézusom, akkor mi lehet a rossz hír? 

- Hogy a tanároknak is sikerült kimenekülniük. 
* 

- Mit szólt az asszony, mikor megmondtad neki, hogy 
nem ízlik az ebéd? 
- Semmit. Eltette vacsorára. 

* 
A falu végén játszanak a gyerekek. Az egyiktől meg-
kérdi egy asszony: 
- Mit csinálsz itt Dani? 
- Játszok. 
- Hát a nagymamád hol van? 
- Ő otthon. 
- Mit csinál? 
- Vigyáz reám. 

* 
- Dezsőke, mi a hajlékony ellentéte? 
- Hajléktalan. 



 
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 
 

 

EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSA ÉS EGYÉB FAIPARI TERMÉKEK KÉSZÍTÉSE 

 

Durmics Roland 

Asztalos vállalkozó 

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

Berzsenyi SZOLÁRIUM és SZÉPSÉGHÁZ 
Százhalombatta, Berzsenyi Dániel u. 14. 

Telefon: +36-70-617-9055. Facebook: Berzsenyi Szolári-

um. 
.Exkluzív  környezet 

3 álló + 4 fekvő szolárium 

Nyitva tartás: 

Hétfő-péntek: 800 - 2100 

Szombat-vasárnap: 900 - 2100 

Non–Stop Szolárium 
Hotel Training külső oldala 

Augusztus 20 utca 

Tel: +36-30-211-0005 

www.oktanszoli.hu 

2 álló + 1 fekvő szolárium 
100 forintos érmével működnek 

100 forintos érmével mű-

ködnek! 
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