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Nem bérből és fizetésből élnek 
 

Szeptember 26-án vehették át jutalmukat a Mol és az OTP vezetői előző évi fáradozásaikért: ez 815 
millió forintot jelent Hernádi Zsolt, a Mol elnökének esetében, míg 2,2 milliárd forintot Csányi 
Sándornak, az OTP elnök-vezérigazgatójának - derült ki a Népszabadság számításaiból a bejelentett 
tranzakciók nyomán. 
 

Mint a lap emlékeztetett, szeptember 26-án 
reggel egy 4,75 milliárdos óriáskötéssel indult a Mol 
számára a nap. Később derült ki, hogy e mögött a 
Mol vezetőinek jutalmazási programja állt. Ennek 
során 366 ezer részvényt kaptak átváltható 
kötvényeikért cserébe a vezetők, amelynek egy 
részét azonnal értékesítették is. Arra azonban nem 
adott választ a társaság a lap érdeklődésére, hogy ki 
vette meg egyben a részvényeket, s miért jóval a 
piaci ár fölött kerül sor az értékesítésre. 

A jegyzés eredeti értéke egyébként 5621 forint 
volt, így a Mol elnöke, Hernádi Zsolt a 23.230 forint 
eladási árral számolva két év alatt mintegy 815 
millió forinttal lett gazdagabb. Ebből aztán tegnap 

330 millió forintot realizált is. Csányi, mint a Mol 
alelnöke 12.500 darab Mol-részvényhez jutott a 
kötvényprogram révén, amely a tegnapi árfolyamon 
289 millió forintot ér, vagyis 220 millió forintot 
keresett. 

Sokkal több folyt be neki azonban OTP elnök-
vezérigazgatóként, ugyanis lehívta a bank elmúlt 
egyévi eredményei alapján neki járó jutalmakat: 
281.250 darab, vagyis a tegnapi záróáron számolva 
2,35 milliárd forint értékű OTP-részvényt. Ebből 
262.500 darabhoz, azaz közel 2,2 milliárd forinthoz 
bonuszként, a "maradékhoz" pedig a társaság opciós 
programja keretében jutott. 

 

100 ezres minimálbért, európai szintű fizetést akar a kormány 

A lebegtetett osztrák életszínvonal helyett a biztos megélhetés is elég lenne 

Valószínűleg az országgyűlési választások közeledtének tudható be, hogy kormányzati és ellenzéki 
politikusok egymásra licitálva ígérgetik potenciális választóiknak az EU bérfelzárkóztatást. A 
miniszterelnök azt mondta, hogy sokan szeretnék ma Magyarországon, ha az osztrák életszínvonalon 
élhetnének. Be kell látnunk, hogy a munkavállalók többsége ennél kevesebbel is beérné: örülne, ha 
biztos lenne megélhetése, mert valamennyi munkavállaló megnyugvással venné tudomásul, ha 
pénztárcáján keresztül – és nem csak szónoklatokban – érzékelné bérének rendezését. Mert tetszik, 
nem tetszik, a jelenlegi állapotok szerint már a munkavállalók létbiztonsága a tét. Hogy a 
bérfelzárkóztatás már jövőre megkezdődik-e, arról nem szól a fáma… 
 

A kormány hosszú távú európai bérfelzárkózási 
programot kíván elfogadni – jelentette be Gyurcsány 
Ferenc a parlamentben, napirend előtti 
felszólalásában. 

A kormányfő jelezte, a munkaügyi miniszter 
javasolni fogja az Országos Érdekegyeztető Tanács 
(OÉT) és a Gazdasági és Szociális Tanács tagjainak, 
hogy kezdjenek konzultációt a gazdaság 
felzárkóztatása mellett az ezzel lépést tartó 
bérfelzárkóztatási programról is. 

A miniszterelnök szerint, ha a gazdaságunk 
gyorsabban növekszik, mint az európai gazdaság, és 
ha a bérek növekedését ehhez a növekedéshez 
igazítjuk, akkor „a bérekben is utolérjük majd az 
Európai Unió átlagát”. 

A kormány azt is kéri az OÉT ülésén, hogy 
állapodjanak meg: a közszférában a jövedelmek 
reálértékének növekedése érje el a gazdasági 
bővülés ütemét. Gyurcsány Ferenc azt mondta még, 

hogy a kormány az egyenruhásoknál ennél 
magasabb jövedelemnövekedésre tesz javaslatot, a 
rendőrök esetében pedig azt indítványozza, hogy az 
a gazdasági bővülés legalább háromszorosa legyen. 

A kormány olyan költségvetést készít, amely a 
fenti bérnövekedésekre 2006-ban biztosítja a kellő 
forrást – szögezte le végül a kormányfő. 

A kormány azt fogja javasolni az Országos 
Egyeztető Tanács és a Gazdasági és Szociális 
Tanács ülésein, hogy kezdjenek konzultációt az 
európai bérfelzárkóztatás következő évekre szóló 
programjáról - jelentette be többek között a 
miniszterelnök napirend előtti felszólalásában. 

A kormány hosszú távú programot kívánna a 
bérekkel kapcsolatban elfogadni, ami támogatható 
lehet a bal- és a jobboldalon, a munkaadók és a 
munkavállalók részéről is. 

Lyenő 
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Érdekképviseleti együttműködés! 

Siófokon tárgyalt a nyolc szakszervezet 
 

Október 20-21-én a munkáltató képviselői és a Mol csoportnál működő nyolc szakszervezet 
részvételével kihelyezett ülést tartottak a Tiszaújvárosban, ahol a munkáltató képviselői olyan 
„Európai Uniós Program Megállapodások” címet viselő anyaggal álltak elő, amelyből hiányoztak a 
négy bizottság: bérpolitikai – foglalkoztatási – egészségfejlesztési – képzési, által összeállított 
dokumentumok, illetve azok az igények, amelyeket a munkavállalói oldal egységesen képviselt. A 
szakszervezetek elzárkóztak a hiányos tervezet aláírásától. A második nap még komorabb lett a 
hangulat, mikor Simola József HR igazgató úr bejelentette, hogy bérfejlesztés címén a Mol Rt. 3 +1 
százalékot ajánlott meg. Ami ugyebár – mint azt valamennyien tudjuk –, a valóságban 4 -1 százalékot, 
vagyis 3 (három) százalékot jelent. Jellemző a kialakult kedélyállapotra, hogy a szakszervezetek 
képviselői az ebédet sem várták meg… 

 
Bekövetkezni látszik, a 

munkavállalók által oly sokszor 
szorgalmazott összefogás, amiből 
reményeink szerint - elsősorban 
munkavállalói szempontból -, 
eredményes tárgyalásokra 
kerülhet sor. 

Az Olajipari Szakszervezet 
javaslatára, a munkavállalók 
számára nagy fontosságú 
esemény kezdődött október 26-
án, Siófokon. 

A Mol csoport nyolc 
szakszervezetének vezetői 
tárgyalóasztalhoz ültek azért, 
hogy közös álláspontot 
alakítsanak ki az Európa Uniós 
Programról és a Kollektív 
Szerződés sarkalatos pontjairól. 
Ennek megtörténte után, közösen 
aláírták azt a 
szándéknyilatkozatot, amelyet a 
Mol Rt. vezetésének is 
elküldenek. Az alábbiakban 
idézünk a levélből, majd néhány 
szakszervezeti vezető 
kérdéseinkre adott válaszát 
olvashatják: 

„A MOL Rt. és a MOL 

csoport kiemelt vállalatai, 

valamint reprezentatív szakszer-

vezetei megállapodásokban rög-

zítik az Európa Uniós Program 

keretében nemzetközi szinten 

összehangolt célokat és azok 

eléréséhez szükséges garan-

ciákat. 

A MOL csoport reprezentatív 

szakszervezetei kijelentik együtt-

működési szándékukat az 

Európa Uniós Program és KSZ 

tárgyalásai kapcsán. 

Felek a kölcsönös érdekek 

elismerése mellett célul tűzik ki 
a MOL csoport eredményességét 

és annak tükörképeként meg-

fogalmazott közösségi vívmá-

nyaink megőrzését és fel-
zárkózást az Európa Unió 

tagállamainak átlagszínvonalá-

hoz.” 

* 
Biri László, TVK Rt. 

Munkavállalók Független 

Szakszervezete: 

- Ön miként értékeli a mai 
napot? 

- Örülök, mert nagyon komoly 
eredménynek tartom, hogy a 
nyolc szakszervezet végre 
összeült, és meg tudtunk egyezni 
a legfontosabb dolgokban. 
Sajnálom, hogy ez tavaly még 
nem jött össze, mert az akkori 
tárgyalásokra mind a Mol Rt.-nél, 
mind pedig a TVK Rt.-nél 
rányomta bélyegét az Üzemi 
Tanács választás. Remélem és 
bízom benne, hogy ez egy olyan 
év lesz, amikor egységesen mind 
a nyolc szakszervezet ki tud állni 
egymásért, és a 
munkavállalókért. 

* 
Bodnár Piroska, Mol Rt. 

Vegyész Szakszervezet: 
- Váratlan és szokatlan 

helyzet állt elő azzal, hogy 
nyolc szakszervezet összefogott 
még a KSZ tárgyalások és az 
Európai Program tényleges 

tárgyalásai előtt. Ön szerint 
minek tudható ez be? 

- Azt gondolom, hogy itt van 
az ideje, mert az 
érdekképviseleteknek azonos 
célok szem előtt tartásával kell 
küzdenünk, és ez nem lehet más, 
mint a munkavállalók érdeke. 
Területileg, szakmailag 
tagozódott reprezentatív 
szakszervezetek jöttek ma itt 
össze, ennek ellenére azonos célt 
akarunk megvalósítani azzal, 
hogy a lehető legjobb 
megállapodást kötjük meg. Jelen 
együttműködésünk egy 
erődemonstráció is egyben és 
nekünk ezt az erőt az általunk 
képviselt tagoknak is be kell 
mutatnunk. Mindannyian a 
munkavállalókat képviseljük, 
ezen belül természetesen a 
szakszervezeti tagokat előtérbe 
állítva. 

* 
Hajzer Barnabás Mol Rt. 

Olajipari Szakszervezet: 

- Ma, a szakszervezetek 
között létrejött egy 
együttműködési megállapodás.  

- Nagyon fontosnak tartom 
együttműködési 
megállapodásunkat, mert 
elismerve a Mol Rt. érdekeit, 
nekünk az a feladatunk, hogy a 
munkavállalók érdekeit 
fogalmazzuk meg és képviseljük. 
Ezt pedig egységünk 
felmutatásával, eredményesebben 
tehetjük meg. 
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- A munkavállalók érdeke 
elsősorban az, hogy tartósan 

legyen munkája, amiért tisz-
tességes bért kap. 

(folyt. a következő oldalon) 
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- Nem állítanék fel ilyen 

sorrendet, mert kollégáink 
számára mind négy dolog, a 
foglalkoztatáspolitika, a bér és 
jövedelempolitika, a képzési 
megállapodás, valamint az 
egészségprogram egyformán 
fontos. 

- Mi a sarkalatos pont ebben 
az összefogásban? 

- Az, hogy legyen egy olyan 
kiindulási alapunk, amelyben a 
munkavállalók érdekeit 
megfogalmazó célok és ezek 
elérésének garanciái egyaránt 
szerepelnek. Ezeket a célokat és 
garanciákat közösen fogalmazzuk 
meg, és reményeim szerint 
egységesen képviseljük. 

* 
Kudela József, Mol Rt. 

Bányász Szakszervezet: 

- A mai véleménycserén azt 
mondta, hogy kultúraváltásra 
van szükség. Konkrétan mire 
gondolt? 

- Tényszerűen arra gondoltam, 
hogy eddig három fő vállalatnál, 
Mol Rt., TVK, Slovnaft, önálló 
vállalati kultúrák alakultak ki és 
működtek. A Mol csoport 
egyesített tevékenysége kapcsán 
egy új kultúrát kell létrehozni, 
ami mindhárom társaságra 
egyformán vonatkozik. Ebben az 
új kultúrában is elsődleges célunk 
a munkavállalók boldogulása. 

- Milyen következtetést vont 
le a nyolc szakszervezet 
összejöveteléről, amelyen egy-
ségesen kiálltak a munka-
vállalók érdekei mellett? 

- Minden várakozásomat 
fölülmúlta, miszerint a 
szakszervezetek a történelmünk 
során talán először kijelentették, 
hogy készek együttműködni a 
munkavállalók érdekében. Úgy 
gondolom, hogy ha az ez évi 
megállapodás sikeresnek 
bizonyul, akkor az precedens 
értékű lesz a mi részünkre is a 
tekintetben, hogy ezt az 
együttműködést hosszú távú 
gyakorlattá kell tenni. 

Brunecker Jenő 
 

 

Egyre több bőrt nyúznak le 

Aki árt mond, mondjon bért is 
 

Kockázatos gyakorlat alakult ki a cégnél. A leszűkített, „racionalizált” (már a szó is utálatos) 
létszámból adódó problémákat, pontosabban betegállományokat, szabadságolásokat és egyéb 
távolléteket sok helyütt úgy „oldják meg”, hogy a távollévő munkáját egy másik kolléga nyakába 
varrják. Anyagi ellentételezés azonban nincs. Amikor ezt szóvá teszi valaki, azt a választ kapja, hogy 
örüljön, hogy van munkahelye, meg egyébként is, százak várnak a helyükre. Sokan panaszkodtak már 
erre a tarthatatlan állapotra. Egyikük most a nyilvánosság elé lép, mert úgy érzi, hogy már csak ez 
segíthet. Beszélgetőpartnerem Bakondi Imre, a TIFO vasútüzemének irányító tolatásvezetője, aki 18 
éve dolgozik a Mol-ban. 

 
- Ön levelet írt munkahelyi 

vezetőjének. Miért? 
- Azért írtam neki levelet, 

mert úgy éreztem, hogy az 
elvégzett munkám jóval többet ér 
annál, mint amit fizetnek érte. 
Rövidebben úgy is 
fogalmazhatnék, hogy 
végzettségem tekintetében 
maximálisan ki vagyok használva 
és ez nincs kellőképpen 
kompenzálva. Levelemben 
megkérdeztem, hogy nem 
kellene-e az átfedések miatt és az 
abból adódó többletfeladat és 
megterhelések következtében 
valamennyi érintett munkatársam 
bérét felülvizsgálni. Erről 
egyébként a Mol Rt. 
foglalkoztatási megállapodása 

2003-tól 2005-ig, a 2/13-as és a 
2/14. pontokban rendelkezik. 

- Milyen végzettsége van, és 
milyen munkakörben dolgozik? 

- Vasúti Tisztképzőt 
végzettségem van, ezen felül 
elvégeztem a mozdonyvezetői 
tanfolyamot, továbbá az 
úgynevezett Dominó 55-ös 
biztosítóberendezéshez is 
megvannak a vizsgáim. 
Beosztásom szerint irányító 
tolatásvezető vagyok, emellett én 
vagyok a műszakban az a 
dolgozó, aki a többiek távolléte 
esetén munkám helyett 
helyettesítem a kollégáimat. Így 
aztán elvégzem a 
mozdonyvezető, a műszakvezető, 
és a mérlegelő feladatait is. 

Mint mozdonyvezetőt, egy 
közel 100 milliós értékű 
mozdonyért terhel felelősség, 
minden mozgás megkezdésekor 
felelek a mozgatott érték és az 
emberek biztonságáért, mint 
tolatásvezető pedig a tolatási 
műveleteket egy személyben 
végzem és felügyelem. 

Teljes felelősséggel tartozom 
a tolatási műveletek biztonságos, 
balesetmentes lebonyolításáért. 
Ezenkívül „szükség esetén” 
elvégzem a vasúti tartálykocsik 
mintázását, fejtéshez való 
felszerelését, esetlegesen 
leszerelését. Megjegyezném, 
hogy e munkakörben rákkeltő és 
egyéb veszélyes anyagokkal 
kerülök közvetlen közelségbe. 
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Mikor mindezekkel végeztem, 
további tolatási műveleteket 
végzek fáradtan, a szénhidrogén-
származékoktól pedig esetlegesen 
bódultan. Irányító tolatásvezető 
munkaköröm ellátásakor felelek 

a vonatok biztonságos 
leközlekedtetéséért, a tolatások 
biztonságáért, vasúti útátjárók 
fedezéséért, biztosításáért. A 
műszakvezető távolléte esetén a 
saját munkaköröm ellátása 

mellett végzem a műszakvezető 
és a mérlegelő tevékenységét is. 

 
(folyt. a következő oldalon) 
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Mindezeken kívül tevékenyen 

rész veszek az üzem 
tisztántartásában, a technológiai 
szerelvények, lefejtő helyek 
tisztításában. A kollektív 
szerződésben létezik ugyan egy 
olyan fogalom, hogy helyettesítési 
díj, ennek gyakorlatát azonban 
sajnálatos módon eddig még nem 
tapasztaltuk. 

 - Munkaköri leírásában mi 
szerepel? 

- Munkaköri leírásom az évek 
folyamán folyamatosan átalakult 
és úgymond, „ügyesen” van 
megfogalmazva, mert az egyik 
bekezdése így szól: „Szükség 
esetén helyettesíteni köteles”. 

- Az én olvasatomban a 
„szükség esetén” alkalman-
kéntit jelent. A valóságban ez 
nem így van? 

- Helyettesíteni akkor kell, 
mikor valamelyik kollégám 
rövidebb-hosszabb ideig 
szabadságon vagy táppénzen van. 
Ezt a helyettesítést úgy kell 
értelmezni, hogy az én munkám 
helyett a hiányzó kolléga 

munkáját is el kell végeznem. Ez 
időnként hónapokig is eltart. 

- Levelére érkezett vala-
milyen válasz? 

- Igen, az első levelemre 
érkezett egy számomra 
semmitmondó válasz, amely 
csupa mellébeszélés, és semmi 
konkrétumot nem tartalmaz. 

- Ezt követően mit tett? 
- Több, mint két hónapig 

rágtam magam, gondolkodtam, 
mert nem tudtam megemészteni 
azt, hogy így kezeljenek. Később 
megpróbáltam elfelejteni az ügyet, 
de nem sikerült, ezért úgy 
döntöttem, hogy még egy levélben 
megkérem az illetékes főnökömet, 
hogy a helyzetemet megvizsgálni 
szíveskedjék, egyúttal bírálja felül 
álláspontját. Erre a levelemre 
azonban a mai napig (2005. 
október 20. - a szerk.) nem 
érkezett válasz. 

- Mikor írta a levelet? 
- 2005. július 06-án. 
- Aki ilyet tesz, az 

véleményem szerint, az 
udvariasság legelemibb szabá-
lyaival sincs tisztában, arról 

nem beszélve, hogy vezetőként 
egyébként is kötelessége lenne 
válaszolni. Mások is vannak 
ilyen, vagy hasonló helyzetben a 
vasútüzemnél? 

- Vannak olyan kollégáim, 
akiket ha nem is ilyen mértékben, 
de érint ez a dolog. 

- Adódik a kérdés: nem 
helyeztek kilátásba valamilyen 
retorziót azért, mert „szólni 
merészelt”? 

- Nem most kezdődött ez az 
egész, hiszen már évekkel ezelőtt 
is többször jeleztem – igaz, akkor 
még csak szóban –, hogy több 
ember munkáját végezzük egy 
fizetésért. 

Három-négy évvel ezelőtt, az 
akkori főnököm óva intett attól, 
hogy kiálljak az igazam mellett, 
mert mint mondta: nem biztos, 
hogy jót teszek magamnak, mert 
esetleg valamilyen gondom-
hátrányom származhat belőle.  

Azóta is van egy olyan 
érzésem, hogy ennél a cégnél már 
csak múltam van. Jövőm nincs. 

 
Brunecker 

 

 

Levél az régmúltból 
 

Kedves Öcsém-uram leveled megkaptam mely 
igen jó egésségben tanál, remélem kend is 
hassonlúképpen vagyon. 

Leveliben panaszkodék kigyed hogy arra aztán 
igen nagy gazembersígek vannak, na de mi is 
mondhatnánk eztet, mer miránk igön ránk jár a rúd. 
Na de szavam ne felejcsem, mondanám az urak 
dógát. 

Hát bizony az dézsmát beszedék, munkát azt 
meg úgy adják hogy szinte megdöglünk belé. Az 
ember dógozik inaszakadásig oszt mi köszönet, mer 
bérünk ugyi éhbér. Azt halljuk lépten nyomon hogy  
mi bezony itt védve vagyunk  mer hogy itt azér még 
fizetnek, meg van cocciális ellátás is. Na ha a nem 
vóna sokunknak foga se vóna, hogy látásáról már ne 
is beszéljek. 

Talán még az vóna a jobb mer akó nem látnánk 
az urak dogát. Mer, hogy nagy jó dógukban az 
eszük hova teszik? Az szegíny munkást lábbal 
tiporják, jogokról ne is beszéljünk. 

Kuss paraszt, jogod van hallgatni, jogod van 
dolgozni, jogod van a gyárért és értük megdögleni… 

Régen sokan vótunk akkor azt monták, hogy 
majd ha kevesen leszünk jobb lesz, meg több is lesz. 

Hát tugya kend Őcsémuram enné kevesebben 
már nem is lehetnénk . Akinek egy kis esze vagyon 
az bezony emegy a nagy vízen túlra, máshol keresé 
az kenyerét. 

Kinek az Isten tehetségett csak keveset adott az 
hun marad és csak tűri az nehéz sorát . 

Bezzeg az uraság az bezzeg pöffeszkedék az 
legujjab durrogó masinériájában   ha arra gyün . 
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Néha-néha ha leereszkedék közénk jó hogy orra 
nem esik a nagy lenézésben .    

Bezony felénk sincs jobb világ drága 
Öcsémuram , de aszongyák idén talán másképp 
lészen mán az osztás, aztán jut is, marad is … 

Mondám is Hajagos komámnak hogy remélem 
nem úgy lészőn hogy NÉKIK jut, nekünk mög 
marad ami vót a nagysömmi. 

Zárom levelem maradok igen nagy tisztelettel 
innen a távolból az avar kori száz halom 
lerakódásából … 

Veritas 

 

                                                                                                                                                           E-mail: Olajipariszakszervezet@mol.hu 

 

Korkedvezményt, de más keretek között 
Ígérgetni mindenki tudott 

 
A korkedvezményes nyugdíjrendszer átalakítására időszerű és szükséges. Nemcsak azért, mert a 
társadalombiztosítás finanszírozási keretei szűkülnek, és mert az 1987-es nyugdíjtörvényben 
elköteleződtek a szociális partnerek a változtatásban, hanem azért is, mert számtalan olyan szakma 
van, ahol ha fennmaradna a rendszer, indokolt lenne velük bővíteni. Ilyen lehet a három műszakban 
dolgozók és a postások is. 

Több mint tíz éve annak, hogy az OMSZ, illetve Olajipari Szakszervezet hivatalos helyeken 
(Országgyűlés, kormányzat, különböző pártállású politikusok, orvosok stb.), időt és energiát nem 
kímélve, szorgalmazni kezdte a többműszakos, folyamatos munkarendben dolgozók korkedvezményes 
nyugdíjazásának szükségességét. Beszéltünk, érveltünk minisztereknek, államtitkároknak, 
képviselőknek és számtalan más „pozícióban lévő” olyan embernek, akikről feltételeztük, hogy 
megértik és segítik a sok-sok ezer műszakban dolgozó munkavállaló számára hátrányos helyzet 
megoldását. 

A korkedvezmény annak jár, aki 2005. előtt a szervezet fokozott igénybevételével járó, illetve 
egészségre különösen ártalmas munkát végzett. A korkedvezmény azt jelenti, hogy a nyugdíjigénylő 
már a nyugdíjkorhatár elérése előtt igénybe veheti a teljes összegű öregségi nyugdíjat. A 
korkedvezményben részesülő jogosult lehet előrehozott nyugdíjra is, ekkor ez annyival alacsonyabb 
életkorban jár neki, ahány korkedvezményben részesül. 

 
 
Személyesen – szóban és 

írásban – kaptunk igazságügy 
miniszteri, munkaügy miniszteri 
és politikusi biztatásokat arra, 
hogy súlyának megfelelően 
foglalkoznak az üggyel. Nem 
fukarkodtak az ígéretekkel, 
hiszen ők, előre tudhatták, hogy 
nem tartják be, amit ígértek. 
Vagyis, ez nekik semmibe sem 
került. 

Akadt olyan politikus, aki 
országgyűlési választás előtt 
keresett meg minket azzal, hogy 
majd ő felkarolja az ügyet. 
Cserében „csupán” annyit kért, 
hogy támogassuk kampányát. 
Nem tehettük, mert 
szakszervezetünk deklaráltan 
pártsemleges. 

Később mások támogatták, be 
is jutott a parlamentbe, de mint 
az előre borítékolható volt, 
„elfelejtette” korábbi ígéretét, 
pontosabban úgy tett, mintha 
ezer más dolga lenne, majd 

csendben visszavonult a témától. 
hogy legközelebb milyen 
ígéretekkel jön elő, azt ma még 
nem tudjuk. 

Ez csak egy újabb adalék a 
politikusi megbízhatóságról… 

Volt olyan miniszter, aki 
láthatóan fel sem fogta, mit 
jelent a hétvégi, vagy a 
szilveszter éjszakai műszak. 
Számára az volt természetes, 
hogy az emberek hétvégén 
otthon vannak, illetve 
szilveszterkor buliznak. 

Mire kapiskálni kezdték a 
lényeget, leváltották őket, és 
kezdhettünk mindent előröl. 

Tavaly – megunva az 
ígérgetéseket – úgy döntöttünk, 
hogy saját kezünkbe vesszük a 
műszakosok korkedvezményes 
nyugdíjának bevezetését. 

A LIGA Szakszervezetek 
közreműködésével néhány nap 
alatt összeállt egy olyan, az 
egész országot átfogó 

szakszervezeti tömörülés, 
amelyik elkezdhette az ügy 
megvalósítását.  

Jelenleg, a többszázezret eléri 
azoknak a műszakos 
dolgozóknak a száma, akiket 
ebben a tömörülésben 
képviselnek. 

A kormány által 
beharangozott nyugdíjreform 
elmaradt. Hogy ennek mi lehet 
az oka, azt még nem tudjuk. 
Ahogy azt sem, hogy a 
közvetítői szerepet felvállaló 
LIGA Szakszervezet miért állt 
le oly hirtelen az ügy 
továbbgöngyölítésével. 

Erről is csak sejtéseink 
lehetnek. 

Természetesen bízunk abban, 
hogy nem valamiféle ma 
divatossá vált háttéralku 
következtében „feledkezett” meg 
arról valamennyi szakszervezeti 
tömörülés, amit a műszakos 
dolgozók képviselőinek ígértek. 
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 A nagy garral beharangozott 
képviselet ellaposodni látszik, 
ezért arra az elhatározásra 
jutottunk, hogy nem bízzuk 
másokra dolgaink intézését, 
hanem magunk állunk neki, mert 
másokra nem számíthatunk. 

A korkedvezményes 
nyugdíjazási lehetőséget 

biztosítani kell a többműszakos, 
megszakítás nélküli 
munkarendben foglalkoztatott 
munkavállalók számára is, a 
nyugdíjreform kapcsán, amellett, 
hogy kiemelten kezelik a 
többműszakos, megszakítás 
nélküli munkarendben 
foglalkoztatott munkavállalók 

munkakörülményeit, 
életminőségét. 

 
 

 
Pipás 

 

 

 

 
                                                              E-mail: Olajipariszakszervezet@mol.hu  

Akinek humora van mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

 

...és Isten megteremté a férfit. 
Aztán támadt egy jobb ötlete!!! 

* 
Anya csak egy van. 

Anyós is, csak többnek tűnik. 
* 

Az arany ott van, ahol megtalálod… 
* 

Kihívásokban érdemes gondolkodni, és nem 
problémákban. 

* 
Soha ne add fel: az akarat nyerni segít. 

* 
Tudni, hogy tudatlanok vagyunk, egy lépés a 

tudás felé. 
* 

Nincs megoldhatatlan probléma, csak túl rövid 
az élet. 

* 
A pénz olyan, mint a szex. 

Ha nincs, nem tudsz másra gondolni. 
Ha van, mindig máson jár az eszed. 

* 
Csak óvat-Auchan a hússal! 

* 
Bush elnök a New Orleans-t ért pusztítás miatt 

megtámadta az Atlanti Óceánt. 
* 

Ne énekelj, inkább táncolj, a port jobban bírom. 
* 

- Drágám! Fantasztikus, hogy két üveg bor 
hogy megváltoztat téged. 

- Nem is ittam annyit! 
- De én igen! 

* 
Két indián megy a kiszáradt folyó medrében, 

megszólal az egyik: 
- Te, miért vannak itt ezek a nagy kövek? 
- A folyó hordta ide őket. 
- És hol van most a folyó? 
- Elment kőért! 

* 

Elmegy a székely az orvoshoz. A doki rögtön 
mondja: 

- Vetkőzzön le! 
A székely akadékoskodik. 
- Nem érdekel, vetkőzzön le! 
A székely levetkőzik anyaszült meztelenre, 

erre az orvos megkérdi: 
- Na, mi a panasza? 
- Hát, volna egy szekér fám eladó, ha 

érdekelné a doktor urat. 
* 

Két öregúr ül a padon. Elmegy előttük egy 
fiatal bombázó. Megszólal az egyik: 

- Hej, ha még egyszer húsz éves lehetnék! 
Mire a másik: 
- Hülye vagy, azért a fél óráért újra negyven 

évet akarsz dolgozni!? 
* 

A katolikus pap és a rabbi karamboloznak. 
Mindkét kocsi totálkáros lesz. Kiszállnak és 
megszólal a katolikus pap: 

- Kedves paptársam. Az valóban Isten csodája, 
hogy épek maradtunk, erre inni kell. - Ezzel benyúl 
a zsebébe, előveszi a szilvapálinkás üveget és 
átnyújtja a rabbinak. Az meghúzza, visszaadja, a 
katolikus pap pedig elteszi a zsebébe. 

- Maga nem iszik? - kérdi a rabbi. 
- Nem. Én megvárom a rendőrséget. 

* 
Egy férfi meséli a barátjának: 
- A múltkor, amikor hazamentem a 

munkából, a feleségem szexi fekete 
fehérneműben fogadott, két fekete 
bársonypánttal a kezében, és azt mondta: 

- Kötözz meg és azt tehetsz, amit csak 
akarsz! 

- És? - kérdezi türelmetlenül a barát. 
- Hát megkötöztem és elmentem sörözni. 

* 
Józsi bácsi, a dolgát végzi a híd alatt. Arra 

megy egy rendőr és meglátja: 
- Uram, ha végzett beviszem! 
- Végeztem, viheti... 



* 
A csinos, fiatal hölgyet vizsgáztatják: 
- Mi történik, ha felemeli a bal lábát? 
- Kienged a kuplung. 
- És ha felemeli a jobb lábát? 
- Kienged a fék. 
- És ha mindkét lábát felemeli? 
- Akkor átmegyek a vizsgán? 

* 
Egy katonai teherautó elakad a sárban. 

Néhány perc múlva megjelenik egy tiszti Jeep 4 
tiszttel. A tisztek kitolják a teherautót a sárból, 
majd az egyik megkérdezi a sofőrt: 

- Mit szállít maga? 
- Ezredes úrnak jelentem, 36 újoncot. 

* 
- Drágám, szeretnél egyszer egy hatalmas, sok-

sok lóerős autóban utazni, amelyet nem kell 
vezetni, mert sofőr ül a volánnál? 

- Igen, ez nagyszerű lenne! 
- Akkor gyere, szálljunk fel a buszra! 

 



 
 

A Mol Rt. Olajipari Szakszervezet tagjainak 
November 21-én (hétfőn) 1930-kor 

A József Attila stúdióban – Ibsen, Nóra című darabja látható 
  

Jelentkezni, illetve bérleteket átvenni a DUFI irodaház (fsz. 4.) OMSZ irodájában lehet. 

A MOL Rt. Olajipari Szakszervezet 
kiadványa. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 

Felelős kiadó: Hajzer Barnabás 
Cím: MOL Rt. DUFI 2443 Százhalombatta Pf: 1 

Telefon: 121-19. Fax: 115-19 
E-mail: Olajipariszakszervezet@MOL.hu 

S Z E M É L Y G É P K O C S I   E L A D Ó !  
 

’93-s évjáratú, garázsban tartott, megkímélt állapotú, Opel Astra eladó. 
A gépkocsin vonóhorog és riasztó van. 

Műszaki vizsga 2007. 05. hóig érvényes. 
 

Irányár: 700. 000 forint 
  

Érdeklődni lehet: 06-20-466-2314 

JÖJJÖN HOZZÁNK – HA JÓÍZŰT AKAR ENNI! 
 

Éhségét csillapítjuk, szomját oltjuk, koffeinhiányát pótoljuk, ha felkeres minket! 
 

Elfogadható árú sült és főtt ételekkel, szendvicsekkel, udvarias kiszolgálással várjuk a hozzánk érkezőket! 
 

AZ ÖNÖK IGÉNYEI SZERINT BŐVÜLŐ ÁRÚKÍNÁLAT! 
 

Címünk: DUFI I.sz. telep, 14-es épület (a Hága László szálló mögött) 
Nyitva tartásunk: minden nap, 1000-től – 2200-ig. 
Duma István üzletvezető. Tel: 06-30-417-8974 

S Z E M É L Y G É P K O C S I   E L A D Ó !  
 

2002-es évjáratú, 1400 cm3-es, fehér, szervokormányos Opel Astra gépkocsi eladó. 
Műszaki vizsga 2006-ig érvényes. 

 

Irányár: 1,3 millió forint 
 

Tel: 121-19 

LAKÁS ELADÓ! 
 

Kispesten, a Petőfi S. utcában szép, zöld környezetben, csendes helyen eladó egy 82 m2-es, kétgenerációs, 
gyönyörűen felújított 2 szobás, +2 félszobás, 2 fürdőszobás, konyha + főzőfülkés, 4. emeleti lakás. 
A vízórás lakáshoz étkező, erkély, beépített szekrények (vadonatúj konyhai és fürdőszobai bútorzat) és 
pincerész is tartozik. A szobákban parketta, másutt járólap van. 
A lakáshoz két lépcsőházi bejárat van kialakítva, így igény esetén leválasztható egy 27m2-es garzonra, és 
egy 55m2-es 1+2 félszobás lakásra. 
 
 

 
Telefon: 06-20-436-6976 

 
 

IRÁNYÁR: 16, 4 Mft.         
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