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Részletek a százhalombattai munkavállalói fórumról 
 

Január 29-én, az Üzemi Tanács szervezésében munkavállalói fórumot tartottak a DUFI 
színháztermében. A részvételre biztató felhívásban szerepelt, hogy Mosonyi György vezérigazgató 
tájékoztatást tart a nagyérdeműnek. A meghívóban írtak, és az előzetesen várt, széleskörű tájékoztatás 
reményében megtelt a színházterem. Sokat mond a munkavállalói hangulatról az a tény, hogy a 
közönség komor arccal hallgatta végig a szeánszot. 

 

Az előtérben rántott szeletes, ecetes uborkával 
turbózott szendviccsel és üdítővel, kávéval 
megpakolt asztalok fogadták az érkezőket, akik 
derekasan neki is láttak „letakarítani” a terítéket. 

Mire a megjelentek kisebb része csillapította 
éhségét és szomját, Bakos Ernő ÜT elnök 
vezetésével elkezdődött a fórum. 

Mosonyi György vezérigazgató bevezetőjében – 
többek között – elmondta, hogy a Mol nehéz 
környezetben dolgozik, de nincs válságban. 
Bejelentette azt is, hogy 2009-ben, az 500 milliárd 
forintra tervezett beruházásokat 200 milliárd forintra 
csökkentik. Hitelt nem lehet, illetve nem éri meg 
felvenni, ezért saját erőnkre kell hagyatkoznunk. 

Ezt követően Szőcs László HR igazgató ismertette 
a munkáltató legutóbbi (2009. január 19-i) javaslatát 
a KSz tárgyalások kapcsán: 

- Az inflációs előrejelzésnek megfelelő mértékű 
alapbéremelés teljes differenciálással, a márciusi 
bérrel, 2009. január 1-ig visszamenőleg (a 
menedzserek 2009-ben nem részesülnek 
alapbéremelésben); 

- Az elmúlt két év vívmányának, az 5%-os üzemi 
juttatásnak és a törzsgárda jutalomnak a 
fenntartása; 

- VBK: 506.000 Ft + az éves alapbér 5%-a/év 
- Karácsonyi jutalom (egyhavi alapbérnek 

megfelelő fix juttatás). 
- Teljesítményösztönző (az éves alapbér 9%-a, 

teljes differenciálás mellett, a 2008. évi teljesítmény 
alapján a 2009. májusi bérrel) 

A munkáltató a 2009. évi teljesítmény alapján 
járó, 2010-ben esedékessé váló 
teljesítményösztönző kifizetését előre 
meghatározott, ellenőrizhető pénzügyi mutatókhoz 
tervezi kötni, amelyek a vezetők esetében már 
elfogadásra kerültek. Ezzel a módszerrel megmarad 
a lehetősége a teljesítményösztönző kifizetésének, 
sőt, a várakozásokat jelentősen meghaladó 
eredmény esetén akár növekedhetne is a 
teljesítményösztönző mértéke. 

Ez a bejelentés sem forrósította fel a hangulatot, 
bár a 2010-es előirányzat hallatán felzúdulás volt a 
közönség soraiban. 

Írásbeli kérdésként hangzott el: „A bizalom és a 
kiszámíthatóság nagyon fontos. A MOL vezetése 
többször hangsúlyozta, bár nincs aláírt KSZ 
függelék a MOL Nyrt-ben, a 3 éves javaslatot 
fenntartja, illetve végrehajtja. Most mégis azt látjuk, 
hogy a vezetés ezen ígérete alól kihátrál, azaz, azt az 

elvet, hogy együtt sírunk együtt nevetünk, csak a 
sírásra vonatkoztatják.” 

Szőcs László válaszában kifejtette: néhányan 
mindent megtettek azért, hogy ne legyen aláírt KSz 
függelék. A TVK-nál 2007-ben aláírták 3 évre, és 
ott nincs semmi gond. 

Ezt kétkedve fogadjuk, mert tudomásunk szerint 
csupán annyiban helytálló, hogy aláírták a 3 éves 
szerződést. A gondmentességet állító kijelentéssel 
azonban szöges ellentétben áll az alábbi hír: 

„A Munkáltató az előző alapbéremelésre tett 
javaslatát átértékelte, és alternatív javaslata, hogy a 

differenciálható rész a -KSH 1-9 hónapra vonatkozó 

inflációs adatai alapján- korrigált összegben IX. 

hónap után kerüljön kifizetésre. Ennek egyik oka a 

TVK gyenge eredménytermelő képessége, valamint 
az alacsony inflációs előrejelzések. A Munkáltató 
szeretné megtalálni a legjobb megoldást, hogy a 

következő évben a ténylegesen megvalósuló infláció 

mértéke miatt elvonást ne kelljen eszközölnie. 2009-

ben komoly Capex programot kell végrehajtania, 

amely az olefingyári rekonstrukcióhoz, és a 

nagyjavításhoz kapcsolódik. A nehéz gazdasági 

környezetben minden pénzkiáramlást vissza kell 

fogniuk.  

Munkáltató kihangsúlyozza, hogy a tervezett 

intézkedés a 3 éves megállapodást nem érinti, csak a 

differenciálható rész kifizetésére kerülne később sor. 
A differenciálható bérfejlesztésre fordítható 

keretösszeg meghatározására a tényleges infláció 

ismeretében 2009 októberében kerülne sor.. Céljuk 

az, hogy mindkét fél a lehető legkisebb kockázattal 
zárja le a megállapodást. 

… 

Ha most nem tudnak megállapodni a felek, akkor 

a Munkáltató az 1,9 %-os fix összegű 
alapbéremelést sem tudja garantálni.” 

Írásbeli kérdésként – többek között – elhangzott 
még: „A paraffin kartell esetében a Mol-csoport 5 

milliárd forintos büntetését akarja a MOL vezetése 

a munkavállalók juttatásainak megkurtításával 

csökkenteni?” 
Azt is felvetették, hogy: „Igen barátságtalan lépés 

a MOL Nyrt. vezetése részéről a 3 x 6.900,- Ft-os 

vásárlási utalvány megszüntetése, hiszen korábban 

azzal az indokkal került ki ez az összeg a jóléti 

keretből, hogy a MOL így adót takarít meg!” 

A munkavállalói fórum résztvevőitől tudom, hogy 
összességében, nem voltak megelégedve a 
tájékoztatással. 

Talán majd legközelebb… 
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Karácsonyi „csendélet” a DUFI portán 
 

Elképzelem, ahogy valaki ül az irodájában, és hetekig (hónapokig?) azon töri a fejét, hogy felettes 
szerveinek miképpen lehetne igazolni, hogy ő milyen nagyon éber és mennyire tudatosan védi azt a 
területet, amit így vagy úgy, rábíztak. Az is lehet, hogy magafajta társait is bevonja az akcióba, nehogy 
már kimaradjanak a nagy alkotásból. Talán a videotékából - lehetőleg amerikai krimi - filmek 
tömkelegét viszi hivatalába, hogy megbízható tájékoztatásra tehessen szert a témában. Mindezek 
összegzéseként megszülethetett az Isteni szikra: karácsonykor, a műszakosok munkarendben dolgozók 
hazamenetelekor fokozott ellenőrzést kell tartani! 
 

Idézet a munkahelyi 
esélyegyenlőség című 
kiadványból: 

„- Közvetlen hátrányos 
megkülönböztetés történik, ha 
valakit vagy valamely csoportot a 
törvényben felsorolt tulajdonságai 
miatt más, velük 
összehasonlítható helyzetben lévő 
személyhez vagy csoporthoz 
képest kedvezőtlenebb 
bánásmódban részesítenek és 
tárgyilagos mérlegelés szerint 
ennek nincs ésszerű indoka. 
Közvetett a megkülönböztetés, ha 
valamely intézkedés látszólag 
semleges, tehát megfelel az 
egyenlő bánásmód 
követelményének, de az érintettet 
- valamely, fentiekben említett 
védett tulajdonsággal rendelkező 
személyt vagy csoportot - 
lényegesen hátrányosabban érint, 
mint másokat. 

 
- A zaklatás a törvényben 

felsorolt tulajdonságokkal 
összefüggő, emberi méltóságot 
sértő magatartás, amelynek az a 
célja vagy a hatása, hogy 
valamely személlyel szemben 
megfélemlítő, ellenséges, 
megalázó, megszégyenítő vagy 
támadó környezet alakuljon ki. 

- A pszichoterrort - az esetek 
többségében - valamilyen 

menedzsmenthiányosság teszi 
lehetővé, vagy éppen gerjeszti. 
Munkaszervezési hiányosságok 
miatt fellépő stressz; túlzott 
felelősséggel járó beosztás; a 
támadó nagy tekintélye, erős 
helyzete; a főnök, aki megengedi, 
elnézi, nem veszi észre mások 
hosszabb időn keresztül tartó 
üldözését; a vezetők elméleti, 
gyakorlati ismereteinek hiánya az 
emberi nézeteltérések 
megoldásában - a többi között 
ezek azok a tényezők, amelyek 
miatt a munkahelyeken 
megjelenik és eluralkodik a 
pszicho-terror.” 

Eddig az idézet. Most lássunk a 
tucatnál is több levélből kettőt, 
amit munkatársaink küldtek. 

Brunecker Jenő 

 

Tisztelt Hajzer Barnabás Úr! 
Tisztelt Szakszervezet! 
 

A karácsonyi fokozott ellenőrzésről már bizonyára értesültetek. Néhány bennünk felmerült kérdést szeretnénk 
ennek kapcsán tolmácsolni nektek, hátha ti hamarabb választ kaptok rá. 
A (most már) tavalyi karácsonyi "ajándék", amit a cégtől kaptunk a következőképpen nézett ki, már amennyit mi 
tapasztaltunk belőle 2008. december 23-a és 28-a között: 
A főépületben lévő forgó beléptetőknél táskaellenőrzés, majd az északi portánál, szigorított járműátvizsgálás várt 
ránk. Az autóból kiszállítva az utasokat, az utastér valamint a csomagtartó átvizsgálása következett. A járművek 
átengedése 1 db folyosón történt - személyautók és kamionok is! - így előfordult, hogy 20 percet kellett itt 
várakoznunk. Ez alatt az autóbuszok egy másik kapun lendületből hajtottak át. A dolgozók egy része azért jár 
autóval, hogy néhány perccel előbb érjen haza szeretteihez, ami így karácsonykor fokozottan érvényes. Ez most 
nem sikerült, hiszen aki busszal ment, az előbb hazaért. 
Korábban, Galambos László úr személyesen ígérte meg, hogy beszél a Civilesekkel a rugalmasabb kapukezelés 
ügyében. Úgy látszik ez nem járt sikerrel. Pedig próbáltuk hangos dudálással és a buszsávba történő beállással 
erre ösztönözni a kapukezelőket. A buszsávban való megjelenésünkre a Civiles dolgozó reakciója a következő 
volt: "Itt ma nem mész ki Öcsém!” Vajon ez náluk hivatalos formula az ilyen és hasonló esetekre? 
Megértjük, hogy szükség van ellenőrzésre. Néha pedig biztosan fokozott ellenőrzésre is. De! 
- Biztos, hogy ezt pont karácsonykor kell? Az év maradék 360 napjában pedig nem? 
- Vajon az ünnepek utáni első munkanapon is lesz ilyen, amikor a nappali munkarendben dolgozók próbálnak 
hazajutni? Vagy ez csak a műszakos dolgozók kiváltsága? (Etikai kódex???) 
- Mit lehet kivinni egy - a központi parkolóból induló - autóval, amit a buszokon nem? 
- A külső céges dolgozókkal is szoktak ilyet tenni? 
Nos, ilyen kérdések merültek fel bennünk, és ha már végig kellett szenvednünk ezt a primitív, kimondottan 
rosszindulatú és felháborító eljárást, legalább megtudhatnánk, hogy mi lett az eredménye? 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


Ui.: Mivel nem bízunk feletteseink korrektségében, így megkérünk benneteket, hogy nevünket mellőzzétek ennek 
a levélnek bármilyen formában történő közzétételénél! 
Köszönettel: A Dunai Finomító néhány műszakos dolgozója. 
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A Szeretet(?) ünnepe 
 
2008. Karácsony. 
 
Mint mindig, most is az év legvártabb ünnepe, mindenkinek. Sokunknak azonban dolgoznia kell, de talán 
már hozzászoktunk. 
 
2008. 12. 24-én Karácsony Szenteste. Aki csak tehette, kocsival jött reggelre. A dupla beléptezőn átjutva, 
meglepve néztünk szét az ebédlő melletti placcon. Telis-tele szeméttel! Ez lenne a karácsonyi díszítés? 
A látvány elképesztő volt! 
 
Végeztük szokásos munkánkat, majd a műszak vége felé egyre sűrűbben nézegettük a műszertermi, 
tartózkodói órákat. Az idő olyan lassan múlt, mintha ólomlábakon járna. 
Végre beérkezett a délutános váltás és már mondta is műszakátadás közben: 
„Fokozott ellenőrzés van”. 
Nem baj… Gyors öltözés, a nem autóval érkező kollégákat is összeszedtük, gyorsan-gyorsan haza! Vár a 
család! 
Az irodaházi ebédlős kiléptetőnél már messziről láttuk a fokozott ellenőrzést végrehajtó dolgozókat. 
Kártyáztunk a kilépőnél, táskavizit. 
Aztán még egyszer kártyáztunk, gyors léptekkel mentünk az autókhoz és végre elindultunk haza. 
 
Az északi portához érve várt az igazi „ajándék”: csak egy kiléptető van személyautóra állítva, szokatlan 
módon a jobb szélső. Az előttünk álló Suzukiból kiszáll a sofőr, valamit nagyon magyaráz. Egyedül volt, a 
kocsin messziről át lehet látni, de a biztonsági őrök minden ajtón, minden zugba benéztek. 
Torlódik a kocsisor, egy-két rövid duda jelzi a türelmetlenséget. Mi is odaérünk végre. 
Felszólításra kocsiból ki, átvizsgálás, mehetünk. Keserű szájízzel indul az ünnep. 
Másnap, 2008. 12. 25-én, nekünk újra munkanap: mehetünk dolgozni. Az ebédlőnél a karácsonyi „díszeket” 
még mindig görgeti a szellő. 
Majd hazafelé ugyanaz, mint tegnap: dupla kiléptető között táska szemle, északi portán egy kilépési 
lehetőség, a jobb szélső. 
Most már türelmetlenebbek az emberek. Van, aki a busznak fenntartott sávban próbál előnyhöz jutni. 
Reakció? 
„Itt te ma nem mész ki öcsém”… Ejha! Ez a hivatalos szöveg van előírva? 
Aztán kocsiból ki, „ez itt a gázpedál” megjegyzésre kényszeredett mosoly kíséretében jön a válasz: „nem mi 
tehetünk róla”. 
Ezt mi is tudjuk, de talán lehetnénk rugalmasabbak is egymással szemben. Emberek vagyunk. 
Legalább a „nagy színes TV” lenne most ide telepítve úgy, hogy a tíz-húsz perces várakozás közben 
nézhessük e csodálatos ajándékot. Vagy ez sem az? 
2008. 12. 26-án a helyzet változatlan. 
Egész ünnep alatt változatlan. Mint ahogyan az is, hogy a főépületbe a gyomorideget kapott munkatársak 
nem tudnak bejutni, szükségüket végezni.  
Zárva van. 
Hétfőn, azaz ma, 2008. december 29-én vajon mennyi ideig tart majd a nappalos dolgozók kilométeres 
kocsisorának átvizsgálása? 
Hogy esetleg már ellenőrzés sem lesz? 
Akkor ez nem a dolgozóink féltéséről szólt. Hanem valami másról… 
De azt nem bírja el a papír. 
 
Százhalombatta, 2008-12-29 
 
FCC-ETBE-HFA-BEK5 üzemi vezérlő 
 
Utóirat: e megkülönböztetett figyelmet, melyet irányunkba tanúsítottak, magam és műszakos társaim 
nevében szeretném megköszönni. 
Felejthetetlen és felemelő érzés volt. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


De ezt az érzést egyikünk sem tette az otthoni fenyőfa alá. Remélem… 
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Az alkalmazottak megfigyelésének lehetőségei és korlátjai 
 

Németországban, a Lidl-botrány kapcsán kitudódott, hogy a munkaadók nemcsak kamerákkal 
figyelik alkalmazottaikat, de ellenőrzik Internet használatukat, elektronikus levelezésüket és 
telefonjaikat is. Mit enged meg a jog a vállalatoknak? 

 

A megfigyelés eszközei és 
alkalmazásuk 

"A bizalom jó, az ellenőrzés 
azonban még jobb" - állítólag ezt 
már Lenin is tudta. Ráadásul 
Lenin ideje óta nagyon sokat 
fejlődtek a felügyelet, 
megfigyelés és ellenőrzés 
lehetőségei. A munkavállalóit 
ellenőrizni kívánó munkaadó az 
információtechnika korában egy 
sor eszközt alkalmazhat, például 
kamerákat és detektíveket, 
internetes adatgyűjtést és 
kiértékelést, az e-mailek és 
telefonok figyelését. 

A németországi személyzeti 
vezetők társasága, a DGFP egyik 
(nem utolsósorban a Lidl botrány 
hatására készített) felmérése 
szerint a vállalatok ma 
gyakrabban ellenőrzik 
alkalmazottaikat, mint tíz évvel 
ezelőtt, elsősorban azért, mert 
napjainkban több műszaki 
lehetőség használható erre a 
célra. Ennek ellenére csak 
minden negyedik személyzeti 
vezető gondolja azt, hogy a 
bizalmatlanság ma nagyobb a 
német vállalatoknál, mint tíz éve 
volt. 52 százalékuk nem lát 
semmilyen változást, sőt, a 
megkérdezettek 23 százaléka úgy 
ítéli meg, hogy napjainkban a 
vállalaton belüli együttműködés 
nagyobb bizalomra épül. 

A megkérdezettek 62 százaléka 
érzékelte úgy, hogy a német 
vállalatok ma jobban megfigyelik 
alkalmazottaikat, mint tíz éve. A 
személyzeti vezetők 83 százaléka 
szerint nincs szükség a 
munkavállalók adatvédelmének 
külön szabályozására, mert az 
általános adatvédelmi törvény 
ebből a szempontból is 
megfelelő. 

Az eszközök tényleges 
alkalmazását azonban morális 

okokból és a vállalati béke 
érdekében jól meg kell fontolni, 
és feltétlenül figyelembe kell 
venni a döntéseknél a jogi 
korlátokat is. Jól mutatja ezt a 
Lidl esete is: ez a vállalat 
kénytelen volt elnézést kérni 
alkalmazottaitól a kamerák és 
érzékelők mindenhová behatoló 
rendszere miatt (Big Brother 
jelenség). 

A ver.di szakszervezet tagjait 
nyilvánosan arra ösztönözte, 
hogy pereljék be a Lidlt, mint a 
személyiségi jogokat sértő 
munkáltatót, és ehhez jogi 
segítséget is ígért. Ebben az 
esetben jól láthatóan jelent meg a 
munkatársak ellenőrzésének két 
problémaköre: egyrészt az ilyen 
jellegű intézkedések munka- és 
személyiségjogi korlátai, 
amelyek figyelmen kívül hagyása 
súlyos pénzbüntetéssel járhat a 
munkaadó számárára, másrészt a 
munkatársak és ügyfelek 
figyelésének alapvető 
népszerűtlensége, amely a 
vállalat hírnevét ronthatja. A jogi 
korlátok a munkatársak egyéni 
jogait, az üzemi tanácsok 
beleszólási jogát, valamint az 
általános adatvédelmi jogokat 
jelentik. Az ellenőrzés és 
megfigyelés egyes módszereivel 
kapcsolatban az alábbiakat 
érdemes figyelembe venni. 

Kamerás megfigyelés 
A kamerás megfigyelés lehet 

rejtett vagy nyílt. A rejtett 
változat alkalmazása csak 
korlátozott mértékben 
megengedett, mert nyilvánvalóan 
jobban sérti a megfigyeltek 
jogait, mint a nyílt megfigyelés. 
A munkateljesítmény 
ellenőrzését vagy lopás 
megelőzését szolgáló titkos 
megfigyelés viszont eleve 
megengedhetetlen. Mivel a 

munkaadó a rejtett kamrás 
megfigyeléssel jelentős 
mértékben sérti a munkatársak 
személyiségi jogait, általános 
megelőző jelleggel nem 
alkalmazhatja ezt a megoldást. A 
német jog szerint csak akkor 
nyúlhat ehhez az eszközhöz, ha 
valódi, tényekre épülő gyanúja 
áll fenn valamelyik alkalmazott 
büntethető viselkedésének, és 
nincs más, enyhébb eszköz a 
gyanú ellenőrzésére. Nyilvános 
helyen rejtett kamerás felvétel 
készítése tilos. 

A nyílt kamerás megfigyelés 
ezzel szemben bizonyos 
esetekben engedélyezett, 
amennyiben célja jogszerű, és 
nem pusztán a munkavállalók 
zaklatása és nyomás alá 
helyezése. Jogszerű cél lehet 
például, ha egy kereskedő 
termékeit kívánja ily módon 
védeni lopás ellen. Nyilvános 
helyeken jól láthatóan utalni kell 
a videofelvétel-készítés tényére. 
Németországban ezenkívül azt is 
előríja a törvény, hogy az üzemi 
tanács beleegyezése nélkül nem 
lehet videó-rendszert telepíteni és 
alkalmazni. 

Mivel a megfigyelés csak 
jogszerű célokat szolgálhat, csak 
azt szabad rögzíteni, ami ehhez 
szükséges. Ilyenek például a 
pénztár, az áruállomány vagy az 
értékes eszközök. Nem 
megengedett ezzel szemben a 
folyosók, a pihenő- és 
mellékhelyiségek figyelése, ha 
erre nincs valódi ok (pl. többszöri 
vandalizmus). 

Érdemes azt is megemlíteni, 
hogy a német jogrend szerint a 
bíróságon nem használhatók a 
jogszerűtlen úton megszerzett 
bizonyítékok, például az üzemi 
tanács belegyezése nélkül 
telepített kamerákkal készített 
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felvételek, amennyiben az ilyen 
anyagok használata sérti azt a 
normát, amelynek védelme a 
tilalom célja. A titokban készített 
telefonfelvételek felhasználása 

például nem megengedett, mivel 
a tilalom célja a telefonálók 
védelme. Ugyanakkor, ha az 
üzemi tanács utólag jóváhagyja a 
videokamerás megfigyelést, és 

azt csak egyes esetekben 
alkalmazták, az ilyen felvétel a 
bíróság előtt felhasználható. 

 
(folyt. a következő oldalon) 
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Nyomozók alkalmazása 
Sok területen van lehetőség 

magánnyomozók alkalmazására. 
A munkaadók gyakran a 
munkahelyi bűncselekmények 
felderítésével vagy ún. 
"becsületesség-ellenőrzéssel" 
bízzák meg a nyomozókat. 
Sokszor szükség van a 
munkahelyen kívüli 
megfigyelésre is vélt 
szerződésszegések felderítéséhez 
(például betegszabadság vagy a 
versenytárssal való 
együttműködés esetén, illetve 
ezekre vonatkozó gyanúval 
kapcsolatban). A 
magándetektívek alkalmazásának 
természetesen csak akkor van 
értelme, ha titkosan történik. A 
megfigyeltek személyiségi 
jogainak súlyos megsértése miatt 
ennek a megfigyelési 
módszernek ugyanúgy vannak 
határai, mint a rejtett kamerás 
megfigyelésnek: büntetendő 
cselekmény konkrét, tényekre 
épülő gyanújának kell fennállnia, 
amelyet más, enyhébb 
eszközökkel nem lehet 
felderíteni. 

A becsületességvizsgálat 
alkalmazása is erősen korlátozott 
(ebbe a fogalomkörbe tartozik 
például az a megoldás, amikor 
egy detektív vevőként működve 
ellenőrzi az áruházi rendszert). 
Ezt is csak akkor lehet 
alkalmazni, ha a munkaadó más 
módszerrel nem tudja ellenőrizni 
munkatársainak megbízhatóságát. 
Általában ez a helyzet a 
külszolgálatban vagy a 
pénztárban dolgozók esetében. A 
becsületesség ellenőrzése nem 
ösztönözheti a munkatársakat 
semmilyen cselekedetre, mindig 
az elkövetés lehetőségének 
megteremtésére kell 
korlátozódnia. A zsebek 
ellenőrzéséhez és a testi 
motozáshoz szükség van a 
munkatársak hozzájárulására és 

az üzemi tanács általános 
beleegyezésére. 

Jó tudni, hogy a tetten ért 
munkatársakkal bizonyos 
feltételek mellett megtéríttethetők 
a magánnyomozó 
alkalmazásának költségei. Ennek 
azonban feltétele, hogy fennállt a 
bűncselekmény vagy a 
munkáltatóval szemben más 
jogsértés elkövetésének veszélye, 
a felderítéshez szükség volt 
magánnyomozóra, a 
magánnyomozó alkalmazásának 
köszönhetően a munkavállalóra 
rábizonyítható a bűncselekmény 
vagy más jogsértés. 

Ezen feltételek teljesítése 
esetén más költségek is 
megtéríttethetők, például a 
videokamerás megfigyelésé. A 
költségeknek azonban 
arányosaknak kell lenniük, nem 
fedezhetik az állandóan 
alkalmazott detektívekkel vagy 
kamerarendszerekkel járó 
kiadásokat. 

 
Internet, e-mail és telefon 

Az Internet és e-mail használat, 
valamint a telefonhívások 
figyelése megfelelő program 
keretében gond nélkül 
megoldható. Az ilyen jellegű 
eszközök alkalmazásának 
lehetőségeit erősen korlátozzák 
egyrészt az adatvédelmi 
előírások, másrészt az üzemi 
tanácsok általános beleszólási 
joga. Általános szabály, hogy 
különbséget kell tenni a 
távközlési adatok és tartalmak 
között. Távközlési adatokat 
sokkal szélesebb körben lehet 
tárolni és ellenőrizni, mint 

tartalmakat. Minden további 
nélkül megengedett tehát az 
Internet- vagy telefonhasználat 
időpontjának és időtartamának 
ellenőrzése, nem ilyen egyszerű a 
helyzet azonban a tartalommal. A 
telefonbeszélgetések lehallgatása 
vagy rögzítése az üzleti partner 
beleegyezése nélkül büntetendő 
cselekmény. 

Az e-mailek és az Internet 
használat ellenőrzésének oka 
elsősorban annak megítélése, 
hogy az adott eszközt magán- 
vagy szolgálati célra használták-
e. A szolgálati e-mailek és a 
munkához kapcsolódóan 
felkeresett webhelyek nyomon 
követhetők és ellenőrizhetők, 
ugyanúgy, ahogy a munkaadó a 
szolgálati célú leveleket is 
ellenőrizheti. A magáncélú e-
mailek, és Internet használat 
tartalmát azonban nem 
ellenőrizheti a munkaadó. Ez alól 
kivétel csak bűncselekmény 
gyanúja vagy szükséghelyzet 
lehet. Ha azonban a munkaadó 
megtiltotta az Internet és az e-
mailek magáncélú használatát, 
kiindulhat abból, hogy a tilalmat 
betartják, és ellenőrizheti a 
tartalmakat. 

Az elmondottakból következik, 
hogy célszerű az e-mail és 
Internet magáncélú használatát 
megtiltani, és megengedett 
ellenőrzést folytatni. Ha viszont a 
munkáltató engedélyezi a 
magáncélú használatot, akkor 
nemcsak a személyiségi jogok 
miatt, de adatvédelmi okokból is 
le kell mondania a tartalom 
ellenőrzéséről. 

Kérdés lehet ezzel 
kapcsolatban, hogy az 
elektronikus eszközök magáncélú 
használatát kifejezetten 
engedélyezni kell, vagy - ha 
nincs tiltás - engedélyezettnek 
kell tekinteni. A munkaadónak 
munkaidő alatt alapvetően 
dolgoznia kell, ami viszont 
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kizárja a számítógép magáncélú 
használatát. Ugyanakkor, ha 
nincs kifejezetten tiltva, a 
kismértékű használat 
társadalmilag elfogadottnak és 
így engedélyezettnek tekinthető, 
akárcsak a telefonálás. Mivel 
nehéz pontosan megmondani, 
hogy hol a határ, a munkaadónak 

célszerű kimondania az általános 
tilalmat. Ezt például a 
munkaszerződések vagy az 
üzemi megállapodások 
záradékában lehet 
megfogalmazni. 

Kártérítésre van joga 
ugyanakkor annak a 
munkavállalónak, akinek 

személyiségi jogait jogosulatlan 
megfigyeléssel megsértették. A 
kártérítés nagysága az adott 
körülményektől függ, elsősorban 
a beavatkozás súlyosságától és 
következményeitől, valamint a 
munkaadó vétkességének fokától. 

 
Humánpolitikai Szemle 2008/6. 
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Jár az alapbér a gázkorlátozás idején - Jogszerűtlen munkáltatók? 
 

A Liga Szakszervezetek szerint jogszerűtlen, hogy a gázkorlátozás miatt több munkáltató kényszer-, 
illetve fizetés nélküli szabadságra küldte dolgozóit, akik így kevesebb bért visznek haza - írja a hétfői 
Magyar Nemzet. 

 

Dr. Schnider Marianna, a Liga jogásza szerint a 
termelés kényszerű leállítása, a munkavégzési 
kötelezettség alóli mentesítés esetén a munka 
törvénykönyve azon paragrafusát kell alkalmazni, 
amely szerint a munkavállalót a kiesett időre 
személyi alapbére illeti meg, ha munkáját a cég 
működési körében felmerült okból nem tudja 
elvégezni. A jogász hangsúlyozta azt is, hogy ha a 
munkaadó nem tud eleget tenni e kötelezettségének, 
a dolgozókat állásidőre kell küldenie. 

A Magyar Nemzet ismerteti, hogy a szabadság 
kiadása már csak azért is jogszerűtlen, mert a munka 
törvénykönyve alapján ennek időpontját a 
munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete 
előtt egy hónappal közölni kell. Nincs lehetőség arra 
sem, hogy a dolgozókat fizetés nélküli szabadságra 
küldjék, erre ugyanis csak a törvény által 
meghatározott esetekben, vagy a munkavállaló és a 
munkáltató megállapodása alapján kerülhet sor. 

VGO 
 

Ady Endre
A HŐKÖLÉS NÉPE 

 

 

Ez a hőkölő harcok népe   Betyár urai így nevelték, 
S mosti lapulása is rávall,   Nem rúg vissza, csak búsan átkoz 
Hogy az úri kíméletlenség   S ki egyszer rúgott a magyarba, 
Rásuhintott szíjostorával.   Szinte kedvet kap a rúgáshoz.  

 
Mindig ilyen volt: apró khánok   Ma is itt ül lomhán, petyhüdten, 
Révén minden igának barma,   Fejét, jussát, szívét kobozzák 
Sohse harcolt még harcot végig,  S ha néhányan nem kiáltoznánk, 
Csak léhán és gyáván kavarta.   Azt se tudná, hogy őt pofozzák.  

 
Erőt mutattak, erőt látott,   Csak a Csodák-Ura meglátná 
Vertnek született, nem verőnek.  Végre ezt a szánalmas népet, 
Önerejét feledte mindig,   Adna neki csak egy dárdányi, 
Sohse szegzett erőt erőnek.   Úri, kis kíméletlenséget.  

 
   Hogy néhány maradt sereghajtó 
   Törötten, fogyva azt ne vallja: 
   Ezért a népért úgyis mindegy, 
   Ebsorsot akar, hát - akarja.  

 

 

A TŰZOLTÓ… 
 

…aki minden harmadik reggel 24 órás szolgálatra jelentkezik, napközben oktatásokon vesz részt, 
karbantartja a tűzoltógépjárműveket és – felszereléseket, takarít, füvet nyír, és indul, ha segítség kell. 

 

…aki soha nem hátrál meg, ha életed kell megmenteni, vagy üzemed lángokban áll. 
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… aki kiszabadít a roncsok fogságából. 
 

…aki a családi rendezvényeken megmutatja a tűzoltóautót, aki megengedi, hogy felpróbáld a sisakot, 
és kipróbáld azt a sugárcsövet, amellyel milliárdokat ment meg a tűz pusztításától. 

 

…aki nevet és szomorkodik. Aki minden szolgálatban töltött estén úgy pihen le, hogy nem tudja, mit 
hoz az éjszaka. 

 

…aki ha kell, élete kockáztatásával végzi hivatását. 
 

…akit minden szolgálat után családja hazavár. 
Bisztricz Anett 
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Munka törvénykönyve fontosabb változások 2009. 
 

A munkaidő beosztása 
119. § (1) A munkáltató a munkaidőt a munka 
jellegére, valamint az egészséges és biztonságos 
munkavégzés követelményére figyelemmel osztja 
be. 
(2) A munkaidő-beosztást - kollektív szerződés 
eltérő rendelkezése hiányában - legalább hét nappal 
korábban, legalább egy hétre a 118/A. § (4) 
bekezdésében meghatározott módon kell közölni. 
Ennek hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az 
irányadó. 
(3) A munkavállaló beosztás szerinti 
a) napi munkaideje a tizenkét, készenléti jellegű 
munkakörben a huszonnégy órát, 
b) heti munkaideje a negyvennyolc, készenléti 
jellegű munkakörben a hetvenkét órát nem 
haladhatja meg. A beosztás szerinti napi, illetve a 
heti munkaidő mértékébe az elrendelt rendkívüli 
munkavégzés időtartamát be kell számítani. 
(4) A jogszabályban meghatározott egészségkárosító 
kockázatok között foglalkoztatott munkavállaló 
beosztás szerinti napi munkaideje az éjszakai 
munkavégzés során a nyolc órát nem haladhatja 
meg. 
(5) A munkavállaló beosztás szerinti munkaideje a 
napi tizenkét órát, készenléti jellegű munkakör 
esetén a napi huszonnégy órát legfeljebb egy órával 
haladhatja meg, ha a téli időszámítás kezdetének 
időpontja a munkaidő-beosztás szerinti rendes 
munkaidő tartamára esik. 
(6) Ügyelet elrendelése esetén a (3) bekezdés 
szerinti heti munkaidő leghosszabb tartamába az 
ügyelet időtartamát is be kell számítani. A napi 
munkaidő tekintetében az ügyelet teljes tartamát 
munkaidőként kell figyelembe venni, ha az ügyelet 
alatt a rendkívüli munkavégzés időtartama nem 
mérhető. Az elrendelt ügyelet tartama nem 
haladhatja meg a huszonnégy órát azzal, hogy ennek 
tartamába az ügyelet megkezdésének napjára eső 
beosztás szerinti napi munkaidő tartamát be kell 
számítani. Az ügyelet elrendelésekor megfelelően 
alkalmazni kell az (5) bekezdésben foglaltakat. 
(7) Munkaidőkeret esetén a (3) és (6) bekezdés 
rendelkezését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy a beosztás szerinti heti munkaidő mértékét a 
munkaidőkeret átlagában kell figyelembe venni. 

(8) Az (1) és a (3)-(7) bekezdés rendelkezéseitől 
érvényesen eltérni nem lehet. 
A pihenőidő 
123. § (1) A munkavállaló részére a napi 
munkájának befejezése és a másnapi munkakezdés 
között legalább tizenegy óra egybefüggő pihenőidőt 
kell biztosítani. Ettől eltérően osztott napi 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetében 
legalább nyolc óra egybefüggő pihenőidő 
biztosítandó. 
A Munka Törvénykönyvének 2009. január 1-jén 
életbe lépett módosításait még kevesen érzékelik, 
pedig a minimálbér mértékének változásán túl nem 
egy ponton módosították a törvényt. 
Összegyűjtöttük a legfontosabbakat. 
Változott a munkaközi szünet ideje és az ügyeleti 
rendszer is 
A Munka Törvénykönyvének módosítása kitér a 
munkaidő beosztására, eszerint figyelembe kell 
venni a munka jellegét, és azt, hogy a munkavégzés 
körülményei megfeleljenek a biztonsági és 
egészségi feltételeknek. A napi munkaidő a 12, 
készenléti jellegű munkakörben a 24 órát, a heti 
munkaidő pedig a 48, készenléti jellegű 
munkakörben a 72 órát nem haladhatja meg. Ami az 
ügyeletet illeti, az új határozat szerint a heti 
munkaidő leghosszabb tartamába az ügyelet 
időtartamát is be kell számítani, a napi munkaidőbe 
pedig bele kell számítani az ügyelet összes óráját. 
Kötelező pihenőidő és munka a munkaszüneti 
napon 
Január 1-től minden munkavállalónak legalább 11 
óra egybefüggő pihenőidőt kell biztosítani a napi 
munkájának befejezésétől a következő napi 
munkakezdésig. Akiket osztott munkaidőben 
foglalkoztatnak, azok esetében a kötelező pihenőidő 
8 óra. 
A munkaszüneti napokon azonban nem pihenhet 
mindenki nyugodtan, három esetben ugyanis a 
munkaszüneti napon is berendelhetők a dolgozók: 
egyfelől olyan cégeknél, amelyek folyamatos 
munkarendben működnek, például éjjel-nappal 
nyitva tartó üzletek. 
Lehetőség van a munkavállaló behívására, továbbá 
az olyan munkáltatóknál is, amelyek külföldi 
érdekeltségűek, vagyis több országot átfogó munkát 
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végeznek. A harmadik eset pedig, ha a munkavállaló 
külföldön képviseli cégét, és ott nem számít 
munkaszüneti napnak az, amely hazánkban igen - 
ilyen például augusztus 20. 
A szabadságra vonatkozó módosítások 
Arról, hogy a munkavállaló mikor veheti ki a 
szabadságát, alapvetően a munkáltató dönt, bár 
alkalmazottjával való egyeztetés után teheti ezt - 
ebben nem történt változás. Újdonságnak számít, 
hogy a szabadságot esedékességének évében kell 
kiadni. 
Ám amennyiben a szabadság az esedékesség évében 
kezdődött meg, és legfeljebb öt nap erejéig nyúlik át 

a következő évre, úgy azt még az esedékesség 
évében kiadottnak kell tekinteni. Ha valamilyen 
okból kifolyólag mégsem tudod kivenni a 
szabadságodat az adott évben, akkor azt legkésőbb a 
következő év március 30-ig kell kiadnia a 
munkáltatónak. 
Abban az esetben, ha betegség gátol meg egy 
munkavállalót szabadsága letöltésében, a 
munkáltató az akadályoztatás, vagyis a betegség 
megszűnésétől számított harminc napon belül adja 
ki a pihenőnapjait, amennyiben az esedékesség éve 
már eltelt. 
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Akinek humora van mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

 
Minden kisgyerek okos, sok ember ostoba. 

Ezt teszi a nevelés. 
* 

Ha  tudsz, légy bölcsebb, mint a többi ember, 
de ne hozd ezt a tudtukra… 

* 
Mind ugyanabban az ürülékben fekszünk, 

csak van, aki arccal felfelé. 
* 

Nem érdemes disznóval birkózni pocsolyában. 
Mindketten mocskosok lesztek, 
és a disznó még élvezni is fogja. 

* 
Vettem egy házat az autópálya mellett. 
Ez nem zavaró, ha megszokod, hogy 

százharminccal kell kiállni a garázsból. 
* 

A bátorság nem más, mint néhány 
másodpercig visszatartani a félelmet. 

* 
Az élet olyan, mint a WC-papír. - Minél közelebb 

érsz a végéhez, annál gyorsabban fogy. 
* 

Vajon hol ismerték meg az anyukák mindazokat 
a dolgokat, amiktől úgy féltik a lányaikat? 

* 
Senki sem tökéletes. 

Belőlem is hiányoznak a hibák… 
* 

Két részeg férfi nézegeti az italát a kocsmában. 
Felkiált az egyik: 

- Öregem, láttál már jégkockát lyukkal a 
közepén?! 

- Persze, 15 éve van egy élettársam... 
* 

- Apu! Mi az, hogy dizájn? 
- Az, hogy amikor egy nagy, piros és erős 
járműben ülsz, nem mindegy, hogy az Ferrari 
vagy traktor. 

* 
Új csajozó duma: 
- Szia! Hazakísérlek, mert sok errefelé a rendőr... 

* 
- Na, milyen nős embernek lenni? 
- Megfiatalodtam! Mintha újra 17 éves lennék! 
- Hogy lehet az? 

- A WC-ben cigarettázom, és titokban iszom. 
* 

-Béla! Ti hova mentek szabadságra? 
- Sehova, megvárjuk, amíg itt lesz… 

* 
Bankrablók rontanak be egy bankba, 

fegyverekkel fenyegetőznek, és az összes 
banki alkalmazottat meg az ügyfeleket is 
felszólítják, hogy vetkőzzenek le, és hasaljanak 
a padlóra. A szőke recepciós lány leveszi az 
összes ruháját, és hanyatt dobja magát a 
földön. Erre odasúgja neki az egyik kolléga: 

– Fordulj hasra! Ez nem céges buli, hanem 
bankrablás! 

* 
Kovácsékhoz becsenget egy hölgy gyűjtőívvel a 

kezében. 
- Kérem, ajánljon fel valamit az elhagyott nők 

menhelye számára! 
- Várjon egy kicsit - mondja Kovács úr. - Mindjárt 

hozom az anyósomat! 
* 

- Nahát öregem, te itt a 
kondicionálóteremben? Most már bevallhatom, 
amikor két hónapja meglátogattalak a 
kórházban, azt hittem sose kerülsz ki onnét… 

- Én is azt hittem. De aztán nyugdíjazták a 
kezelőorvosomat. 

* 
Két részeg beszélget a kocsmában: 
- Te, hallottad, hogy a Józsi fia tegnap rendőrnek 

ment? 
- Hogyan? 
- Hogy-hogy hogyan? Hát a traktorral. 

* 
Egy nő bemegy az orvoshoz: 
– Doktor úr, baj van a férjemmel. Szex közben 

folyamatosan nyögdécsel, szuszog, és 
időnként kiabál is. 

– De asszonyom, ez teljesen természetes 
dolog! 

– Az lehet, de nem tudok tőle aludni! 
* 

Bemegy Khon kocsmájába egy vendég, és 
nagyfröccsöt kér. Mire Khon megkérdezi: 

- Az meg mi? 



- Hát két deci bor meg egy deci víz. 
Odasúgja Khon a feleségének sunyiban: 
- Na Ráhel, már húsz éve így áruljuk a bort, de 

csak most tudtuk meg, hogy mi a neve… 
* 

János bácsi kitántorog a kocsmából. 
Nekimegy egy hölgynek, aki rögtön lekever két 
hatalmas pofont, mire az öreg megrázza magát: 
- Hű, de hamar hazaértem! 

* 
A főkönyvelő elmegy az igazgatóhoz, és így 

szól: 
- Add, kérlek, kölcsön a titkárnődet, mert az 

enyém tegnap megbetegedett! 

- Nagyon szívesen! Jól gépel, nézd milyen szép, 
és van valami, amit sokkal jobban tud, mint a 
feleségem - kacsint az igazgató. 

Három nap múlva a főkönyvelő visszakíséri a 
kölcsönkapott hölgyet: 

- Köszönöm a szívességedet! Tényleg nagyon jól 
gépel, gyönyörű is, de azt a valamit szerintem nem 
tudja jobban mint a feleséged! 

* 
– Van a kedves férjének valamilyen 

megkülönböztető jegye? Egyébként aligha 
találjuk meg - mondják a rendőrségen a férje 
után érdeklődő feleségnek. 

- Még nincs - így az asszony -, de ha 
előkerítik, akkor majd lesz! 
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E L A D Ó ! 
 

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

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

 

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

Telefon: 06-20-772-5730 

ELADÓ LAKÁS! 
 
 

Százhalombattán, a Móricz Zsigmond közben eladó egy 50 m2-es, két szobás harmadik 
emeleti panellakás. 

 

Irányár: 9,2 millió forint 
 

ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS SZÁZHALOMBATTÁN 
 

Termékeink: 
Fenyő-fűrészárú – tetőanyag – cserép 

Hőszigetelő rendszer 10 cm-ig – vakolat – gipszkarton – lambéria – OSB lapok 
Zsákos termékeink: csemperagasztó – habarcs – beton – mész  

Betonvas – síkháló – szeg – gipszkarton csavar 
 
 

Folyamatosan bővülő árukészleteinkkel várjuk a tisztelt vásárlókat! 
 

Címünk: Rendek-Halom Kft. Százhalombatta, Iskola u. 4. (volt Ilker) 
 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől-péntekig: 0730 – 1 630 

Szombat: 0730 - 1130 
 
 

Telefonszámaink: 23-350-248, illetve 20-5712-017 
 

Középkorú hölgy, Százhalombattán gyermekfelügyeletet és takarítást vállal! 
 

Tel: 06-20-5863-756 

H é t v e z é r  é t t e r e m  
 

Szeretettel várunk mindenkit, akik elfogadható áron, kultúrált körülmények között, udvarias kiszolgálás mellett, 
ízletes falatokra vágynak! 

Ingyenes  házhozszállí tás Százhalombatta  e g ész  terül e tén!  
Nyitva: Hétfő-csütörtök: 1130-2100, Péntek-szombat: 1130-2200, Vasárnap: 1130-1700 

Százhalombatta Óváros, Kossuth L. u. 2. - a focipálya mellett. 
Tel: 20/462-7955 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu


 
 
 
 
 
 

 

Olajipari Szakszervezet 
Időszakos kiadványa 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 

Felelős kiadó: Hajzer Barnabás 
Levelezési cím: Mol Nyrt. 2443 Százhalombatta Pf.: 1.  

E-mail:  olajipariszakszervezet@mol.hu 
Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu  

Belső telefon: 124-69 Fax: 115-19 
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