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Szomorú és fájdalmas hírt kaptunk. Életének 68. évében, örökre eltávozott tőlünk 
kedves kollégánk, Hajzer Barnabás, az Olajipari Munkások, illetve az Olajipari Szak-
szervezet Alapító- Elnöke. Megrendített hirtelen és felfoghatatlan halála. 

 

Tekintélye volt. Ez a tekintély, ami nem tanulható, nem erőszakolható ki, nem függ az em-
ber külső megjelenésétől, hangerejétől, hatalmától, hanem az egyéniségében rejlik. 

Belőle sugárzott. Őszintén tisztelték őt barátai, munkatársai sőt, még azok is, akik a másik 
oldalon álltak. Megmagyarázhatatlan nyugalom, csendes derű vette körül, a közelében biz-
tonságban érezhette magát az ember. 

Igazságosság és minden ember felé egyaránt megnyilvánuló segítőkészség jellemezte. 
Véleményét soha nem erőszakolta másokra. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai 
tudás, élettapasztalat és emberi bölcsesség húzódott – ezért volt hiteles minden megnyilvá-
nulása. Az általa irányított közösség arculatát nehéz időkben is megtartotta. 

Az ő életében is voltak „percemberkék”, akiknek azonban csak ideig-óráig sikerült megza-
varniuk munkájában, de eredményeit nem tudták megsemmisíteni. 

Az idő begyógyítja a sebeket, mondják, de aki ilyet állít, még nem élt át hasonló vesztesé-
get. A gyász megmarad, csak körbenövi az élet. 

Nincs olyan, hogy jó búcsú. Csak búcsú van. Fájdalom és remény. Az elengedésnek nem 
az a lényege, hogy még utoljára átadjunk valamit, hanem az, hogy megőrizzünk valamit az 
eljövendő időkre. 

Nem a búcsúzás fáj a legjobban. Hanem az űr, ami velünk marad utánad. 
Szerbusz, Barátom! Pótolhatatlan leszel! 

Brunecker Jenő 
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Nem azt kapják, amit a munkájukért cserébe joggal elvárnak 
Önmagadért-velünk! 

 

A munkavállalók túlnyomó többsége, precíz munkájának ellenértékeként szeretne magának és család-

jának, inflációkövetéssel és reálbér-növekedéssel jobb életminőséget biztosítani. A bérből és fizetésből 

élők azonban a MOL Nyrt.-ben nem azt kapják, amit a munkájukért cserébe joggal elvárnak. De miért 

nem? Feltehetőleg azért, mert döntéshozóknak halvány lila ismereteik sincsenek arról, hogy mit, milyen 

körülmények között és mekkora áldozatok árán teszik hibátlanul és kitűnően dolgukat a munkavállalók. 

 
A dolgozók nagy többsége – 

szinte mindenki – érzi úgy, hogy 

azonos beosztásban dolgozó kollé-

gáik jobban megbecsülik őket, 

mint feletteseik, vagy a céget ve-

zető potentátok. 

Fontos tudni, hogy csak a meg-

becsült dolgozók tudnak minőségi 

munkát végezni, ezért van különös 

jelentősége annak, hogy milyen 

egy munkahely hangulata. 

Manapság már „nem menő” fi-

zikai munkát végezni, pedig nélkü-

le leállna a mindennapi élet. 

Minden poszton minden ember 

nagyon fontos, így a fizikai mun-

kás is – nélkülük, ősidőktől kezd-

ve, nincs és nem is lehet értékte-

remtés. 

Csakhogy. A MOL Nyrt. vezetői 

ülnek kényelmes elefántcsonttor-

nyukban és nem ismerik azoknak 

az életkörülményeit, akik abban a 

kivételes helyzetben tartják őket, 

ahol nincs anyagi gond, nincs hó-

nap vége és nincs az a fajta hajtás, 

ami irodákban és üzemekben ta-

pasztalható. 

Egyetlen percig se gondold, hogy 

a „gazdi” kegyes. Ne hidd, hogyha 

bajba kerülsz, felkarol. Ö csak 

profitálni, haszonhoz jutni akar. 

Valószínűleg ezért sem mennek 

a pórnép közé, mert akkor szem-

besülniük kellene a valóságos, a 

létszámukban vészesen lecsökken-

tett munkavállalók által nap, mint 

nap megélt körülményekkel és 

őszintén, nem mellébeszélve vála-

szolniuk kellene a pofába pacekba 

feltett kérdésekre. 

Nem, ők nem mennek „le”, de 

maguk helyett küldik azokat a 

„tárgyalópartnereket”, akik mint-

egy közvetítőszerepet játszanak el 

a „nesze semmi, fogd meg jól” 

cégvezetők által kitalált játékban. 

Ők nem tárgyalnak, hanem közöl-

nek – legyen szó a MOL Nyrt.-ről, 

Tűzoltókról vagy a 100%-ban 

MOL tulajdonú egyéb leányválla-

latokról. 

Ezek a „vezetők” meg is kapják 

érte jutalmukat, amit úgy hívunk, 

hogy iroda, infrastruktúra, fizetés, 

részvények, gépkocsi, tankoló 

kártya, telefon, esetleg felsőveze-

tői elismerés és egyebek. 

 
Rendre úgy tűnik, hogy a mun-

káltató a versenyképes bérezést 

úgy értelmezi, hogy minél keve-

sebb bérfejlesztést hajt végre, an-

nál versenyképesebb. Persze, ami-

kor a külvilág felé kell villogni, 

akkor apait, anyait összeadnak 

azért, hogy bizonyítsák, milyen 

hatalmas a havi átlagkereset a 

MOL-ban. Egyszer érdemes lenne 

arról is hírt kapni, hogy például a 

menedzsereknek, a kétkezi dolgo-

zókhoz képest – mindent beleszá-

mítva – mennyi az átlagkeresete. 

Pedig jó, ha tudják a dolgozói 

elégedettség hat a teljesítményre, 

az elköteleződésre, az általános 

jóllétre, sőt, az egészségre is. Segí-

tek, ha esetleg nem lenne elég 

világos, hogy mire gondoltam: 

fizetés, munkakörülmények, veze-

tési stílus, státusz, munkahelyi 

biztonság, személyes kapcsolatok. 

A havi fizetésével mindenki tisz-

tában van, hiszen abból kell meg-

élni, nem pedig az átlagfizetésből. 

Jó, ha tudomást vesznek róla az 

ilyen-olyan vezetők, hogy a drasz-

tikus létszámcsökkentés követ-

kezményeként inkább előbb, mint 

utóbb, elindul egy hanyatlási idő-

szak, és csak annyit látnak, hogy a 

munkavállaló kedvtelen, nem vég-

zi az addig rendesen ellátott mun-

káját, csökken a produktivitása. 

És ha nem lenne elég világos, 

ennek az állapotnak csak határo-

zott – a MOL Nyrt. nyereségessé-

gét is hűen tükröző – bérfejlesztés-

sel lehet csak elejét venni! 

Mint fentebb írtam, és nem árt 

megismételni, hogy elsősorban az 

a baj a jelenlegi MOL vezetőkkel, 

hogy csak hírből ismerik az általuk 

vezetettek munka- és életkörülmé-

nyeit. Talán nem is kíváncsiak … 

Az Olajipari Szakszervezet 

azonban mindezekkel tisztában 

van, és ennek megfelelően teszi 

érdekképviseleti dolgát! 

 Amire az Olajipari Szakszerve-

zet tagjaként számíthatsz: 

 Munkavállalóként alkupozíció-

ba kerülni a munkáltatókkal, 

nem kecsegtet sikerrel. Szerve-

zett támogatással, sokkal na-

gyobb az esélyed, mint egy 

nem szakszervezeti munkavál-

lalónak. 

 Kollektív jogok illetnek meg, 

melyekért már önmagában 

megéri szakszervezeti tagnak 

lenni! Kevesebb sérelem érhet, 

előbb juthatsz információhoz. 

 Személyre szóló segítség a 

fizetési besorolások, a bérek 

megállapítása, ellenőrzése  te-

kintetében. 
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A (folyt. az előző oldalról) 

 munkaidő beosztások jogossá-

gának ellenőrzése. 

 A bérek, pótlékok, egyéb jutta-

tások kifizetésének ellenőrzése. 

 Megvédünk a munkáltató eset-

leges zaklatásától, hátrányos 

megkülönböztetésétől. Ala-

csony (havi maximum 1,200- 

forintos), tagdíj ellenében ma-

gas színvonalú érdekképviselet. 

 A tisztségviselők védelme a Te 

személyes kockázatodat is 

csökkenti! A Te érdekeidet 

képviselik, a Te elvárásaidat 

közvetítik a munkáltató felé. 

 Olyan szakszervezet tagja 

leszel, ahol kollegáid, barátaid 

dolgoznak. Gondjaitok, sikerei-

tek és érdekeitek is közösek ve-

lünk! 

 Kedvezményes szolgáltatási és 

vásárlási lehetőségek a LIGA 

szerződött partnereinél. 

 Széleskörű, kedvezményes 

jogsegély szolgálat, oktatási 

támogatás gyermekeid számá-

ra, gyermek születésekor támo-

gatás, szükség esetén szociális, 

temetési segély, programok és 

rendezvények. 

 Kedvezményes üdülések, szol-

gáltatások, fürdőkben, élmény-

parkokban, wellness- és fitnesz 

központokban. 

* * * 

Az Olajipari Szakszervezet, alul-

ról szerveződve, akkor és azóta is 

pártoktól semlegesen 24 éve, azért 

jött létre, hogy minden helyzetben 

segítséget nyújtson tagjainak. 

Azért küzdünk, hogy a MOL Nyrt. 

magasabb béreket, jobb munkakö-

rülményeket, elégséges pihenőidőt 

biztosítson munkatársaink számá-

ra! Ha sokan vagyunk, ezeket a 

célokat könnyebben érhetjük el! 

Hosszú éveken át nem volt reál-

béremelés, mert jó esetben csak az 

inflációt követő százalékot kapták 

a munkavállalók. 

Tesszük ezt mindazért, hogy 

eredményesen és minél hatéko-

nyabban képviseljük szakszerveze-

ti tagságunkat. 

Mert ők azok, akik a durva lét-

számcsökkentések ellenére hiba 

nélkül betartják és biztosítják: 

 A változatlanul magas szintű 

minőségi termelést 

 A biztonsági, és a technológiai 

előírásokat – az EBK és a FER 

Tűzoltósággal együtt 

 A munka, és egészségvédelmi 

előírásokat 

 Munkájukkal – Irodákban, 

Termelésben, Logisztikán és 

Laborokban egyaránt – bizto-

sítják a MOL Magyarország 

csoport nyereségességét és a 

részvénytulajdonosoknak az 

osztalékfizetés lehetőségét 

* * * 

Az Olajipari Szakszervezet csak 

akkor tud Veled együtt hatéko-

nyan ellenállni a munkáltató 

tervezett diktátumainak, ha kel-

lő számú és határozott tagság áll 

mögötte. Tegyél önmagadért, a 

mi segítségünkkel! 
 

Brunecker Jenő

 

Tagdíjat csak kevesen akarnak fizetni 
 

Ha egy adott szakszervezet elér – kiharcol – valamit, a velünk dolgozó és a szakszervezetekből ingyen 

hasznot húzó potyautasok meg sem köszönik. Az ilyen kollégák azt gondolhatják, hogy „minek lépjek be a 

szakszervezetbe, fizessek tagdíjat, hiszen a megállapodások, kollektív szerződésbe foglalt kedvezmények rám 

is vonatkoznak”. 
 

Gondoljunk bele, vajon mit adna magától a MOL 

Nyrt. akkor, ha nem lennének, vagy tagságukban erő-

sen lecsökkentetett szakszervezetek? 

Megmondom. Semmit. Nullát. Egy nagy túrót. Si-

mán bevezethetné a Munka Törvénykönyv által köte-

lezően előírt penzumot, és titkon röhöghetne a marká-

ba és azt számolgathatná, hogy mennyivel jut több 

osztalék – nekik. 

Azt tanácsolom, hogy a potyautasok nézegessék – 

és értelmezzék – a Munka Törvénykönyv idevonatko-

zó passzusát és vessék össze a Kollektív Szerződés-

ben szakszervezetek és a munkáltató által rögzítettek-

kel, aztán erősen gondolkozzanak el azon, hogy hol a 

helyük. 

Egy munkahelyen a munkáltató és a szakszervezet 

köt Kollektív Szerződést (KSZ) és bérmegállapodást. 

Ezek hatálya valamennyi munkavállalóra kiterjed. 

Azokra is, akik nem hajlandók semmit se tenni sem a 

közösségért sem pedig önmagukért. A bátor, önma-

gukért és másokért kiállók vállalják magukat. 

Ez pedig körülbelül azt jelenti, hogy egyetlen szak-

szervezeti tag négy-öt potyautas munkavállalónak 

biztosítja a plusz juttatásokat! 

Azt nem állítom, hogy ezek a potyautasok titkon 

összeröhögnek a szakszervezeti tagok háta mögött, 

azt azonban állítom, hogy oldalvizes haszonhúzásuk 

többségüknél tudatos. 

Jó tudni, ha nincs elegendő tagja az adott szakszer-

vezetnek, nem fogja tudni megkötni a reprezentativi-

tás hiányában a kollektív szerződést, de a már hatá-

lyos szerződésben szereplő és a szakszervezet által 

korábban már kiharcolt előnyöket megvédeni sem. 

Egy kollektív szerződés felmondásával pedig többnyi-

re mindkét fél és az összes munkavállaló veszít. 

Nincs kétségem afelől, hogy a MOL Nyrt. köny-

nyebb helyzetben lenne szakszervezetek nélkül – 

ahogy látom, a tendencia is ez. 

Nem gondolom, hogy írásom elolvasása után sorba 

állnak a kollégák azért, hogy szakszervezeti tagok 

lehessenek, csupán azt remélem, hogy gondolkodnak. 
Bé Jé 
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Szólásszabadságában korlátozta volna a szakszervezetet a SPAR 
Kdfsz.hu - 2019. május 14. 

 

Elutasította a Budapest Környéki Törvényszék a Spar Magyarország Kft. azon kérelmét, amelyet az 

áruházlánc a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete ellen nyújtott be – értesült a Magyar 

Nemzet. 

 

Ebben ideiglenes intézkedést kértek: a bíróság kor-

látozza a szakszervezet tagjainak azon, szólásszabad-

sághoz fűződő alkotmányos alapjogát, hogy a cégről a 

sajtóban véleményt jelentessenek meg. Az érdekvé-

dők jogi képviselője szerint a Spar kérelmének előter-

jesztése klasszikus esete a joggal való visszaélés kí-

sérletének, amelyet az egyetemeken is oktatni kellene. 

A vállalat megkeresésünkre azt közölte: vitatják a 

bírói gyakorlatot, de egyelőre nem készülnek újabb 

jogi lépésre. 

Alkotmányos alapjogában sértené a szakszervezet 

tagjait, ha a bíróság helyt adna a Spar Magyarország 

Kft. perindítást megelőző azon kérelmének, amelyben 

indítványozták: személyiségi jogok megsértése és 

feltételezett károkozás miatt ideiglenesen korlátozzák 

az érdekképviselet szólásszabadsághoz fűződő jogát. 

Vagyis azt szerették volna elérni, hogy ne jelenhessen 

meg a munkavállalók véleménye a sajtóban, például a 

targoncás alkalmazottak bérezése ügyében zajló ható-

sági ellenőrzés kapcsán, amit a Kereskedelmi Dolgo-

zók Független Szakszervezete (KDFSZ) kezdemé-

nyezett. 

A Budapest Környéki Törvényszék elutasította a 

Spar áruházláncot működtető cég kérelmét a nyilvá-

nosságtól való eltiltásra – közölte a Magyar Nemzet-

tel Imre András, a KDFSZ-t a jogi eljárás során kép-

viselő ügyvéd. 

Elmondta: 25 éve gyakorolja a hivatását, de ilyen 

esettel még nem találkozott. Szavai szerint még nem 

fordult elő, hogy egy nagyvállalat (amely esetünkben 

a kiskereskedelmi szektor második legnagyobb fog-

lalkoztatója) munkáltatóként abban kérje a bíróság 

közreműködését, hogy a dolgozók érdekképviseletét 

törvényesen ellátó szakszervezetet (annak elnökét, 

jogi képviselőjét, összes tagját, alkalmazottját, tiszt-

ségviselőjét és megbízottját) fossza meg a vélemény-

nyilvánítás alapvető jogától. Ez szerinte kísérlet a 

joggal való visszaélésre, amelyet elrettentő példaként 

az egyetemeken is oktatni kellene. 

A törvényszék a lapunk birtokába került bírósági 

végzés szerint azért döntött így a nem peres eljárás-

ban, mert még az az alapkérdés sem dőlt el, amelyről 

februárban írtunk először. A KDFSZ akkor – minisz-

tériumi állásfoglalás alapján – azért fordult a hatóság-

hoz, mert megítélésük szerint a targoncás feladatkör-

ben foglalkoztatott dolgozóknál a Spar nem az előírt 

összegű garantált bérminimum alapján számolta ki a 

fizetéseket, emiatt munkaügyi eljárás kezdődött a 

láncnál. Vagyis mivel jelenleg is zajlik a munkaügyi 

ellenőrzés, a bíróság nem talált bizonyítékot arra, 

hogy a szakszervezet nyilatkozatai valótlanok, ily 

módon sértenék a cég érdekeit. 

A Spar szerint „emberi méltóságot és az abból faka-

dó személyiségi jogokat” sérthet a szakszervezet a 

nyilatkozatokkal, azonban a Spar Magyarország Kft. 

egy cég, nem pedig természetes személy, így emberi 

méltóságában megsérteni nem lehet. Imre András 

elmondta: ráadásul a KDFSZ valamennyi tagja vonat-

kozásában kezdeményezték az eltiltást, ami alkotmá-

nyos és erkölcsi szempontból erősen aggályos, ezzel 

az ítészek is egyetértettek. – Valójában az érdekkép-

viseleti tevékenység, az ezzel járó véleménynyilvání-

tás jövőbeni elfojtására irányult a munkáltató törekvé-

se. Márpedig a véleménynyilvánításhoz való jog az 

alaptörvényben biztosított alapjog, amit csak az alap-

törvény és sarkalatos törvény korlátozhat. Ellenké-

relmünkben, amelyet a cég még megfellebezhet, azt 

kértük, hogy ezt a kísérletet a törvényszék akadályoz-

za meg – fogalmazott. Az ügyvéd hozzáfűzte: a mun-

káltatónak járó jó hírnévhez való jog a jogi szemé-

lyeknek nem alkotmányos alapjoga, de polgári peres 

eljárás során orvosolható annak megsértése. 

Kérelmében a Spar arra is hivatkozott a bíróságnál, 

hogy a szakszervezet sajtónyilatkozatai „elriaszthatják 

az üzletlánc vásárlóit és üzleti partnereit, valamint 

potenciális és jelenlegi munkavállalóit”, emellett „a 

hamis tényállítások már eddig is jelentős anyagi kárt 

okoztak”. Azt ugyanakkor nem jelezték, pontosan 

mekkora a már bekövetkezett anyagi kár, amit a bíró-

ság sem tudott bizonyítékul venni. – Semmilyen tény-

állítást, konkrétumot nem közöltek, csupán feltételez-

ték a jogsérelmet. Ezzel együtt az elutasított kérelmen 

kívül a KDFSZ ellen szóló, más jogi keresetről nin-

csen tudomásunk – összegezte a KDFSZ ügyvédje. 

Megkérdeztük a Spar áruházláncot is az esetről. A 

cég azt kérte, változtatás nélkül közöljük az álláspont-

jukat: 2019 február–márciusában a KDFSZ tisztségvi-

selője és jogi képviselője részéről a Magyar Nemzet 

cikkeiben számos valótlan tartalmú tényállítás jelent 

meg a Spar Magyarországgal kapcsolatosan, melyek 

tartalmát több más sajtótermék is átvette. A Spar által 

a Budapest Környéki Törvényszékhez benyújtott ké-

relem arra irányult, hogy a bíróság a jövőre nézve 

tiltsa meg a valótlan tartalmú tényállítások közlését – 

írta a vállalat. 
(folyt. a következő oldalon) 
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Úgy folytatták: az elsőfokú bíróság a Spar által vita-

tott és a vonatkozó bírói gyakorlattal sem egyező 

indokolással valóban elutasította a vállalat kérelmét, 

tette ezt anélkül, hogy az egyes hivatkozott tényállítá-

sok valóságtartalmát elbírálta volna. 

– Jelen esetben azonban csak egy elsőfokú döntés-

ről van szó, így a Spart jogorvoslati lehetőség illeti 

meg. Tekintettel azonban arra, hogy a KDFSZ tiszt-

ségviselői és a jogi képviselői részéről a hivatkozott 

cikkek megjelenését követően nem jelentek meg a 

sajtóban újabb valótlan tartalmú tényállítások, így az 

azonnali jogvédelmet a Spar jelen pillanatban nem 

tartja szükségesnek – közölték. 

A vállalat tehát jogi eszközökkel egészen addig nem 

kíván élni, amíg a KDFSZ jogszerűen jár el és a való-

ságnak megfelelő tartalmú sajtónyilatkozatokat tesz – 

fogalmazott az osztrák tulajdonú cég, megjegyezve 

azt: munkaügyi hatósági eljárás nem indult, a folya-

matban lévő munkaügyi ellenőrzés időbeli kiterjedé-

séről nincs információjuk. 
 

Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete 

 

A LIGA Szakszervezetek álláspontja a kiskereskedelmi szektorban való vasárnapi 
munkavégzés munkavállalói feltételeiről 

 

Az elmúlt napokban felröppent a hír, hogy a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fó-

ruma (VKF) Monitoring Bizottsága 2019. június 25-i ülésén egységes álláspont született a kereskedelmi 

üzletek vasárnapi nyitva tartásának korlátozása kérdésében. Nincs egységes álláspont, az alábbiakban a 

LIGA Szakszervezetek álláspontját közöljük. 

 

 A LIGA Szakszervezetek már 2014 decemberében 

közzétette álláspontját a kereskedelmi ágazatban 

bevezetendő, a vasárnapi nyitva tartás korlátozásá-

ról megfogalmazódott kormányzati szándékok kap-

csán. 

 Javasoltuk, hogy a kormány a tiltás helyett szigorít-

sa a vasárnapi nyitva tartás szabályait: javasoltuk a 

vasárnapi munkavégzésért járó pótlék jelentős meg-

emelését, egy helyett kettőre javasoltuk emelni a 

kötelezően vasárnapra eső pihenőnapok számát. 

 javasoltuk szigorítani a túlóra elrendelésének szabá-

lyait is. Javasoltuk továbbá, hogy vasárnaponként a 

munkavégzésre önkéntes alapon, a munkavállaló és 

a munkáltató megállapodása alapján kerüljön sor. 

 Amíg a legtöbben csak tiltakozásuknak adtak han-

got a tervezett intézkedés kapcsán, a LIGA Szak-

szervezetek alternatív javaslatokat fogalmazott meg, 

amely kiemelten védi a munkavállalókat, javítja jö-

vedelmi helyzetüket, ugyanakkor figyelembe veszi 

a kiskereskedelmi egységek vasárnapi nyitva tartá-

sához fűződő társadalmi elvárásokat és szokásokat 

is. 

 2015. januárjában a LIGA Szakszervezetek együtt-

működési megállapodást kötött a Vállalkozók és 

Munkáltatók Országos Szövetségével, amelynek 

alapján, együttesen léptek fel a kiskereskedelmi 

szektor nyitva tartása és a szektorban foglalkoztatott 

munkavállalók gazdasági és szociális helyzetének 

javítása mellett. 

A megfogalmazott javaslatok a következők voltak: 

 a munkavállalót vasárnapi napon történő munka-

végzés esetén jelentősen magasabb bérpótlék illesse 

meg; 

 a munkáltató a jelenlegi 1 helyett 2 vasárnapi pihe-

nőnapot biztosítson havonta a dolgozók számára, 

 a vasárnapi munkavégzés munkáltató általi kötelező 

elrendelésének felső értékét éves szinten 12 napban 

korlátozzák. E mérték felett vasárnapi munkavég-

zésre csak a munkáltató és a munkavállaló közös 

megegyezésével kerülhessen sor. 

 a gyermekét egyedül nevelő szülő önkéntes alapon, 

azaz kizárólag saját kérésére legyen beosztható a 

hét utolsó napján, 

 a fentieket (az 1.- 4. számú pontban foglaltakat) 

munkaszerződésben illetve munkahelyi szintű kol-

lektív megállapodásban is rögzítsék a szociális part-

nerek. 

 A vasárnapi boltzárról szóló törvényjavaslat elfoga-

dását követően a LIGA Szakszervezetek a VOSZ-

szal a kérdésben népszavazási kezdeményezéssel 

élt, amelyet a Nemzeti Választási Bizottság elutasí-

tott. 

 Időközben más társadalmi szervezetek is zászlajuk-

ra tűzték a vasárnapi nyitva tartás korlátozásának 

eltörlését és népszavazási kezdeményezéssel éltek. 

A kormány, miután a közvélemény kutatási adatok 

egyértelművé tették, hogy az esetleges népszavazás 

számára kudarccal végződne, a 2015. márciusában 

bevezetett korlátozást visszavonta, visszaállítva a 

korábbi állapotot. 

 2016. májusában a LIGA Szakszervezetek, a Ma-

gyar Szakszervezeti Szövetség és a Vállalkozók és 

Munkáltatók Országos Szövetsége ajánlást fogadott 

el, amely a kereskedelmi ágazatban foglalkoztatott 

munkavállalók helyzetének javítását tűzte ki célul, 

és amely ajánlás tartalmilag megegyezett a VOSZ 

és a LIGA Szakszervezetek által másfél évvel ko-

rábban kötött megállapodással. 

 
(folyt. a következő oldalo
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 Az aláíró felek megállapították, hogy a 2016. április 

15-én hatályba lépett törvény hátrányosan érinti a 

bolti kiskereskedelemben vasárnap is munkát végző 

dolgozókat, mivel a vasárnapi munkavégzés ellenér-

tékeként számfejtésre és kifizetésre kerülő vasárna-

pi pótlék visszaesett a 2015. március 15-e előtti 

szintre, azaz 50 százalékra, ez mintegy 80-100 ezer, 

vasárnap is dolgozó ember havi bérét csökkenti. 

 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultá-

ciós Fóruma 2016. júliusi ülésén Varga Mihály mi-

niszter úr részéről elhangzott, hogy a vasárnapi 

boltzár eltörlését követően a munkavállalók helyze-

tének javítása nincs napirenden. 

 A legfrissebb KSH-adatok szerint 2016. májusban a 

kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a 

nyers adat szerint 5,7%-kal nőtt az előző év azonos 

időszakához képest. A nagyobb áruházláncok nyi-

latkozatai szerint viszont a kiskereskedelmi üzletek 

2016. április 15-i újranyitása óta a kiskereskedelmi 

forgalom 2016 augusztusára érte el a boltok zárva 

tartásának elrendelése előtti szintet. 

 A munkaerőhiány a kiskereskedelmi szektorban 

tevékenykedő munkáltatókat kiemelten sújtja, a 

nyilvánosságra került információk szerint pl. a Lidl 

és a Tesco is jelentős béremelést hajtott végre, ám a 

munkaerőhiány így is veszélyezteti a működést. 

A béremelésre korlátozott lehetőségei vannak a 

munkáltatóknak, bizonyos szint felett a beruházások 

és a profit terhére tudnak csak megvalósítani béreme-

lést. 

Hosszabb távú megoldást csak a járulékcsökkentés 

jelenthet. 

A vasárnapi boltzár története megmutatta, hogy a 

politikai szempontok alapján kialakított döntés végül 

a társadalom támogatását nem nyerte el. 

Ugyanakkor egyértelműen rávilágított arra, hogy a 

szektorban kialakult foglalkoztatási problémák orvos-

lására azon piac konform megoldásoknak van létjogo-

sultsága, amelyeket a LIGA Szakszervezetek a part-

nereivel egyetértésben a kezdetektől fogva szorgal-

mazott. 
LIGA 

 

Láttad, megtapasztaltad? 
 

Nézted-e már a meleg szobából a hóesést? 

Láttad-e már tavasszal, amikor friss reggelben isko-

lába siettél, hogy bukkannak elő a fényből a felnőttek 

és az iskolába tartó gyerekek? 

Láttad-e nyújtózni a fákat az eső felé, hogy a levele-

ikről lemossák a port és a füstöt? 

Rácsodálkoztál-e már a fák friss, üde zöld lombjai-

ra? 

Tüdődbe szívtad-e már a tavasz illatát? 

Nyári kánikulában érezted-e már a tiszta víz édes 

ízét? 

Érezted-e már szüleid, nagyszüleid aggodalmát mi-

kor bajban voltál? Tudtad-e, hogy számíthatsz rájuk? 

Szerettél-e már önzetlenül valakit? 

Voltál-e már a vízparton, amikor a fény hidat vert 

rajta és a hullámok csobogva, hangoskodva ütköznek 

a partnak? 

Fogtad-e meg valakinek a kezét, miközben féltél a 

visszautasítástól? 

Aztán érezted, hogy a szeretet úgy árad feléd, mint 

csendes szél? 

Csalódtál-e már emberben? 

Érezted-e, hogy milyen egy viszonzatlan szerelem? 

Visszanéztél-e az életedre jót és rosszat egy csokor-

ba kötve és megnyugodva beletörődtél, hogy ez csak 

és kizárólagosan a te életed lehetett, jó és rossz csak 

veled történhetett meg ebben a formában? 

Tudtál-e szívből örülni egy jó jegynek? 

Megbocsátottál-e bárkinek, aki megbántott téged, és 

nem kért tőled bocsánatot? 

Álltál-e már egy koporsó mellett, és érezted-e, hogy 

senki és semmi nem nyújthat vigaszt? 

Találkoztál-e sok-sok év után egy ismerősöddel, 

akivel egyszerre tártátok ölelésre a karotokat? 

Mentél-e már dúdolva az utcán úgy, hogy minden 

szembejövőre rámosolyogtál? 

Hallgattad már a harangszót este a csendben, vagy 

korán egy nyári reggel, mikor még aludtál volna? 

Álltál e már egy betegágy mellett úgy, hogy azon 

tűnődtél mi fontosabb a hazugság, vagy pedig az 

őszinteség? 

Futottál-e reménytelenül az elment vonat után? 

Szembenéztél-e már azzal, hogy tudtad, hogy vala-

kinek soha nem tudsz megbocsátani? 

Jártál-e már egyedül az őszi avarban, a szép színek 

között és nem vágytál senki társaságára? 

Szégyenkezés nélkül sírtál-e már egy szép filmen, 

drámán, versen, zeneszámon, nem törődve az emberek 

véleményével? 

Találtál-e már olyan barátot, akire bármit rábíznál? 

Láttál-e már megszületni egy kisrigót, és ámultál a 

teremtés csodáján, amikor a néhány dekányi életben 

ott lapult az ének, és a szárnyalás reménye? 

Érezted-e már a győzelem ízét? 

Tudtál-e veszíteni? 

Voltál-e már kárörvendező? 

Szégyellted-e magad valamiért? 

Tudtál-e lovagias lenni a gyengébbel szemben? 

Beszéltél-e már akkor, mikor hallgatni kellett volna? 

Hallgattál-e mikor beszélni kellett volna? 

Sírtál-e már a Himnusz alatt? 

Én mindezt láttam, éreztem, megéltem és attól van 

sokszor jókedvem, hogy megtapasztalhattam. 
(Ismeretlen szerző)
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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. 
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