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Ne csak Anyák Napján – szeretettel köszöntünk minden Édesanyát! 
 

 Mielőtt Anya lettem, ruháim nem voltak pecsétesek, addig aludtam, amíg akartam és nem nyugtalankodtam 

azon, hogy milyen későn fekszem le.  

Mielőtt Anya lettem, minden nap kitakarítottam. Soha nem botlottam meg apró játékokban.  

Mielőtt Anya lettem, nem hányt le senki, nem lettem kakis, nem rágcsáltak meg, nem pisiltek le vagy nem 

csipkedtek meg pici ujjak sem. Végigaludtam az éjszakákat.  

Mielőtt anya lettem, sosem tartottam egy síró gyereket, hogy az orvos megvizsgálhassa vagy beadja neki az 

injekciót. Sosem váltam boldoggá egy egyszerű mosolyon.  

Mielőtt Anya lettem, sosem éreztem, hogy a szívem apró darabokra törik mikor nem tudtam megszüntetni a 

pici fájdalmát. Sosem tudtam, hogy képes vagyok valakit ennyire szeretni.  

Mielőtt Anya lettem, nem ismertem az érzést, hogy a szívem a testemen kívül dobog. Nem tudtam milyen 

nagyszerű érzés egy kisgyermek etetése.  

Mielőtt Anya lettem, sosem keltem fel az éjszaka kellős közepén tízpercenként, hogy megnézzem minden 

rendben van-e. 

Mielőtt anya lettem, nem ismertem azt a fajta melegséget, az örömöt, a szeretetet, a szívfájdalmat, a csodát és 

a boldogságot, amit csak egy Anya tud érezni. 
Olajipari Szakszervezet 
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Hernádi Zsolt 
MOL Nyrt. 
Elnök-vezérigazgató 
 
Tisztelt Elnök-vezérigazgató Úr! 
 
Tárgy: Tájékoztatás a sztrájkbizottság megalakulásáról 
 
A MOL Nyrt-nél megalakult sztrájkbizottság, 2019. április 18.-án megkezdte munkáját. 
A sztrájkbizottság megállapította, hogy a MOL Nyrt-nél jogszerűen lefolytatható a sztrájk. 
 
Megállapította a sztrájkbizottság, hogy a 1989. VII. tv 4.§ (2) alapján a még elégséges szol-
gáltatás mértékéről egyeztetnie kell a MOL Nyrt. képviselőivel, mint munkáltatóval. 
 
Százhalombatta, 2019. április 29. 
 
-------------------------------------------                              --------------------------------------- 
MOL Bányász Szakszervezet                                   MOL Vegyész Szakszervezet 
 
 
-------------------------------------------          ---------------------------------------- 
Olajág Szakszervezet                                              Olajipari Szakszervezet 
 

 

1/2013.(IV.8.) KMK vélemény a sztrájkjog gyakorlásának egyes kérdéseiről 

A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi 

CLXI. törvény 27. § (1) bekezdése alapján az egységes ítélkezési gyakorlat előmozdítása érdekében a 

következő kollégiumi véleményt alkotta: 

I. A sztrájkjog gyakorolhatósága tekintetében a konk-

rétan megfogalmazott egyes sztrájkkövetelések alap-

ján lehet dönteni. Amennyiben valamely követelés 

tekintetében megállapítható, hogy az a sztrájkot kez-

deményezők   gazdasági és szociális érdekei biztosítá-

sára irányul és a sztrájkot a törvény kifejezetten nem 

tiltja, a sztrájkjog a munkavállalókat megilleti. 

II/1. A még elégséges szolgáltatás mértéke és feltét-

elei megállapítása iránti és a sztrájk jogszerűségének, 

illetve jogellenességének megállapítása iránti 

nemperes eljárás egymástól független, önálló kére-

lemmel kezdeményezhető. Egyik eljárás sem minősül 

a másik eljárás előfeltételének. 

II/2. Amennyiben a kérelmező kérelme a sztrájk meg-

tarthatósága érdekében a még elégséges szolgáltatás 

mértéke és feltételei megállapítására irányul, előkér-

désként erre irányuló kérelem hiányában nem kell a 

tervezett sztrájk jogszerűségét, illetve jogellenességét 

vizsgálni. 

II/3. A még elégséges szolgáltatás mértékéről és fel-

tételeiről a közigazgatási és munkaügyi bíróság a fe-

lek által megtett ajánlatok mérlegelésével, az egyik fél 

által tett végső ajánlat elfogadásáról rendelkező hatá-

rozat meghozatalával dönthet. 

III. Annak megítélésekor, hogy mely tevékenység, 

szolgáltatás minősülhet alapvető szolgáltatásnak, a 

munkáltató saját vagyonvédelmén és gazdasági érde-

kein túlmutató, a lakosságot közvetlenül és súlyosan 

érintő szempontokat lehet értékelni. A kizárólag alap-

vető szolgáltatásnak minősülő tevékenység végzésére 

új munkavállaló határozott idejű felvétele nem ered-

ményezheti a sztrájkjog csorbítását. 

A korábbinál milliárdokkal magasabb osztalékot fizet a Mol Nyrt. 
 

Megszavazta 107,2 milliárd forint osztalék kifizetését a 2018-as eredmény után a Mol Nyrt. éves rendes 

közgyűlése 2019. április 11-én, ennek megfelelően a részvényenkénti osztalék 142,5 forint. Az elfogadott 

igazgatósági javaslat szerint a részvényenkénti alaposztalék értéke 11,8 százalékkal, 85 forintról 95 forintra nő.  
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Tisztelt Kolléganők! 
Tisztelt Kollégák! 

  

 A MOL Nyrt. szinte állandóan alakítja, fejleszti saját jövőképét, csak éppen a munkavállalók megalapozott, 

illetve megérdemelt alapbérfejlesztése marad ki évek óta belőle. Több éve a négy szakszervezet világos és egy-

értelmű bérajánlatot tett a Munkáltató asztalára, amit a munkáltató rendszeresen elutasított. 
 

A négy szakszervezet kezdeményezésével 2018 év végétől bértárgyalást folytattunk a MOL Nyrt-vel. Az első 

tárgyalást követően hivatalosan átadtuk javaslatainkat a 2019-es évre vonatkozó bérfejlesztéssel kapcsolatos 

elképzeléseinkről. A MOL Nyrt. vezetői tárgyaló asztalhoz ültek – kimondott kompromisszum készségünk 

ellenére – bérmegállapodásra nem került sor. Több tárgyalási forduló is történt munkáltatói előre mozdulás 

nélkül. A tárgyalások ez idáig sikertelenek voltak, a Munkáltató bejelentette az egyoldalú bérajánlatának vég-

rehajtását. A négy szakszervezet tagsága és vezetősége, valamint a munkavállalók megelégelték ezt az állapo-

tot. 
  

Ennek a módszernek megváltoztatása érdekében, a Munka Törvénykönyvének 291. § alapján kollektív 

munkaügyi vita érdemi megkezdésével, valamint az 1989. évi VII. tv. (Sztrájktörvény) alapján sztrájk-

felhívással fordulunk a MOL Nyrt. munkavállalóihoz. 
   

A négy szakszervezet sztrájkbizottságot alakított, folyamatosan dolgozik, véglegesítjük a sztrájkkal kapcsolatos 

teendőket, annak idejét és további lépéseinket. 
  

A sztrájkot a törvényi előírások betartásával, megfelelő jogi háttérrel kezdeményezzük. 

Felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a jogszerű sztrájkban résztvevő dolgozókkal szemben a mun-

kabeszüntetés befejezését célzó kényszerítő eszközökkel nem lehet fellépni! 
  

A munkaügyi érdekvitával, illetve a sztrájkkal kapcsolatos fejleményekről folyamatosan tájékoztatást 

adunk ki. 

 Százhalombatta, 2019. április 29. 
 

Üdvözlettel: 

Sztrájkbizottság 

 
 

 

Dr. Bauer Dávid! 

MOL Nyrt HR Igazgató 

Tisztelt Igazgató Úr! 

  

 

A MOL Nyrt. Szakszervezetei Elnök- vezérigazgató úr részére korábban megküldött levelükben bejelen-

tették a Sztrájk Bizottság megalakítását és azt, hogy az elégséges szolgáltatás mértékéről tárgyalni és 

megállapodni kívánnak.  

 

A Szakszervezetek elkötelezettek a Kollektív munkaügyi vita folytatásában továbbra is fenntartjuk azon 

igényünket, hogy a szakszervezeti javaslatban megfogalmazott bérfejlesztési igényünkről tárgyaljunk oly 

módon, hogy abban figyelemmel legyünk a Munkáltató által egyoldalúan végrehajtott (általunk mérté-

kében kevés, elvrendszerében elfogadhatatlannak tartott) bérfejlesztésre. 

 

A korábbi egyeztetéseink során a Kollektív munkaügyi vita technikai, személyi részleteiben megállapod-

tunk, melynek alapján a közvetítő személyére vonatkozó felkérést a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarende-

ző Szolgálat felé elindítjuk.  

 

2019. május 13. 

 

………………………………….                         ………………………………… 

 MOL Bányász Szakszervezet                         MOL Vegyész Szakszervezet 

 

 

 

…………………………………..                        ……………………………… 

    Olajipari Szakszervezet                                     Olajág Szakszervezet 
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A munka a megélhetés eszköze legyen, ne pedig halálok! 
 

Az Európai Szakszervezetek Szövetsége (ESZSZ) április 28-a alkalmából közleményben emlékeztet, 

hogy a munkahelyi megbetegedések, betegségek és balesetek következtében évente közel kétszázezer 

ember hal meg az Európai Unióban. 
 

A közlemény utal arra is, hogy a valóságban a 

balesetek egy részéről a munkáltatók nem számolnak 

be. 

Az ESZSZ arra szólítja fel az Európai Uniót - 

különösen a májusban megválasztandó új európai 

parlamentet, hogy az új Európai Bizottság kinevezése 

után célnak állítsa be a munkahelyi 

rákmegbetegedések zéró értékét, a cél elérése 

érdekében pedig a legalább 50 rákot okozó anyagra 

vonatkozóan„kötelezőfoglalkoztatási expozíciós 

határértékeket” állapítson meg (a jelenlegi parlament 

és a Bizottság 24-et határozott meg); 

vezesse be a munkahelyi stresszről szóló irányelvet 

annak érdekében, hogy valamennyi munkáltatót 

érintően kezdeményezze a stressz azonosítására és 

megelőzésére, valamint a stressz leküzdésére irányuló 

eljárásokat; irányelveket fogadjon el a hát, a térd és az 

ujj-ízületi (és más izom-csontrendszeri) fájdalmak 

kezelésére; az új parlament és a Bizottság nyisson 

vitát a munkahelyi halálesetek és a munkahelyi 

öngyilkosságok megelőzéséről annak érdekében, 

hogy új intézkedéseket hozhasson. 

„Munkát a megélhetésért végzünk – nem azért, 

hogy ez halálok legyen” - mondta Esther Lynch, az 

ESZSZ konföderációs titkára. 

 „Az EU-nak törekednie kell a munkahelyi 

halálesetek elkerülésére, és hivatalos célként kell 

kitűznie, hogy a munkahelyi rákos megbetegedések 

száma csak nulla lehet. Az uniós jogra van szükség 

ahhoz, hogy a munkáltatókat arra kényszerítsék, hogy 

intézkedéseket hozzanak a munkahelyi stressz 

megelőzésére és kezelésére, valamint a munkahelyi 

stressz okozta szorongás és öngyilkosságok 

megszüntetésére. 

Az EU-nak úgy kell cselekednie, hogy csökkentse a 

mozgásszervi fájdalomtól szenvedő munkavállalók 

milliói fájdalmát, mint például a hát, a térd és más 

fájdalom, vagy az inak, ízületek, izmok és csontok 

fájdalmai.” 

A munkahelyi halálesetek és öngyilkosságokról 

beszélve Lynch hozzátette: Tudjuk, hogy a közúti 

halálesetek nagy része munkával kapcsolatos, továbbá 

a digitális gazdaság térhódításával nő az áruszállítás. 

Szükségünk van olyan intézményekre, amelyek 

meghatározzák a felelősségi köröket, és lépéseket 

tesznek a munkavállalók védelmére és a munkahelyi 

halálesetek megelőzésére. Azt is tudjuk, hogy az 

áruszállító munkások egyre inkább ki vannak téve az 

erőszaknak. Továbbá munkahelyi öngyilkosságra 

vonatkozóan tanulmányokra és statisztikákra van 

szükség, valamint intézkedésekre, amelyek 

segítségével mindez megelőzhető. 

Április 28-án az egész világon a szakszervezeti 

szakemberek emlékeznek a halottaikra és az élhető 

életért folytatott harcra, és a döntéshozókat arra 

szorítják, hogy működjenek együtt a 

szakszervezetekkel, állítsák meg a munkahelyi 

halálesetek, sérülések és betegségek növekedését. 

A becslések szerint mintegy 500 ezer munkahelyi 

rákos haláleset következett be 2014–2019-ben (a 

jelenlegi Európai Bizottság és a Parlament hivatali 

ideje), amely része az ugyanabban az időszakban, az 

EU tagállamaiban történt 900 ezer - 1 millió 

foglalkozási megbetegedésből származó halálesetnek. 
 

Rosszabb a munkahelyi balesetek aránya nálunk, mint az EU-átlag, de az évtized elejéhez képest 

javult a helyzet. 

 

Egy év alatt 75 magyar szenvedett halálos munkahe-

lyi balesetet – számolt az Eurostat. A halálos balesete-

ket úgy határozzák meg, mint amelyek a baleset bekö-

vetkezte után egy éven belül az áldozat halálához ve-

zetnek. Általánosabb értelemben a munkahelyi balese-

tet a munkavégzés során előforduló eseményként hatá-

rozzák meg, ami az érintett személy fizikai vagy szel-

lemi károsodásához vezet. Az adott évben bekövetke-

zett balesetek száma valószínűleg bizonyos mértékig 

összefügg az ország gazdasági aktivitásának általános 

szintjével és a gazdaságban foglalkoztatottak teljes 

számával. 

A Pénzügyminisztérium adatai szerint tavaly csak-

nem 24 ezer munkahelyi baleset történt országszerte, 

ezek során 78-an haltak meg. A legtöbb súlyos baleset 

a gépiparban történt, de veszélyes üzemnek számít 

még az építőipar, a mezőgazdaság, a szállítás és a 

raktározás is. 

„Az ellenőrzések száma csökkent, az ellenőrzött 

munkáltatók száma, illetve az ellenőrzéssel érintett 

munkavállalók száma is, ezt az elmúlt 5 év adatai vi-

lágosan mutatják. Ugyanakkor az a tudás, amivel ezen 

változtatni lehetne, ugyanúgy megvan a hatóságnál, 

megvan a szolgáltatóknál, illetve a Magyarországon is 

aktívan jelenlévő Európai Munkavédelmi Ügynökség-

nél is” - mondta a szóvivő. 

A megelőzés az egyetlen olyan lehetőség, amellyel a 

munkabaleset vagy a foglalkozási megbetegedés ki-

alakulása elkerülhető. 

A szóvivő szerint Magyarország Kormánya elköte-

lezett abban, hogy hozzájáruljon a munkakörülmények 

fejlesztéséhez, valamint a munkavállalók munkavégző 

képességének megőrzéséhez, az egészség és a bizton-

ság fenntartásához és az egészségben eltöltött életévek 

növeléséhez, ezáltal Magyarország versenyképességé-

nek erősítéséhez. 
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Változik a Munka törvénykönyve 
 

Munkahelyi kamerás megfigyelés 

A jogszabály módosítás érinti a kamerás megfigye-

lést is, bár ezt nem a Munka törvénykönyvében talál-

ható, hanem a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 

magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló tör-

vény módosításában. A jogalkotó ugyanis hatályon 

kívül helyezte azt a szabályt, ami szerint a rögzített 

kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt felhaszná-

lás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három 

munkanap elteltével meg kellett semmisíteni, illetve 

törölni kellett. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy a 

kamerafelvételek korlátlanul tárolhatók lesznek a 

jövőben, hiszen - a GDPR alapelveivel összhangban - 

be kell tartani az olyan rendelkezéseket, mint célhoz 

kötöttség vagy az adattakarékosság elve. 

A munkahelyi kamerás megfigyelés felveti azt, hogy 

bizonyos munkavállalói személyiségi jogok (pl. kép-

máshoz és a hangfelvételhez való jog) bizonyos mér-

tékig sérülnek. 

Az Mt. módosítása ezért úgy rendelkezik, hogy a 

munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, 

ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével köz-

vetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a 

cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozá-

sának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról, 

továbbá szükségességét és arányosságát alátámasztó 

körülményekről a munkavállalót előzetesen írásban 

tájékoztatni kell (akár a helyben szokásos módon is 

megtehető ez). 

Azaz a tájékoztatásnak nem csak a GDPR szerinti 

tartalommal kell létrejönnie, hanem bele kell foglalni 

azt is, hogy hogyan, milyen feltételekkel, meddig kerül 

sor például a felvételek rögzítésére és tárolására és ez 

mennyiben szükséges és arányos a munkáltató műkö-

dése és a munkavállaló személyiség jogai szempont-

jából. 

Céges számítástechnikai eszközök használata 

A módosítás szerint a munkavállaló a munkáltató 

által a munkavégzéshez biztosított információtechno-

lógiai vagy számítástechnikai eszközt, rendszer kizá-

rólag a munkaviszony teljesítése érdekében használ-

hatja. (Ettől megállapodással el lehet térni.) 

A munkáltató ellenőrizheti ezt, de az ellenőrzés so-

rán csak a munkaviszonnyal összefüggő adatokba 

tekinthet be a munkaviszony teljesítéséhez használt 

számítástechnikai eszközön. Ide tartozik az az eset is, 

ha a munkáltató ellenőrzi, hogy a magánhasználat 

tilalmát a munkavállaló betartotta-e. 

A módosítások az április elsején elfogadott törvény 

kihirdetését követő 15. napon lépnek hatályba (kb. 

május elején). 
www.munkajogiblog.hu  

* 
A kolléganők és a kollégák várják a kamerás meg-

figyelésekkel kapcsolatos GDPR szerinti kellő idő-

ben történő előzetes és részletes tájékoztatást. 

A szabályzat a kis- és középvállalkozásokra 

ugyanúgy érvényes, mint a multinacionális cégek-

re. A maximális bírság az éves árbevétel 4 százalé-

ka, vagy akár 20 millió Euró is lehet. 

A Nemzeti Adat és Információszabadság Hatóság 

kiszabta az első magyarországi (közel 1 millió fo-

rintos) GDPR büntetést. 
Olajipari Szakszervezet 

 

Gondolta, hogy a kocsija sokkal mocskosabb, mint egy nyilvános illemhely? 

A céges, úgynevezett közös autókat ráadásul nem nagyon tisztítják, pedig sokan koszolják azokat össze. 

Azért nem olyan jó ötlet például az autóban enni, mert a lehulló morzsák, kiömlő folyadékok táptala-

jául szolgálnak ezeknek a baktériumoknak, másrészt akárhová nyúlunk, akárhová tesszük az ételt, min-

denhol nagyon piszkos lesz - elemzi a felmérést a Vezess.hu. 

 

A kormánykerék a legnagyobb baktériumtenyészet, 

ezt fogdossuk legtöbbet. Ennek minden négyzetcen-

timéterén átlagosan 629 baktériumot találtak a kuta-

tók. 

Összehasonlításképpen: a mobiltelefonok érintő-

képernyőjén átlagosan 100, a nyilvános WC-k ülőké-

jén 172, a nyilvános felvonók nyomógombján 

313 bacilus lapul egy négyzetcentiméteren, vagyis az 

utcai illemhely még mindig higiénikusabb, mint a 

liftben a gombok vagy az autónkban a kormánykerék. 

Hiába próbáljuk "sterilizálni" az autót, az első tan-

kolásnál ismét baktériumok tömegét visszük be az 

utastérbe: elég megfogni a töltőpisztolyt, amit előt-

tünk már ezre megmarkoltak. A töltőpisztolyon milli-

ószámra hemzsegnek a baktériumok, tehát tankolás 

után alaposan kezet kell mosni. 

A kézszárítók egyáltalán nem higiénikusak: szétterí-

tik a baktériumokat az egész helyiségben 

Sokan hiszik, hogy a kézszárítók higiénikusak, 

azonban egy új kutatás szerint undorítóak. Te sem 

akarod majd használni. 

A kézszárítók nagyon gyorsan elterjedtek, de nem 

biztos, hogy olyan jó ötlet volt a bevezetésük, egy új 

kutatás szerint ugyanis egyáltalán nem higiénikusak. 

Három kórházban vizsgálták a baktériumok mennyi-

ségét a mosdókban, és bizony megdöbbentő ered-

ményre jutottak. 

Alapvetően az emberek szinte soha nem mossák 

meg alaposan a kezüket,a kézszárító pedig az embe-

reken maradt baktériumokat szétteríti a helyiségben. 

Ezzel szemben a papírtörlők eltávolítják azokat a 

vízzel együtt. 
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Március 29-én, szóban, közvetve szereztem tudomást arról, hogy a januári (!) Tényképben 

tévesen megjelent úgynevezett munkaanyagot dr. Haskó Tünde, a MOL jogi igazgatója kifo-

gásolta és a március 29-ét követő lapszámban helyreigazítást kért. Alább, elsőként a téve-

sen megjelent munkaanyag, alatta pedig a hivatalosan elküldött írás. 

Brunecker Jenő 

 

Hernádi Zsolt úr 

MOL Nyrt. Elnök-vezérigazgató 

    Tárgy: Kollektív munkaügyi vita kezdeményezése. 

Tisztelt Elnök- vezérigazgató Úr! 
 

MOL Nyrt 2018.  évi teljesítménye, különös tekintettel a IV. negyedévi gyors jelentésének számai alapján, 
megalapozottnak látjuk azt a közös szakszervezeti, (MOL Bányász Szakszervezet, MOL Vegyész Szakszer-
vezet, Olajág Szakszervezet, Olajipari Szakszervezet) bérkövetelést, amit a bértárgyalások során megfo-
galmaztunk: minden munkavállaló részére 50.000.-Ft/fő/hó alapbéremelés, melyből 35.000.-Ft/fő/hó fix, + 
15.000.-Ft/fő/hó differenciáltan kerüljön megvalósításra. 
A MOL Nyrt. utóbbi 3 évi kimagasló gazdasági eredményére tekintettel, nem tudjuk elfogadni, hogy a 2019-
es évben teljes differenciálással hajtson végre béremelést a munkáltató, mellyel a munkavállalók bizonyos 
körét teljesen kizárhatja a bérfejlesztésből. Fenn tarjuk továbbra is azt a közös szakszervezeti elvárást, hogy 
minden munkavállalónak részesülni kell alapbér fejlesztésben biztosítva ezzel a munkaerőpiacon elfoglalta 
helyét, munkabére vásárlóértékének fenntartását-növelését a cég munkaerő piacon betöltött szerepének 
megfelelően. 
A fenti követelésünk teljesülése érdekében a 2012. évi I. sz. törvény 291.§ értelmében, valamint a sztrájkról 
szóló 1989. évi VII. tv. 2.§-ban foglaltak alapján indított Kollektív Munkaügyi Vitát kezdeményezünk. Ennek 
keretén belül az egyeztetés időpontjának 2019. február 27.-ét, helyének Százhalombatta, Dunai Finomító 
Központi Irodaépület Reprezentatív éttermet indítványozzuk. 
A szakszervezetek bíznak abban, hogy a Kollektív Munkaügyi Vita eredményre vezet, és nem kell élni a 
sztrájkjogunkkal.  
 

2019. február 25. 

MOL Vegyész Szakszervezet                                        MOL Bányász Szakszervezet 
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Dunaferr, 13 százalékos béremelés a tűzoltóknak 
 

2019. március 28-án az ISD Dunaferr területén alkalmazott létesítményi tűzoltókra vonatkozó eredmé-

nyes bérmegállapodást kötött a Baranya Megyei Liga Szakszervezet és a VÉD-SZ Kft. 
 

A Baranya Megyei Liga Szak-

szervezetben még 2018 nyarán 

alakították meg a Dunaújvárosi 

Létesítményi Tűzoltók Érdekvé-

delmi Csoportját a VÉD-SZ Kft. 

ISD Dunaferr Zrt. területén dolgo-

zó létesítményi tűzoltók munka-

vállalói. 

A 2019-es béremelés lehetősége-

iről az idén januárjában kezdték 

meg a felek az egyeztetést. 

A kezdeti fázisban a munkáltató 

nem tudott ajánlatot tenni, majd az 

ezt követő időszakban nem moz-

dultak előre a tárgyalások. 

Csak márciusban alakult ki a kö-

zös álláspont a felek között, elő-

ször a bérfejlesztés lehetséges 

mértékéről, majd annak elosztási 

módjáról. 

- A bértárgyalások mindig nehe-

zített pályán mozognak, amikor a 

tárgyalófelek nem ismerik egy-

mást. A munkáltatók kételkedve 

fogadják egy külsős szakember 

jelenlétét, itt sem volt ez másként, 

mondja dr. Kerekes Edit, érdekvé-

delmi tanácsadó. - Ilyenkor külö-

nösen nagy felelősségünk van 

abban, hogy az eredményes munka 

érdekében megtaláljuk a közös 

hangot a munkáltatókkal. Ennek 

eredményeként, március 28-án 

végül sikerült megállapodnia a 

feleknek a 13 százalékos mértékű 

általános bérfejlesztésről, amely az 

ISD Dunaferr területén alkalma-

zott létesítményi tűzoltókra irány-

adó. 

A bérmegállapodás értelmében 

két lépcsőben hajtják végre a bér-

emelést, ennek során január 1-jétől 

8 százalékos általános bérfejlesztés 

valósul meg, melyből 5 százalék 

garantált, majd július 1-jétől to-

vábbi 5 százalékos általános bér-

fejlesztés fog megvalósulni, mely-

ből mindenkinek 3 százalék garan-

tált. 

Ezzel a bérmegállapodással a 

VÉD-SZ Kft. munkáltatónál fog-

lalkoztatott létesítményi tűzoltók 

esetében a 2019-re vonatkozó 

béremelés az ISD Dunaferr Zrt.-

nél megvalósított bérfejlesztéshez 

igazodott. 
 

 

A bérmegállapodásban rögzített 

mértékű béremelés első fázisának 

végrehajtására a márciusi bérrel 

együtt, április 1-jétől kerül sor. 

Ezt fogja követni a július 1-jétől 

irányadó második béremelési lép-

cső. Ennek eredményét a felek – 

vállalásuk alapján – közösen felül-

vizsgálják és értékelik. 

BMLSZ Szakszervezet az egyez-

tetés során konzekvens álláspontot 

képviselt a differenciált elosztás 

kérdésében, így a felek erre külön 

kitértek a bérmegállapodásban. 

További fontos alapelvi szintű 

megállapodása volt a feleknek, 

hogy a differenciált bérfejlesztés 

elsősorban a bérfelzárkóztatás 

célját szolgálja. 

- Szakszervezeti oldalról min-

denképpen érdemi bérfejlesztést 

szerettünk volna elérni az előző 

évekhez képest – mondta a 

BMLSZ szakszervezeti ügyvivője. 

– Olyan béremelés volt a célkitű-

zés, amely nagyságrendjében az 

ISD Dunaferr Zrt.-nél megvalósult 

bé r fe j l esz té shez  i gazod ik .  

Reichardt Bálint hozzá tette, a 

szakszervezet a béremelés mérté-

kén felül az igazságos és nyomon 

követhető differenciálást tartotta 

további fontos célkitűzésnek a 

tárgyalások során, illetve a bér-

megállapodásban. 

Ennek egyik alapkövét jelentet-

te, hogy a bérmegállapodásban 

rögzítették a felek a végrehajtási 

szabályokat is. 

- A munkáltató azon érvelését, 

mely szerint fontos differenciálni a 

bérek fejlesztését, a szakszervezet 

részéről is elfogadható, hiszen 

motiváló erővel tud hatni a mun-

kavállalókra a differenciálás lehe-

tősége - magyarázta Kerekes Edit. 

- Ugyanakkor nagyon fontosnak 

tartjuk azt, hogy a differenciált 

bérfejlesztés a jövőben konzek-

vens szempontrendszer alapján 

tudjon megvalósulni. Ennek kiala-

kításán is szeretnénk dolgozni a 

jövőben. Bízunk benne, hogy a 

januárban megkezdett kollektív 

szerződés módosítására irányuló 

tárgyalások hasonlóan eredménye-

sen fognak folytatódni és zárulni. 

Végül Szili Csaba ügyvivő-

helyettes hozzá tette: 

- Ezúton szeretnénk megköszön-

ni Oláh Istvánnak, a Dunaferr 

Ifjúsági Szervezete elnökének 

együttműködését, mellyel mun-

kánkat segítette. 
(BMLSZ) 

 

Röviden 

Munkaügyi szabálytalanságot találtak a vizsgált 13 316 munkáltató 70 százalékánál, az ellenőrzött több mint 54 

ezer munkavállalónak pedig a 68 százalékánál a 2018 első kilenc hónapjában tartott ellenőrzéseken - ismertette 

jelentésében a Pénzügyminisztérium munkaügyi főosztálya a tárca honlapján. A vizsgálat megállapította, hogy 

az ellenőrzött dolgozók 13,62 százalékát foglalkoztatták feketén. Az építőipar mellett a vendéglátásban a leg-

gyakoribb a feketefoglalkoztatás, a szektorban a 2017-ben mért 935-ről, a 2018. január-szeptemberi időszakban 

983-ra nőtt a bejelentés nélkül foglalkoztatottak létszáma. 

A nehezen megközelíthető munkahelyeken (különösen építőipar és vagyonvédelem területén) a munkál-

tatók bíznak az ellenőrzések elmaradásában és sokszor tudatosan nem jelentik be a munkavállalókat. 
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Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Egyszer mindenki meghal, de nem mindenki él. 
* 

Egy bölcs ember mindig beismeri a hibáit – azért, 
hogy a barátait megnyugtassa. 

* 
Az egyetlen dolog, amit az életemben elértem, a 

kilincs volt. 
* 

Kaptam egy üveg pálinkát a komámtól Ott helyben 
megittam, mert féltem, hogy hazafelé elesek és eltö-

rik! És milyen igazam volt! Háromszor is elestem, 
mire hazaértem! 

* 
Az emberiség olyan, mint a krumpli: a java a föld 

alatt van. 
* 

Olvasott ember vagyok. Nagyon sokan olvassák a 
falfirkáimat. 

* 
 Egy filozófia professzor az előadását úgy kezdte, hogy 
fogott egy konzerves üveget és feltöltötte kb. 5 cm át-
mérőjű kövekkel. Rákérdezett, hogy tele van-e az üveg. 
- Igen! - volt a válasz. 
 Ezután elővett egy dobozt, tele apró kavicsokkal, és 
elkezdte beleszórni azokat az üvegbe. Miután a kavi-
csok kitöltötték a kövek közötti üres helyeket, megint 
megállapították, hogy az üveg tele van. 
 A professzor ezután elővett egy doboz homokot, és azt 
kezdte beletölteni az üvegbe. A homok természetesen 
minden kis rést kitöltött. 
- És most - mondta a professzor - vegyétek észre, hogy 
ez a Ti életetek! A kövek a fontos dolgok (a családod, a 
partnered, az egészséged, a gyerekeid). Ha minden 
mást elveszítenél, az életed akkor is teljes maradna. a 
kavicsok azok a dolgok, amelyek még számítanak; mint 
a munkád, a házad, az autód. A homok az összes többi 
apróság. 
 Ha a homokot töltöd be először, nem marad hely a 
kavicsoknak és a köveknek. Ugyanez történik az éle-
teddel. Ha minden idődet és energiádat az apróságokra 
fordítod, nem marad hely azoknak a dolgoknak, ame-
lyek igazán fontosak a boldogságod érdekében. Játssz 
a gyerekeiddel; szakíts időt az orvosi ellenőrzésre; vidd 
el a párodat táncolni! 
Dolgozni, takarítani, vendégeket hívni mindig lesz időd. 
Ezért a kövekre figyelj - azokra a dolgokra, amik igazán 
számítanak. A többi csak homok! 

* 
- Mit iszol? 
- Penny Market féle Mehemed tejet. 
- Az meg milyen? 
- Sose látott tehenet. 

* 
- Miért vannak a természetvédők a bundák ellen, miért 
nem a bőrkabátok ellen? 
- Mert kevésbé rizikós idős hölgyeket molesztálni, mint 
motoros vagányokat... 

* 
- Mit mondott a feleséged tegnap este, amikor részegen 
mentél haza? 
- Nem tudom, még nem fejezte be, amikor ma eljöttem 
otthonról... 

Egy Boeing repülőgép késve indul. A stewardess men-
tegetőzik a hangosbeszélőn: 
– Tisztelt utasaink! Szíves elnézésüket kérjük a hosszú 
késésért, de a pilótának valami nem tetszett a motor 
hangjában. A problémát megoldottuk, a cserepilóta 
kellemes utazást kíván mindenkinek! 

* 
Jancsi meghökkenve látja a tengeri úton, hogy kabin-
társa, Dezső női hálóinget vesz fel az éjszakára. 
– Hát téged mi lelt? Transzvesztita lettél? 
– Dehogyis! Csak tudod, ha süllyed a hajó, előbb min-
dig a nőket és a gyerekeket mentik ki… 

* 
A tanár visszaadja Pistike dolgozatát. Pisti átnézi a 
piros színnel javított írást, majd megkérdi a tanárt: 
– Mit tetszett ideírni pirossal az osztályzat mellé? 
– Az áll ott, hogy írj olvashatóbban! 

* 
– Ferike, mi akarsz lenni, ha nagy leszel? 
– Télen medve, nyáron tanár. 

* 
– Ágikám, milyen mosást állítsak be a felsőimhez? 
– Mi van a pólóra írva? 
– Rolling Stones… 

* 
Egy falusi fiú elmegy a templomba, hogy meggyónja 
bűnét a papnak: 
– Tisztelendő atyám, találkoztam egy szemrevaló me-
nyecskével a kultúrházba, összemelegedtünk, oszt 
együtt aludtunk a kis házikóban. 
– Fiam, ebben még semmi bűnös dolog nincsen… 
– Mellette feküdtem, oszt még hozzája se nem nyúltam, 
esküszöm, meg se csókoltam, semmi sem történt. 
– Fiam, ez valóban nem bűn, feloldozlak, ám vezeklés-
képp igyál meg egy vödör vizet. 
– De miért, atyám? 
– Azért, mert minden marha vödörből iszik. 

* 
– Amikor mérges vagy rám, sosem látszol idegesnek. 
Hogy tudsz ilyen nyugodt maradni? 
– Olyankor megyek és kitakarítom a WC-t. 
– És az miért segít? 
– A fogkefédet használom. 

* 
– Doktornő, éjjel-nappal merevedésem van. Tud rá 
valamit ajánlani? 
– Havi kétszázezret és teljes ellátást. 

* 
A fiú gyengéden átöleli a lányt a parkban és a fülébe 
súgja: 
– Drágám, mondj legalább két szót, ami örökre össze-
köt bennünket! 
– Gyereket várok… 

* 
Egy lány szomorú ábrázattal érkezik haza a randiról. 
Kérdezi tőle az anyja: 
– Mi a baj, kislányom? 
– Béla megkérte a kezemet… Nem tudom, hogy mit 
tegyek, hiszen ő ateista. Még a Pokolban sem hisz. 
– Nem baj, drágaságom, menj csak hozzá, majd mi 
ketten együtt bebizonyítjuk neki, hogy téved. 
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Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Az Olajipari  Szakszervezet  időszakos kiadványában a hi rdetések  ingyenesek 
 

A hirdetések valóságtartalmát nem áll módunkba ellenőrizni,

ezért a bennük megjelentetett tartalomért felelősséget nem vállalunk!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Olajipari Szakszervezet 

időszakos kiadványa 

Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 
 

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. 

 

EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSA ÉS EGYÉB FAIPARI TERMÉKEK KÉSZÍTÉSE 

 

Durmics Roland 

Asztalos vállalkozó 

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

 

Miért válassza az ELMŰ-ÉMÁSZ kulcsrakész napelemes rendszereit? 
 

A telepítéshez szükséges valamennyi előkészítő feladatot elvégezzük. 
 

Ügyfeleinknek csúcstechnológiát képviselő, egyedileg bevizsgált és magas minőségellenőrzésen 
átesett berendezéseket kínálunk. 
 
A 10 év teljes körű garancián felül napelemeinkre 25 év teljesítménygaranciát biztosítunk, továb-
bá szükség esetén vállaljuk az esetleges hibaelhárítást, hogy a rendszer évtizedeken át megbíz-
hatóan szolgálja az Ön kényelmét. 
 

Professzionális műszaki hátterünket 125 év szakértelmével garantáljuk az Ön számára. 
 

Finanszírozási kérdésekben is megoldást nyújtunk, napelemes rendszerét díj- és kamatmentes 
részletre is megvásárolhatja. 
 

Pénzügyi teljes analízisét is díjmentesen elvégezzük. 
 

* 2019. március 1-től érvényes árlistánkat megtalálja honlapunkon: https://enhome.hu/araink 
 

Kérjen ajánlatot: Bőle Norbert, Tel: +36-20-314-0987, E-mail: norbert.bole@enhome.hu 
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