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Önmagadért-velünk! 
Március 15. 

 

A NÉP NEVÉBEN 

Még kér a nép, most adjatok neki!    S ti, kik valljátok olyan gőgösen: 
Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép,   Mienk a haza és mienk a jog! 
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?    Hazátokkal mit tennétek vajon, 
Nem hallottátok Dózsa György hírét?    Ha az ellenség ütne rajtatok?... 
Izzó vastrónon őt elégetétek,     De ezt kérdeznem! engedelmet kérek, 
De szellemét a tűz nem égeté meg,    Majd elfeledtem győri vitézségtek. 
Mert az maga tűz; úgy vigyázzatok:    Mikor emeltek már emlékszobort 
Ismét pusztíthat e láng rajtatok!    A sok hős lábnak, mely ott úgy futott? 

 
S a nép hajdan csak eledelt kívánt,    Jogot a népnek, az emberiség 
Mivelhogy akkor még állat vala;    Nagy szent nevében, adjatok jogot, 
De az állatból végre ember lett,     S a hon nevében egyszersmind, amely 
S emberhez illik, hogy legyen joga.    Eldől, ha nem nyer új védoszlopot. 
Jogot tehát, emberjogot a népnek!    Az alkotmány rózsája a tiétek, 
Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg    Töviseit a nép közé vetétek; 
Isten teremtményén, s ki rásüti:     Ide a rózsa néhány levelét 
isten kezét el nem kerülheti.     S vegyétek vissza a tövis felét! 

 
S miért vagytok ti kiváltságosok?    Még kér a nép, most adjatok neki; 
Miért a jog csupán tinálatok?     Vagy nem tudjátok: mily szörnyű a nép, 
Apáitok megszerzék a hazát,     ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad? 
De rája a nép-izzadás csorog.     Nem hallottátok Dózsa György hírét? 
Mit ér, csak ekkép szólni: itt a bánya!    Izzó vastrónon őt elégetétek, 
Kéz is kell még, mely a földet kihányja,   De szellemét a tűz nem égeté meg, 
Amíg föltűnik az arany ere...     Mert az maga tűz... úgy vigyázzatok: 
S e kéznek nincsen semmi érdeme?    Ismét pusztíthat e láng rajtatok! 
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Egyenlő bánásmód – az meg mi? 
 

Nincs kétségem afelől, hogy az egyenjogúságos harcukkal magukra maradtak a nők, ezáltal az 
amúgy sem kevés terhek mellé még több zuhant a nyakunkba. Meghatározó, főleg a munkáltatói, 
illetve politikusi oldalon lévők halkan mondják, hogy a kapitalizmus farkastörvényei uralkodnak, és 
nem számít sem a női nem, sem a mindennapos robotos házimunka, sem az áldott, vagy a gyermekes 
állapot, semmi. Mondom, halkan mondják, mert hangosan kijelenteni nem merik, hiszen 
nyilvánosságra kerülésénél ártana a jó hírnévnek, ha bármely cégnél valami vezetőféle 
nyilatkozatával, vagy bérfejlesztésnél, esetleg kirúgással hátrányos helyzetbe hoz egy nőt. 

 

Persze azért van látványos megmozdulás is a 
férfitársadalom részéről, mikor minden év március 
8-án pénztárcájuk után kotorásznak, és arcizmaikat 
mosolygósra formálva adják át az évente egyszeri, 
kötelező jellegű nagyrabecsülés jeleként virágjaikat. 
Március 9-én azonban új nap virrad és a 
hervadozásnak induló virágszálon kívül semmi nem 
emlékeztet az egy nappal korábbi körülrajongásra. 

Ezért aztán olyanok is előfordulnak, hogy például 
egy vezetőféle „férfi” 8-án, bájvigyorral arcán 
virágot ad női munkatársának, másnap azonban 
számon kéri tőle, hogy miért tagja egy bizonyos 
szakszervezetnek. 

Vagy egy másik, jellemzőnek mondható 
hozzáállás, amikor felvételnél, már eleve 
alulfizetettként alkalmazzák a nőket. Később, a 
bérfejlesztéseknél sem igazítják ki a hátrányos (bér) 
helyzetet, és ha akad olyan nő, aki megkérdezi, 
miért van ez így, azt a választ kapja, hogy 
pillanatnyilag nincs erre pénz… 

Ilyenkor lehull az álarc és megmutatkozik a 
szóban forgó „férfi” női munkatársakkal kapcsolatos 
valóságos észjárása. Merthogy ezt férfikartárssal 
bizonyára nem merné megtenni, hiszen azt 
kockáztatná, hogy egy óriási maflás gazdájaként 
fürkészhetné a plafont. Arról már csak szőrmentén 
szólva, hogy semmi köze ahhoz, ki milyen 
szakszervezetnek a tagja. Nyilván tőle sem 
kérdeznek olyan szamárságot, hogy jár-e kocsmába, 
vagy esetleg tagja-e olyan társulatnak, ahol csak 
férfiak fordulnak meg. 

Most lássuk a törvényhozókat, miként járulnak 
hozzá – többek között – a nők esélyegyenlőségéhez: 

Idézet kezdete: 
A Munka Törvénykönyvének - Esélyegyenlőségi 

terv című 70/A (2) bekezdése: 

- az esélyegyenlőségi terv tartalmazza a 
munkáltatóval munkaviszonyban álló, hátrányos 

helyzetű munkavállalói csoportok, így különösen 

a) a nők, 
b) a negyven évesnél idősebb munkavállalók, 

c) a romák, 

d) a fogyatékos személyek, valamint 

e) a két, vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelő 

munkavállalók vagy tíz éven aluli gyermeket nevelő 
egyedülálló munkavállalók foglalkoztatási 

helyzetének – így különösen azok bérének, 

munkakörülményeinek, szakmai előmenetelének, 

képzésének, illetve a gyermekneveléssel és a szülői 
szereppel kapcsolatos kedvezményeinek –  

elemzését, valamint a munkáltatónak az 

esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott 

évre megfogalmazott céljait és az azok eléréséhez 

szükséges eszközöket, így különösen a képzési, 

munkavédelmi, valamint a munkáltatónál 

rendszeresített, a foglalkoztatás feltételeit érintő 
bármely programokat. 

… 

A tervnek az ő béreiknek, munkakörülményeiknek, 
szakmai előmenetelüknek, képzésüknek, illetve a 

szülői szerepükkel kapcsolatos kezdeményezéseiknek 

elemzésére, illetve helyzetük javítására kell kitérnie. 
… 

Azoknál a munkáltatóknál, ahol működik 
szakszervezet, a tervet a munkáltató és a 

szakszervezet készíti. 
Idézet vége. 
Komolyan mondom, eszement törvényalkotóink 

vannak, hiszen náluk, az Esélyegyenlőségi tervben a 
gyermek, csak tíz éves koráig számít. Mikor e kort 
betölti, hírtelen megváltozik valami és tizenegy, 
tizenkettő, tizenhárom és a további, tizennyolc év 
alatti utódokat és szüleiket már nem illet meg ez az 
állapot? 

A gyakorlatban – ezt valamennyien 
látjuk/tapasztaljuk – nem számíthatnak a nők 
cégüktől sem támogatásra, sem pedig különleges 
bánásmódra, akár egyedül akár apával közösen 
nevelik gyermekeiket. Alkalomadtán, 
létszámleépítésre hivatkozva, „simán” elküldik őket. 
Az így eltávolítandó nők mellett pedig még 
közvetlen munkatársaik sem mernek kiállni, mert 
attól tartanak, hogy ők is lapátra kerülnek. 

Vajon mennyi, negyven évnél idősebb 
munkavállaló van hátrányos helyzetben? És mit 
tesznek/tehetnek értük a cégek? Megmondom. 
Semmit, hiszen a munkáltatónak halványlila (…) 
sincs arról, mit jelent hátrányos helyzetük. Azt, 
hiszem, nem is érdekli őket. 

Fogyatékos személyekről nem beszélhetünk. Őket 
nem rúgják ki, merthogy elvétve alkalmazzák. 

Az Olajipari Szakszervezet, a Kollektív Szerződés 
mellékleteinek tárgyalása során kezdeményezte a 
munkáltatónál, hogy dolgozzák ki a Mol Nyrt-ben 
dolgozók Esélyegyenlőségi tervét. A munkáltató 
kedvező választ adott javaslatunkra. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


Olvasóinkat folyamatosan tájékoztatjuk az ügy 
állásáról. 

Brunecker Jenő 
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Kirúgások: a közös megegyezés sem lehet kibúvó a cégeknek 
 

Az alábbi írást a Menedzsment Fórumon találtuk. Érdemes elolvasni – különösen a „Méltányosság 
és egyenlő bánásmód” alcím alatti írást, melyben az elküldöttek személyét taglalják. Jól példázza, 
milyen szemlélettel kezelik a Munka Törvénykönyv Esélyegyenlőségi tervét. 

 
A rossz gazdasági helyzetre hivatkozva egyre több 

dolgozó munkaviszonyát szüntetik meg a hazai 
cégek. Nem árt azonban tudni, milyen jogszabályok 
szerint teheti meg ezt a munkaadó, illetve milyen 
jogorvoslati lehetőségekkel élhetnek a vállalatok, 
illetve a munkavállalók a különböző esetekben. Az 
mfor.hu a Rodin (Rodin Management Service – a 
szerk.) konferenciáján járt, ahol egyebek között 
arról volt szó, hogy közös megegyezéssel történő 
távozás után is van mód jogorvoslati lehetőséggel 
élni. 

Közösen megegyeztek? 
A munkaviszony megszüntetésére vonatkozó 

magyarországi jogszabályozás számos esetben eltér 
a többi európai országétól. Az Egyesült 
Királyságban például nem csak azokat védi a jog, 
akiket munkaszerződés alapján foglalkoztatnak, 
hanem azokat is, akik rendszeres bevételhez jutnak 
bizonyos jövedelemszint fölött, miközben a 
munkáltató, a megrendelő vagy a megbízó felé 
teljesítenek – mondta dr Kiss György, a Pécsi 
Tudományegyetem Munkajogi és 
Társadalombiztosítási tanszékvezetője a Rodin 
napokban tartott konferenciáján. 

Németországban sem olyan egyszerű elküldeni a 
dolgozókat, ugyanis itt a törvény kimondja, hogy 
akkor lehet jogos a felmondás, ha az szociális 
szempontból is igazolt. Vagyis ha valakit kivonnak 
a munkaerőpiacról, azt nagyon meg kell indokolni. 
Közös megegyezés után is van mód jogorvoslatra 

Magyarországon, a legtöbb helyen úgy intézik el a 
dolgozó munkaviszonyának megszüntetését, hogy 
közös megegyezést kötnek vele erről. Sokan úgy 
vélik, hogy ezt a megállapodást nem lehet 
megtámadni, de ez tévedés. Például megtévesztés, 
jogellenes fenyegetés esetén igenis érvényt lehet 
szerezni a jogorvoslatnak. Például ha azzal fenyegeti 
a munkavállaló dolgozóját, hogy elintézi, a 
környéken ne kapjon munkát, akkor a hírnév, illetve 
a személyiségi jog megsértése miatt lehet 
pereskedni. 

Ha pedig azt mondja a munkáltató, hogy azért 
kényszerül erre a lépésre, mert megszűnik az adott 
tevékenység, de utána kiderül, hogy az adott 
munkakörre, munkaviszonyba vett fel új embert - 
tehát nem vállalkozói szerződéssel -, akkor a 
megtévesztés esete áll fenn, ami szintén jogellenes. 

Közös megegyezésnél nincs szükség a cég 
részéről indoklásra, ha azonban azt mégis megteszi, 

a per során a bíróság ezt is vizsgálni fogja, és erre 
úgy tekintenek, mintha az indoklási kötelezettség 
fennállt volna. 

Kirúgás rendes felmondással 
Ha valakit rendes felmondással küldenek el arra 

hivatkozva, hogy a munkáltató működésében rejlő 
ok teszi ezt indokolttá (például költségtakarékosság 
miatti racionalizálás), akkor csak azt lehet vizsgálni, 
hogy ez valóban jogszerű volt-e. Ha a munkáltató 
személyében következik be változás, akkor erre nem 
lehet felmondást alapozni. 

Utóbbi jogszabállyal egyébként akadnak 
problémák: például mi van akkor, ha egy vállalat 
több évig tárgyal a kiszervezésről, miközben elküldi 
az embereket, és a befektető csak ezt követően 
érkezik a céghez – ilyen esetben ugyanis a 
felmondás pillanatában még nem volt 
tulajdonosváltás, csak tervezték azt. 

Rendes felmondásnál a munkáltatónak igazolást 
kell írnia, aminek a valódiság és az okszerűség 
követelményeinek kell megfelelnie. Dr. Kiss 
György szerint ilyenkor nincsen szükség arra, hogy 
részletes indoklást írjanak a cégek, az legyen inkább 
összefoglaló jellegű. 

Hozzátette: a munkavállaló magatartására, 
képességére sem érdemes utalni, mert egy esetleges 
pernél ezt könnyen meg lehet támadni. Például a 
bíró felvetheti, hogy ha a dolgozónak hiányosságai 
voltak, miért nem küldték tréningre. 

Méltányosság és egyenlő bánásmód 
Jó szem előtt tartani a méltányosság problémáját, 

illetve odafigyelni az egyenlő bánásmódra. Egy 
esetben az egyik légitársaság a 40-50 év fölötti 
hölgyeknek mondott fel, mert úgy vélte, hogy 
idősödő koruk miatt nem felelnek meg a 
követelményeknek. A bíróság természetesen helyt 
adott a dolgozók panaszának. 

Csoportos leépítésnél pedig - a cég szempontjából 
- arra kell figyelni, hogy az elküldöttek között 
akadjon nő és férfi, fiatal és öreg, gyermekét nevelő 
és egyedülálló is, hogy ne legyen támadási felület. 

Most, a válság idején különösen fontos, hogy a 
cégek tisztában legyenek a munkajogi szabályokkal, 
hiszen sokat veszíthetnek egy esetleges peren. 
Ugyanakkor a dolgozóknak is tisztában kell lenniük 
a jogaikkal, és tenniük kell azért, hogy azokat 
érvényesítsék. Tehát jogszerűtlen munkaviszony-
megszüntetés esetén érdemes a hatóságokhoz vagy 
akár bírósághoz fordulni. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


Kovács Zita 
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Olvasás nélkül törölve… 
внимание! 

 
Vannak napok, mikor szinte elárasztanak bennünket az eletronikus úton (Outlook) küldött „Belső 

szabályzatokat” tartalmazó közlemények. Korábban megnyitottuk őket, de ma már olvasás nélkül 
töröljük valamennyit, mert semmit nem tudunk kezdeni velük. 

 
Valamelyik „okostojás” ugyanis kitalálta, hogy 

ezeket angolul kell megírni. Csalit is tett bele, 
hiszen az üzenet bevezetőjében magyar nyelven 
szerepel a közlemény címe. Mikor azonban 
megnyitjuk a levelet, kiderül, hogy nem nekünk 
szól, hiszen minden szava angolul íródott. 

Így aztán nem tudhatjuk meg, mi szerepel a 
Hulladékgazdálkodás, Vészhelyzeti beavatkozási 
rendszer, EBK kommunikáció, stb. címszavak 
mögött. 

Lehet, hogy a levelek küldözgetőjének nem is ez a 
szándéka? Ha így van, készítsen magának egy olyan 
címlistát, amelyben csak azok szerepelnek, akik – 
nem magánerőből – tanulhattak angolul, hiszen 
bennünket annak idején, kötelezően orosz nyelvre 
tanítottak, de hozzátenném, hogy a jelenlegi 
fiatalabb korosztály tagjainak túlnyomó többsége 
sem tud megfelelő szinten idegen nyelveket. 

Ezt bizonyára ott is tudhatják, ahol ezek a levelek 
gyártódnak, de látszólag nem is törődnek vele. Azt 
elképzelni sem tudom, hogy ennek a módszernek az 
lenne a célja, hogy a munkavállalók ezreit alázzák 
meg (ti még angolul sem tudtok!). 

A Mol Nyrt. itthoni részlegeiben dolgozók 
(pillanatnyilag) magyarok, ezért kéretik őket magyar 
nyelven megszólítani. Ezt úgy lehetne megoldani, 
ha ezeket a fellengzősnek tűnő leveleket valaki 
magyarra fordítaná. Ennek elmaradása esetén – 
köszönjük, de nem értjük az angol nyelvű írásokat! 

Amennyiben a magyarítás nem történik meg, 
minden felelősség a Mol Nyrt. vezetőié abban az 
esetben, ha valamely munkatárs azért nem tart be 
valamilyen utasítást, mert nem érti annak 
nyelvezetét! 

работающий 

 

 

 

Júlia Macskáné Gipsz 
 
Azt hiszem, a címbeli név nem létezik. Ha azonban létezne, és tulajdonosa történetesen magyar 

állampolgárként, a Mol Nyrt. valamelyik magyarországi telephelyén dolgozna, új belépőjén a fenti, 
nyelvtanilag ordítóan helytelen módon szerepelne neve. Ahogy sokaknak szerepel. Volt (van) is 
felháborodás közöttük nevük ilyenformán történő kifacsarása miatt. Néhányan odáig mentek, hogy 
kijelentették: nem is veszik át ezt a torzszüleményt. 

 
A régi, személyi belépőkártyákat új típusúra 

cserélik a DUFI-ban. Erről, körlevélben értesítést is 
küldtek Társasági Biztonság aláírással. 
Bevezetőjükben nem felejtették el megveregetni 
saját vállukat azzal, hogy a biztonsági szervezet 

jelentős eredményeket ért el ebben a feladatban. 
Eddig rendben is volna a dolog, mert mindenki úgy 
magasztalja saját, eladásra szánt lovát (nem vak, 
csak vakmerő) ahogy akarja. 

A gondok a kártyák gyakorlati átadásánál 
kezdődtek. A színházteremben egyetlen(!) asztalnál, 
egyenként tudták átvenni belépőjüket a Mol 
dolgozók. Így aztán terjedelmes – sokszor több 
tízméteres – sorok alakultak ki. Találkoztam olyan, 
panaszkodó műszakosokkal, akiket délelőttös 
műszakjukból húsz percre elengedtek, de mikor 
meglátták a 40 emberből álló hosszú sort, 
visszamentek munkahelyükre azzal, hogy 
műszakváltás után újra jönnek. Akkor sem jártak 

jobban, mert a sorbaállás miatt lekésték volna 
hazafelé tartó buszukat, ezért inkább dühödten 
elmentek. 

Háromszori próbálkozás után én is átvehettem a 
fehér színű műanyag lapocskát. A meglepetés akkor 
ért, mikor előlapjára nézve elolvastam nevem. 
Fordítva írták, pontosabban a magyarban szokásos 
családnév - utónév sorrendet, felcserélték a - többek 
között - angolban és románban szokásos utónév - 
családnév sorrenddel. Pedig a magyar nevek 
írásában a magyar helyesírás szabályainak 
megfelelően a hagyományos írásmód tiszteletben 
tartásával kell eljárni. Az már csak hab a belépőn, 
hogy ha angolul akartak valamit megörökíteni, 
hosszú ékezetet nem tehettek volna a 
keresztnevekre, hiszen az ő abc-jük nem ismeri az 
ékezetes betűket. 

Nem a Molban dolgozó barátomnak megmutattam 
új belépőmet. Mit mondjak, röhögő görcsöt kapott. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.orosz-szotar.hu/
http://www.orosz-szotar.hu/


Mikor azonban elmondtam neki, hogy a címbéli név 
eredetileg Macskáné Gipsz Júlia és ezt úgy forgatták 
ki, hogy Júlia Macskáné Gipsz lett belőle, 
elkomorodott és megkérdezte, tud-e valaki angolul 
errefelé. 

Nem tudtam neki válaszolni, ahogy azt sem 
tudom, egyéb adminisztratív munkájukat hogyan 
végzik ennek az egésznek kitalálói, annyi azonban 
bizonyos, komoly kihívásokkal küzdenek a magyar 
(és angol) anyanyelvet illetően… 

Komp Endre 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu  

 

A szociális partnerek elutasították a Kormány válságkezelő javaslatait 
 

A munkavállalói oldal szerint a kormánynak vissza kellene vonnia nyugdíjrendszer átalakítását 
célzó törvényjavaslatot és érdemi vitát kell kezdenie - mondta Horváth Lajos, a LIGA Szakszervezetek 
ügyvezető alelnöke, a munkavállalói oldal szóvivője. 

 
A munkaadói oldal ugyanakkor egyetért a 

nyugdíjkorhatár emelésével és a 13. havi nyugdíj 
kezelésével, a mértékben és a módszerben van 
különbség. A munkáltatók a válságkezelésre 
"hangsúlytalannak" tartják a javaslatot, és 
átgondolását javasolják. 

Így tulajdonképpen a munkavállalói és munkaadói 
oldal is elutasította a Kormány válságkezelő 
javaslatait. 

A július elsején hatályba léptetni tervezett, az 
Országgyűlés előtt lévő adócsomag a kormány 
szándéka szerint 210 milliárd forintnyi átrendezést 
hajtana végre. Csökkenne a munkáltatói tb-járulék, 
nőne az szja alsó sávhatára, de 2010-től 
megszűnnének a kedvezmények, és fele összegben 
maradnának adómentesek a béren kívüli juttatások, 
így az üdülési csekk és az étkezési jegy. 

Nagy vita alakult ki az úgynevezett cafetéria, az 
adómentes béren kívüli juttatások lefaragási 
szándékáról. A szakszervezeti oldal hangsúlyozta, 
nem öncélúan kérik a kedvezmények fenntartását, 
hiszen egy 100 ezer forintot kereső alkalmazottnak 

az évi 70.000 forint értékű üdülési csekk egyhavi 
bérnek felel meg, ami nem kevés. Az 
érdekképviseletek becslése az, hogy a fele értékben 
adómentes juttatásokat sok munkaadó egyszerűen 
meg fogja szüntetni, ezzel súlyos jövedelem 
veszteséget okozva az általában legrászorulóbb 
munkavállalóknak. 

A cafetéria fenntartásától egyébként a munkaadók 
sem zárkóznak el, mert ez nekik is megfelelő 
bérkiegészítő forma. A szakszervezetek különösen 
az adókedvezmények csökkenése miatt aggódnak az 
alacsony keresetűekért, és elfogadhatatlannak 
tartják, hogy ők viselnék a terhek nagy részét. 

Heves szóváltás alakult ki a közszféra 13. havi 
bére körül. A munkaadók szerint meg kell szüntetni, 
mert a magángazdaságban sem igen lesz idén 
jutalom és béremelés. A szakszervezetek kikérték 
maguknak, hogy bárki "kedvezménynek" tekintse a 
13. havi illetményt, hiszen az az alapbér része, 
amelyet „késleltetve” fizet ki a munkáltató. 

2009-03-19 

 
Aláírás előtt a Kollektív Szerződés, ill. melléklete és függelékei 

 
Hosszantartó egyeztetések után, 2009. március 24-én, a négy reprezentatív Szakszervezet megegyezésen 
alapuló együttműködésével, megállapodás kötött a munkáltató képviselőivel. 
A tárgyalások során mindkét fél figyelembe vette a jelenlegi gazdasági helyzetet, a gazdasági válságból 
adódó szükséges lépéseket, teendőket. Ezzel összefüggésben, az Olajipari Szakszervezet ideiglenesen 
felfüggesztette hosszú távú EU felzárkóztatási programját. 
A Szakszervezetek, a Munkavállalókat egyénileg is érintő terhek növekedését helyezték előtérbe – 
figyelembe véve a munkahelyek biztonságát, és a reáljövedelem szinten tartását. 
 
A megállapodás megváltozott mutatóiból néhány: 
 
- minimum alapbér: 122.300Ft/hó 
 
- a 2009. évi alapbér-fejlesztés mértéke: 3,7% 
 
- a 2008. évi munkavállalói teljesítmény-ösztönző mértéke: 9% - 2009. májusi kifizetéssel 
 
- a 2009. évi eredmény-érdekeltségi ösztönző (2010. évi májusi bérrel) mértéke: a Mol-csoport 2009. január 

1-én konszolidált Mol-csoport társaságok 2009. évi tényleges EBIT (eredmény) mutató teljesítésének 
függvényében az alábbiak szerint kerül kiszámításra: 

 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


- 200 milliárd EBIT alatt: 0% 
- 20-250 milliárd EBIT között minden 1%-os növekedés után 0,36% 
- 250 milliárd EBIT felett minden 1%-os növekedés után 0,05% 
 
AKollektív Szerződés, ill. melléklete és függelékei aláírására várhatóan 2009. április 1-én kerül sor. 

 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu  

 

Riadólánc 
Az alábbi írás teljes egészében a képzelet szüleménye, bármilyen egyezés csakis a véletlen műve lehet. 

 
Amerikában, 1981-ben megépítették az kezdeti éjszakai lopakodót (F-117 Nighthawk) azért, hogy a 

földkerekség csendőrszerepében parádézva, az általuk kijelölt ellenség nehezebben fedezze fel őket. 
Valahol Európában, egy morálisan, gazdaságilag romba döntött népközösségben, alattomos 
lábujjhegyen járással váltották ki az amerikai csúcstechnológiát. 

 
Ennek lényege: valakit, 

valahol, valamilyen (bármilyen) 
módon, szabálytalanságon kell 
érni akkor is, ha semmiféle 
galibát nem okozott tettével. 
Ennek teljesülésekor, 
bevezethetők egy külön 
bizottsággal előre kidolgoztatott 
szankciók. Azt nem lehet tudni, 
hogy a rendkívül értelmes és 
szakmailag felkészült bizottsági 
tagok hányan voltak és plusz 
prémiumban részesültek-e, vagy 
csupán valamilyen 
költségtérítéssel kellett beérniük. 

Fantáziámban feldereng az 
amerikait kiváltó, emberalakot 
öltő csóró lopakodók 
arckifejezése, mikor megtervezik 
lépéseiket. Talán sunyiság, 
káröröm ül ki fejük előlapjára, 
miközben kezüket szuszakolva 
megállapítják, hogy ők aztán 
nagyon okos stratégák. 

Jelszót is alkotnak, „zajt nem 
csapni” ezért gyalogosan, a 
sötétség leple alatt, a különböző 
tereptárgyak fedezékét 
kihasználva, lopakodva kell 
becserkészniük áldozatukat. 
Mikor egy úttesten áthaladva 
mozgást észlelnek, szorosan 
egymás hátához simulva egy 
éppen ott lévő kátyúban is 
képesek elbújni, na nem a testi 
közelség miatt, inkább a 
leleplezés elkerülése érdekében. 
A veszély elmúltával – biztos, 
ami biztos alapon – a testi 
kapcsolatot megőrizve, szorosan 
egymás mögött (egymásba ér az 
orruk), négykézláb osonnak a 
legközelebbi bokorhoz. Mikor 

ezen az akadályon is túljutnak, 
egy olyan épület állja útjukat, 
melynek ablakai 
embermagasságnál magasabban 
vannak. Ez sem jelent számukra 
akadályt, mert felváltva, bakot 

tartva egymásnak, 
bekukucskálnak az üvegen. 

Pontosan azt látják, amit 
vártak. Ezt előre megjósolniuk 
nem is volt nehéz, hiszen 
valamikor ők is az ablak másik 
oldalán voltak és akkor pontosan 
úgy viselkedtek, mit a mostaniak. 
Mikor azonban kikerültek onnan, 
rögtön elveszítették az ablak 
túloldalán lévőkkel szembeni 
kötődésüket. 

A látványt tett követte: addigi 
óvatos mozgásuk hirtelen 
felgyorsult és az épületbe 
vágtatva, „megvagytok!” 
felkiáltás közepette mindent és 
mindenkit lelepleztek. A sikeren 
felbuzdulva, különböző 

szankciókkal történő 
fenyegetések közepette hegyi 
beszédet tartottak az 
áldozatoknak, majd kielégült 
arccal távoztak (hogy 
kielégülésüket miért nem 
másfelé, másképpen kaparintják 
meg, azt nem lehet tudni). 

A becserkészettek kitárgyalták 
az esetet és arra a következtetésre 
jutottak, hogy figyelőszolgálat és 
riadólánc lehet a megoldás. Még 
azt is elhatározták, hogy ha 
legközelebb valaki a sötétség 
leple alatt, osonva, nem a 
követelményeknek előírt módon 
közelít meg bármilyen épületet, 
azt félelmükben erőteljesen fejbe 
dobják egy erre a célra 
rendszeresített záptojással. Mert a 
mai világban az is előfordulhat, 
hogy egy terroristára bukkantunk, 
aki súlyos kárt akar okozni 
emberéletben, épületünkben, 
vagy a hozzá tartozó 
berendezésekben és ugye ilyen 
esetben gyorsan semlegesíteni 
kell a haramiát, mert nem 
pocsékolhatjuk az időt arra, hogy 
valamilyen szervezetet 
értesítsünk a lehetséges 
robbantgatóról. 

A hivatalos elnevezés előtt a 
gépen dolgozó mérnökök és 
berepülőpilóták a "Cockroach" 
(csótány) nevet adták ennek a 
meglehetősen otromba amerikai 
gépnek. Ezt a nevet manapság 
még mindig használják. 

Azt nem tudom, milyen néven 
lehetne minősíteni – a képzelet 
szülte történetünkben szereplők - 
magyar megfelelőjét… 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/F-117_(rep%C3%BCl%C5%91g%C3%A9p)


Lyenő 
 

Nyomkövető az autókon és a céges mobilokon 
 

A munkáltató csak akkor követheti műholdas helymeghatározóval (GPS) a tulajdonában lévő 
gépkocsi mozgását, ha ahhoz megkapta a sofőr, vagyis munkavállalója önkéntes hozzájárulását. Ennél 
is kényesebb azonban, hogy a céges mobiltelefont is bármikor „láthatja" a főnök, ha megrendeli ezt a 
szolgáltatást. 

 

 
Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu   

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

Ha ötvenévesen úgy gondolkodsz, mint húsz 
évesen, akkor elvesztegettél harminc évet. 

* 
Ha igazad van, megengedheted magadnak, 

hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, 
nem engedheted meg, hogy elveszítsd. 

* 
Az eszmék nem ártanak. 

Ártani az emberek ártanak, ha egy 
eszmében keresnek igazolást gaztetteikre. 

* 
A barátság nem azért van, hogy valamit 

kapjunk, hanem hogy lehetőségünk legyen 
adni. 

* 
Mai modern irodalmat olvasni olyan, mintha az 
ember megpróbálná követni a cselekményt a 

betűlevesben. 
* 

Ha egy éhező kutyának enni adsz, nem fog 
megharapni. Na, ez az alapvető különbség a 

kutya és az ember között. 
* 

A gumióvszer nem nyújt teljes biztonságot. A 
barátomon is volt, mégis elütötte egy busz. 

* 
Fekszem az ágyamban, nézem a csillagokat, s 
azon gondolkozom, ... hova a francba tűnt a 

tető??? 
* 

A nevetés félelmetesebb fegyver, mint a kard. 
* 

Aki a szabadságát feladja a biztonságáért, 
előbb utóbb mindkettőt el fogja veszíteni. 

* 
Nem lehet tiéd a töviskorona, meg a harminc 

ezüst is. 
* 

Testet lehet venni. Lelket csak eladni.  
* 

Tudni legfeljebb annyit szabad, amennyit 
elvárnak tőlünk. 

* 
Egy házaspár balesetet szenved, aminek során 

a feleség arca csúnyán összeég. A plasztikai 
sebész bőrátültetést javasol, de a feleség, mivel 
kistermetű, nem rendelkezik elegendő bőrfelülettel. 
Végül a férj hátsó feléről vesznek le egy nagy 
bőrdarabot. A műtét sikerül, a feleség szebb lesz, 
mint valaha. Egy bulin, amikor mindenki dicséri a 

szépségét, örömtől sugárzó arccal mondja a 
férjének: 

- Annyira nagy jót tettél velem, hogy sosem 
tudom megfizetni neked! 

- Ugyan drágám, nekem elég fizetség, amikor 
látom, hogy anyád megcsókolja az arcodat... 

* 
A falu lelkésze próbálja megtéríteni a falu 

iszákosát: 
- Nézd fiam, az alkohol az ördög műve. 

Vegyünk egy példát: odaraksz a tehened orra 
elé egy vödör vizet és egy vödör pálinkát. 
Szerinted melyikből fog inni? 

- Hát... Biztos a vízből! 
- Természetesen, gyermekem. És azt is 

tudod, hogy miért? 
- Persze, atyám! Azért, mert marha! 

* 
Pályaudvari beszélgetés: 
- A feleségedet várod? 
- Nem várom... jön. 

* 
Ügyfél tanácsot kér a bankban. 
- Kisvállalkozást szeretnék indítani, mit kell 

tennem? 
- Vegyen egy nagyvállalkozást, és várjon 

néhány napot. 
* 

A földközi-tengeri kikötőben, déli napsütésben, 
öreg halász lustálkodik. Egy turista megszólítja, s 
megkísérli meggyőzni, inkább menjen halászni. 

- Miért? – tudakolja a halász. 
- Hogy több pénzt keressen – válaszolja a 

turista. 
- Minek? – kérdezi a halász. 
-Hogy olyan gazdag legyen, hogy nyugodtan 

hátradőlhessen, és a napon lustálkodhasson – 
magyarázza a turista. 

- De pontosan ugyanezt tehetem most is – 
mondja a halász, és alszik tovább. 

* 
A rendszerváltás után 20 évvel találkozik két 

ember: 
- Maga húsz éve rosszul öltözött volt, most 

meg mindig öltönyben jár! 
- Hát igen! 
- Maga akkor sovány volt, most meg kövér! 
- Hát igen! 
- Magának korábban Trabantja volt, most meg 

egy Audiból szállt ki Kovács elvtárs! 
- De én nem vagyok elvtárs! 



- Hát már az sem? 
* 

Öreg cimborák beszélgetnek: 
- Te Pista! Igaz, hogy az idén lesz a harmincadik 

házassági évfordulótok? 
- Pontosan. 
- Megleped az asszonyt valamivel? 
- Hogyne! A 15-dik évfordulónkon elvittem az 

Alpokba egy kis erdei házba. Gyönyörű napokat 
töltöttünk együtt. Azt hiszem, most elmegyek érte 
és hazahozom. 

* 
- Te Dezső, mi van a kezedben? 
- Termosz. 
- Hát az meg mire jó? 
- A hideget hidegen tartja, a meleget meg 

melegen. 
- Ez király! És mi van benne? 
- Két gombóc fagyi meg egy adag húsleves. 
 

 

 
 

E-mail:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 
A hírdetések ingyenesek! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E L A D Ó ! 
 

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

Hideg- meleg víz, villanyfűtés, telefonvonal-riasztó. 
A "Pici" buszmegállótól 3 perc gyalogút, illetve 100 méteres magánautóúton közelíthető meg. 

 

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

Telefon: 06-20-772-5730 

ÖNKISZOLGÁLÓ AUTÓMOSÓ SZÁZHALOMBATTÁN! 
 
Új, önkiszolgáló autómosó nyílt az Erőmű út 17. szám alatt (erőmű melletti körforgalomból 60 méterre, Óváros irányában). 

A mosóban 2 darab porszívó is rendelkezésre áll. Aki a mosási szolgáltatást igénybe veszi, térítésmentesen használhatja. 
A berendezés nagynyomású technológiával működik, 50 ill. 100Ft-os érmék bedobásával. 

A tisztítás hatékonysága miatt nincs szükség kefe használatára! 
Az öblítési szakaszban, különleges adalék hatására a gépjármű karosszériája tetszetős, csillogó réteget kap. 
Egy autó átlagos tisztítási ideje 10 perc. Ki sem kell szállnia autójából, kérésére a kezelő térítésmentesen lemossa. 

 

Tisztelettel várjuk mindazokat, akik igényesek autójuk küllemére! 

Középkorú hölgy, Százhalombattán gyermekfelügyeletet és takarítást vállal! 
 

Tel: 06-20-5863-756 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
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	Nem tudtam neki válaszolni, ahogy azt sem tudom, egyéb adminisztratív munkájukat hogyan végzik ennek az egésznek kitalálói, annyi azonban bizonyos, komoly kihívásokkal küzdenek a magyar (és angol) anyanyelvet illetően…
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