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Hernádi: semmiképp sem baráti az oroszok szándéka 
Megjelent 2009. április 1.  Menedzsment Fórum www.mfor.hu 

 
"A Mol korábban nem tudott arról, hogy az OMV értékesíteni kívánja 21,2 százalékos 

részvénycsomagját" – mondta el Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az Országgyűlés külügyi 
bizottságának szerdai ülésén annak kapcsán, hogy az ügylet révén az orosz SurgutNefteGaz tulajdont 
szerzett a magyar olajipari vállalatban. Hernádi úgy véli: több furcsaság is van az üzlet körül, az orosz 
céget pedig akkor lehet minősíteni, ha nyíltan elmondja, mi a célja. Németh Zsolt, a külügyi bizottság 
elnöke szerint Oroszország át kívánja venni hazánk energetikai rendszerét, ezért a fideszes politikus a 
Nemzetbiztonsági Kabinet összehívását követeli. 

 
Több meglepő pont is van az OMV és a 

SurgutNefteGaz közötti üzletben. Például feltűnően 
magas volt a vételár egy olyan cég részéről, mely 
eddig nem mutatott aktivitást külföldön" - emelte ki 
a Mol vezetője. 

Furcsa ügylet 
Szerinte az is furcsa, hogy az orosz cég éppen 

annyit fizetett a részvényekért, amennyi az 
osztrákok bekerülési költsége volt. Hozzátette: az 
sem szokványos, hogy minden előzetes egyeztetés 
nélkül történt a Mol-részvények felvásárlása - a 
SurgutNefteGaz előtte nem vette fel a kapcsolatot a 
Mollal. 

"A Mol igazgatósága jelenleg pénzügyi 
befektetőnek minősíti az orosz céget. Addig nem 
tudjuk eldönteni, ellenséges-e, amíg nem közlik 
szándékaikat" – emelte ki Hernádi Zsolt. Az orosz 
cég saját bevallása szerint a vertikális integrációt 
kívánja erősíteni, erre azonban pénzügyi 
befektetőként nincs lehetősége. Éppen ezért a Mol 
nem is kezdeményez semmilyen tárgyalást vele 
egészen addig, amíg a szándék nem lesz 
nyilvánvaló. 

"Ez a kapcsolat baráti nem tud lenni, mivel ahhoz 
előzetes egyeztetés szükséges. Jelenleg nem 
egyeztetett felvásárlásnak minősítjük - ha további 
akciókat látunk az oroszok részéről, akkor jöhet a 
következő szint, hogy ellenségesnek minősítjük" - 
magyarázta Hernádi Zsolt. 

Ezzel kapcsolatban a Financial Timesnak egy név 
nélkül idézett megfigyelő, "aki ismeri a helyzetet", 
azt mondta: a SurgutNefteGaz nem akar ellenséges 
átvételi kísérletet indítani (a Mol megszerzésére), és 
"a belátható jövőben" nem kívánja részesedését "egy 
30 százalékos küszöbszint fölé" növelni. Az illető 
szerint az orosz cég "csak egy széket akar az 
asztalnál". Az ügylettel "új világ" tárult fel előttük: 
az európai piac szereplőivé válnak. 

A Kommerszant című orosz lap szakértőket 
idézve pedig úgy vélekedett: az orosz konszern 
"befolyása a Molra igencsak korlátozott lesz." 

Keller: fontos, hogy a Mol független maradjon 
"A magyar kormány számára a Mol - amellett, 

hogy tőzsdei cég, illetve magáncég - továbbra is 
fontos stratégiai vállalat, nem lehet pártpolitikai 
acsarkodás tárgya" - emelte ki a bizottsági ülésen 
Keller László, a Pénzügyminisztérium államtitkára. 

Szerinte a kormány semmilyen előzetes 
információval nem rendelkezett az orosz cég 
szándékairól. Pedig információcserére két 
alkalommal is lehetőség volt: március elején az 
osztrák kancellár tárgyalt Budapesten, míg néhány 
nappal később Moszkvában tartottak magyar-orosz 
kormányközi konzultációt, tette hozzá Banai Károly, 
a Miniszterelnöki Hivatal kül- és biztonságpolitikai 
szakállamtitkára. 

A kormány egyébként azt tartja kívánatosnak, 
hogy a Mol tulajdonosi struktúrájában jelentős 
súlyuk legyen a pénzügyi befektetőknek. "Fontos, 
hogy a cég függetlensége fennmaradjon, ezért a 
kormány kész mindent megtenni" - hangsúlyozta 
Keller. 

Drámai következményektől tart Németh Zsolt 
"Hogy lehet, hogy a kormány nem tudott az 

oroszok szándékáról? Hol volt a Nemzetbiztonsági 
Hivatal?" – kérdezte Németh Zsolt, a külügyi 
bizottság Fideszes elnöke. Szerinte drámai 
következményei lennének annak, ha az oroszok 
többségbe kerülnének a Molban, mivel akkor 
hazánk még jobban függne Oroszországtól - a gáz 
mellett az olaj is szinte kizárólag onnan jönne. 

"Nem úgy ismerem az orosz gazdasági logikát, 
hogy megállnának 21 százaléknál" - találgatta 
Németh Zsolt a SurgutNefteGaz további lehetséges 
céljait. Szerinte azért is furcsa, hogy a kormány 
semmiről sem tudott, mert piaci pletykák szerint az 
OMV hetek óta árulta a pakkot. "Oroszország már 
átvette Fehéroroszország és Moldávia energetikai 
rendszerét, félig Szerbiáét is. Most Magyarország 
van terítéken" – vizionálta a külügyi bizottság 
elnöke. 

Németh Zsolt szerint a kormánynak sürgősen 
össze kellene hívnia a Nemzetbiztonsági Kabinetet, 
hogy megvizsgálják a lehetséges védekezés 
eszközeit. 

"Eddig is megfelelő védelmet nyújtottunk a 
Molnak, ezt a támogatást a kormány továbbra is 
biztosítani fogja" – mondta el válaszul Banai 
Károly. Szerinte az ügylethez jelenleg több 
feltételezés kapcsolódik, mint tény. Egyelőre csak 
annyit lehet biztosan állítani, hogy ez egy szabályos 
tőzsdei tranzakció volt. 

 
(folyt. a következő oldalon) 
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Az OMV még 2000 nyarán kezdte felvásárolni a 
Mol-részvényeket, majd 2007 nyarán 
szándéknyilatkozatot bocsátott ki, ami nem volt 
hivatalos ajánlat – emlékeztetett Hernádi Zsolt. Az 
osztrákok akkor részvényenként 32 ezer forintos 
ajánlatot helyeztek kilátásba. 

A Mol azonban ellenségesnek minősítette az 
OMV felvásárlási próbálkozását, majd az Európai 
Bizottság is versenyjogi aggályokat fogalmazott 

meg az egyesüléssel kapcsolatban. 2008 nyarán az 
OMV végül visszavonta ajánlatát. 

A Mol vezetője kiemelte: a Financial Times 
szerdai száma már arról írt, hogy az orosz 
SurgutNefteGaz tulajdonszerzése miatt sürgősen 
lépnie kellene az Európai Uniónak is, szükséges 
lenne állást foglalnia a kérdésben. 

Menedzsment Fórum 
Beke Károly

 

Az éjszaka végzett munka veszélyei 
 

Légy tudatában annak, hogy holnap, ha örök álomba merülnél, vagy létszámfelettiként kirúgnak, a 
cég, amelynek dolgozol, néhány hónap alatt képes lesz téged más valakivel helyettesíteni! 
Munkahelyeden egy-két év múlva már azt sem tudnák, hogy viseltél-e szemüveget, vagy sem. A 
vállalati nyereség és saját zsebük orientálta tulajdonosok azt sem tudnák, hogy a világon vagy. Nem 
emlékezne senki, hogy hányszor túlóráztál, vagy műszakosként rövidváltást, tizenhat órát vállaltál 
csak azért, hogy minél nagyobb hasznot hozz kenyéradó gazdádnak, kinek nyereségből te csak 
morzsákat kaptál. 

 
Az éjszakai műszakban végzett 

munka, jelentős mértékben emeli 
daganatos betegségek 
kialakulásának a kockázatát - 
tűnik ki harminc nemzetközi 
felmérésből, amelyeknek 
eredményeit a kölni egyetem 
munkaegészségügyi in-tézete 
összegezte. 

Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) már 2007 
végén a lehetséges rákkeltő 
tényezők közé sorolta az éjjeli 
beosztással járó többműszakos 
munkát. 

A váltott műszakban dolgozók 
gyakoribb daganatos 
betegségeinek egyik lehetséges 
okát a kölni kutatók a nappal-
éjjel ütem felborulásában látják. 
Az éjszakai fény akadályozza a 
melatonin képződését; ez a 
hormon "állítja be" a test sejtjeit 
a sötétségre, s ily módon felelős 
az összetett regenerációs 
folyamatok elindításáért. 
Emellett a melatonin védi a 
sejteket azoktól a károsodásoktól, 
amelyeket szabad oxigéngyökök 
okozhatnak; e tekintetben jóval 
hatékonyabb, mint az ismert 
antioxidánsok (C és E vitamin). 

Testünk belső felépítése több 
ezer éve alakult ki, amikor még 
nem létezett mesterséges fény, 
többműszakos munka meg 
különösen nem. Az anyagcsere 

bizonyos folyamatai, valamint a 
hormonális szabályozások a 
szervezet belső óráját követik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez pedig világosságnak és 

sötétségnek a Föld forgásához 
kapcsolódó váltakozásához, tehát 
részben a rendszeres, egészséges 
éjjeli alváshoz kötődik. Így 
például az agyalapi mirigy szinte 
kizárólag csak az éjszaka első 
felében kialakuló mélyalvás 
szakaszában termeli a HGH 
növekedési hormont. 

Ha viszont éjszaka nem 
alszunk, akkor alig termelődik 
leptin; ezáltal fokozódik az 
étvágy, emiatt többet eszünk és 
meghízunk. A túlsúly viszont 
önmagában is növeli a magas 
vérnyomás, diabétesz és más 
betegségek kockázatát. 

A szervezetben jelentős 
mennyiségű méreganyag 
halmozódik fel, amitől csak a 
bioritmusnak megfelelő alvás 
során képes megszabadulni. A 

baj ott kezdődik, hogy a 
műszakba járó ember kénytelen 
felrúgni a természet törvényeit, 
és az éjt nappallá téve, nem akkor 
és annyit alszik, amikor és 
amennyit kellene, hanem 
összevissza. A mesterséges 
fényforrások alkalmazása a 
biológiai ritmus felborulásához 
vezet, a melatonin-termelés 
elégtelenné válik, a sorozatosan 
nem kielégítő alvás pedig a 
szervezet kimerüléséhez és korai 
elöregedéséhez vezet. A stresszel 
terhelt ember viszont akkor sem 
tud aludni, ha időben lefekszik, 
mert alvászavarokkal küszködik. 

Egy felnőtt ember számára a 
tökéletes alvásmennyiség 7-8 óra. 
Se a több, se a kevesebb nem tesz 
jót. 

Kutatók szerint, a bioritmus 
akkor van egyensúlyban, ha 
minden nap lehetőleg 
ugyanabban az időben alszunk el. 

Ez, a váltóműszakban 
dolgozóknál megvalósíthatatlan 
feladat. 

Segítheti a munkavállalók 
egészségmegőrzését, ha 
kötelezően és rendszeresen 
ingyenes, mindenre kiterjedő 
egészségügyi vizsgálaton 
vesznek részt (az évi egyszeri 
pisiminta-vérvétel kevés!), amit 
az orvosi titoktartás szabályainak 
megfelelően kell lefolytatni. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


Értsd: senki egészségügyi bajával 
ne élhessen vissza egyetlen 

vezető sem! 
B.J. 
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Alapítvány a munkavállalókért 

 
Az Üzemi Tanács, mint a munkavállalók képviselete a vezetésben, információival, meggyőzéssel, 

lobbizással a vállalat vezetői döntések előkészítését segítő testület - amely a munkavállalói érdekeket 
segíti megjeleníteni a döntésekben - szorosan beleépül a vállalati struktúrába. Ezen belül az ÜT-t 
együttdöntési jog illeti meg a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök 
felhasználása tekintetében. Ez utóbbiban segített eligazodni bennünket Bakos Ernő, a Mol Nyrt. 
Üzemi Tanácsának elnöke. 

 
- Az ÜT megalakulása óta 

eltelt időszak folyamán leszűrt 
tapasztalatok szerint, 
milyennek ítéled meg az Üzemi 
Tanács belső együttműködését? 

- Minden tekintetben nagyon 
hiányzik az a hét hónap, ami a 
sajnálatos választási csúszások 
miatt kimaradt az üzemi tanács 
munkájából. Az üzemi tanácsnak 
hat új tagja van, és úgy a régiek, 
mint az új tagok nagyon aktívak. 
Erre nagy szükség van, hiszen a 
Mol Nyrt. Működési területe, így 
az üzemi tanács tevékenysége is 
az egész országot lefedi, a MOL 
Nyrt. mintegy 5.400 
munkavállalójának 
képviseletében. 

- Nagy terület, szerteágazó 
feladatokkal. Bírja ezt, egyetlen 
ember? 

- Az előző ciklusban Murin 
Jánossal megosztva végeztük ezt 
a feladatot. Új felállással, egy 
teljesen más felfogású és 
működésében is egyedi üzemi 
tanácsot sikerült kialakítani. 
Sikerült közel hozni a felső 
vezetést és a munkavállalókat, 
hogy megismerjék a vezetői 
koncepciókat, a vállalati döntések 
okait, másrészről pedig a 
munkavállalók problémáit és a 
munkavégzés során felmerülő 
problémákat. Nos a rendszer 
kialakult, most már csak tovább 
kell vinni és még jobbá tenni. 
Nagyon sok a feladat és mivel az 
új felállásban egyedül végzem az 
ÜT vezetői feladatokat, sokkal 
több munka terhelődik a 
munkatársaimra és az ÜT 
tagjaira. Területek szerint 
felosztottuk az országot, az ÜT 

tagok és a két alelnök között. 
Molnár Péter támogatásával a 
százhalombattai, székesfehérvári 
és komáromi területet továbbra is 
én képviselem közvetlenül, és a 
koordinálás is az én feladatom. 
Ezt a feladatot felvállaltam, tehát 
bírni kell és hogy érdemes, ebben 
minden kollégákkal való 
közvetlen beszélgetés megerősít. 

 
 - Sokan felvetették a kérdést, 

hogy a temetési támogatáshoz 
szükséges alacsony 
jövedelemhatárt bővítsék ki. 
Várható ebben valamilyen 
változás? 

- A segélyezési szabályzat 
módosítását kezdeményeztük. A 
szülési és temetési segély eddig 
is a humán ügyfélszolgálaton 
keresztül volt igénybe vehető, 
csak tekintettel arra, hogy az egy 
főre eső kereseti korlát rendkívül 
alacsony volt nagyon kevesen 
tudták igénybe venni. Ezt a 
korlátot most sikerült a 
mindenkori minimál bér értékéig 
növelni, amely jelenleg 71500 Ft. 
A segélyek összege várhatóan 
45 000 Ft lesz. Ez csak egy kis 
lépés előre, de a jövő évben 
szeretnénk tovább fejleszteni. A 
rendkívüli segélyezés 
igénylésének lehetősége 
annyiban bővült, hogy az igénylő 
által lakott lakásra felvett hitel 
törlesztési összegének rendkívüli 
megemelkedése esetén is igénybe 
vehető lesz a megfelelő 
igazolások bemutatásával. A 
rendkívüli segély továbbra is az 
ÜT hatáskörébe tartozik és az 
átláthatóság érdekében a 
segélyezési bizottságnak a négy 

reprezentatív szakszervezet 
képviselője is tagja. 

 A rendkívüli segélykeret 
nagysága 22 millió forint/év, 
amihez a rendezvény és kulturális 
keretből 2 millió forintot 
tartalékoltunk a szükség szerinti 
pótlására. Ezen felül évi 13 millió 
forint az, ami a munkavállalói 
Felügyelő bizottsági tagok 
„visszautasított tiszteletdíjából” 
fordítunk segélyezés céljára. (A 
Felügyelő Bizottsági tagok a 
tiszteletdíjuk egy részét 
visszautasítják és az elnök-
vezérigazgató úr, valamint az ÜT 
által kötött külön megállapodás 
biztosítja ennek az összegnek a 
felhasználhatóságát) 

 - Alapítvány létrehozását 
tervezte az Üzemi Tanács. Mi 
ennek a lényege? 

- Igen. Kezdeményeztem, hogy 
a Gondoskodás Alapítványon 
kívül – amely a nyugdíjasok 
támogatásának bázisa – egy 
másik alapítványt is hozzunk 
létre, az aktív dolgozók részére 
azért, hogy ha nehéz helyzetbe 
kerülnek, gyors és hatékonyabb 
segítséget tudjunk nyújtani 
számukra. A szülési és temetési 
segélyezést is ebbe a körbe 
szándékozzuk tenni, sőt az 
esetlegesen a súlyos munkahelyi 
balesetet szenvedetteknek a 
rehabilitációjához szükséges 
támogatást is. Kiderült azonban, 
hogy egy új alapítványt nagyon 
hosszadalmas és bonyolult 
létrehozni, ezért úgy 
módosítottuk javaslatunkat, hogy 
a Gondoskodás Alapítvány 
hatáskörének kiszélesítésével 
egyrészről képviselné a 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


nyugdíjasok támogatását, 
másfelől pedig az aktív 
munkavállalók szükség szerinti 
anyagi segítségét látná el. 
Természetesen elkülönített 

pénzeszközökből. Részben innen 
lehetne kifizetni a szülési és 
temetési segélyeket és azokat a 
rendkívüli segélyeket, amelyekre 

már nem futja a mindenkori 
segélykeretből.  

 
(folyt. a következő oldalon) 
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- Kollégáink megnyugtatása 

miatt kérdezem: a terv 
megvalósulása esetén, lesznek 
az Üzemi Tanácsot képviselő 
kuratóriumi képviselői is a 
Gondoskodás Alapítványnak? 

- Most egyetlen kuratóriumi 
képviselőnk van az 
alapítványban, azonban, ha a 
funkciója megváltozik, 
remélhetően a kuratóriumi 
képviselet is bővül. Én 
mindenben a nyílt, átlátható és 

nyilvános működés híve 
vagyok, amennyire ezt a 
személyiségi jogok megengedik. 
Megvalósulásakor, az aktív 
dolgozókat támogató szekcióban 
a segélyezés magasabb szintre 
emelkedik. Úgy gondolom, el 
lehetne érni azt, hogy a 
mindenkori Mol minimálbér 
legyen az egyik segélyezési 
határ, hiszen például egy – vagy 
akár több temetés rendkívüli 
hatással van egy alacsony 

jövedelmű családra nézve. Azt is 
célul tűztük ki a hatékonyabb 
segélyezés érdekében, hogy a 
Mol támogatása mellett, az aktív 
munkavállalók 1%-os 
adófelajánlását ide áramoltassuk 
be. Ezt természetesen kellő 
időben és megfelelő 
népszerűsítéssel bővebben is 
kifejtjük. 

Brunecker Jenő 

 

Mit tehet Ön a monitorok szemkárosító hatása ellen? 
[origo] egészség 

 

Megvizsgáljuk a monitorok szemre és látásra kifejtett hatását, és hasznos tanácsokat adunk a 
számítógépes munka körülményeinek egészséges és kellemes kialakításához. 

 

Mi okozza a szem túlterhelését? 
A számítógép monitorján nem ugyanúgy jelennek 

meg a betűk, mint egy nyomtatott lapon. Bár 
tudatosan észre sem vesszük, mégis itt nem olyan 
kontrasztosak a színek, és a képpontokból összeálló 
betűk formája is kevésbé éles és határozott, mint 
nyomtatásban. 

Emiatt a szem nem képes tartósan élesre állítani a 
monitoron nézett képet, az élesség megtartásához 
rövid időközönként újra és újra fókuszálnia kell. Ez 
pedig állandó megterhelést jelent a szem belső 
izmainak, ami egy idő után a már leírt panaszok 
jelentkezéséhez vezethet. 

A kellemetlen tünetek kialakulásában szerepe van 
annak is, hogy a képernyő előtt ülve hajlamosak 
vagyunk kevesebbet pislogni - felmérések szerint a 
szabályos egyharmadára csökken ilyenkor a 
percenkénti szemhéjzárások száma - ami a szem 
kiszáradásához vezet. A szemszárazságot tovább 
ronthatja a száraz levegő, ami irodák 
légkondicionált körülményei között nagyon gyakori, 
valamint az, hogy a könyvolvasáshoz képest 
ilyenkor feljebb nézünk, ezért tágabbra nyitjuk a 
szemünket, ami szintén fokozza a párolgást. 

Mit tehetünk a szem túlerőltetésének 
megelőzése érdekében? 

Az alábbiakban néhány egyszerűen kivitelezhető, 
praktikus tanácsot olvashatnak, melyek betartásával 
kellemesebbé és egyúttal egészségesebbé tehető a 
számítógép előtt végzett munka. 

1. A számítógépes munkakör betöltése előtt és 
utána rendszeres időközönként, esetleges panaszok 

jelentkezésekor pedig mindenképpen szükség van a 
szemészeti vizsgálat elvégzésére. A szemész ki tudja 
szűrni az optikai hibákat, melyeket szemüveggel 
lehet és kell kiigazítani. Enélkül a szem felesleges 
plusz terhelésnek lenne kitéve. Szükség esetén a 
szemész speciális, a számítógépes munkához 
kialakított szemüveget rendelhet. 

2. A munkahelyek egészséges és kényelmes 
kialakításával külön tudományág, az ergonómia 
foglalkozik. A számítógépes munkavégzés 
körülményeinek feltételeit európai uniós 
szabványok rögzítik. Az asztal, a szék, a monitor, a 
billentyűzet és az egér elhelyezése akkor a 
legoptimálisabb, ha a dolgozó helyes testtartásban 
tudja mellettük végezni a munkáját. A helyes ülő 
testtartás a következő: egyenes, megtámasztott hát 
és derék, kb. függőleges felkarok és lábszárak, kb. 
vízszintes alkarok és combok, a földön 
megtámasztott talpak, egyenes csuklók. 
Amennyiben ez nem teljesül, az már viszonylag 
rövid idő alatt a nyak, a vállak és a hát fájdalmához, 
megerőltetéséhez vezethet. 

A monitort úgy kell elhelyezni, hogy az pont 
szemben legyen velünk, tőlünk nagyjából 50-70 cm 
távolságra (ez függ a monitor méretétől is), és 
közepe az egyenes előre nézés vonala alatt 10-20 
cm-rel legyen, mert így enyhén lefelé kell nézni. 
Amennyiben nyomtatott anyagot is kell egyidejűleg 
olvasnunk, azt a monitorhoz a lehető legközelebb, 
lehetőség szerint a monitorra szerelt irattartóra kell 
tenni, hogy sem nyakunkkal, sem szemünkkel ne 
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kelljen feleslegesen forgolódnunk, és a 
fókusztávolságot váltogatnunk. 

3. Nagyon fontosak a szobában a fényviszonyok. 
Az lenne a tökéletes, ha a számítógép környezetében 
a monitor fényerejénél gyengébb általános 
megvilágítást alkalmaznánk, kiegészítve egy helyi 
(asztali) lámpával, ami csak a billentyűzetet és a 
nyomtatott anyagot világítja meg, viszont a monitort 

és a szemet nem. Törekedni kell a feleslegesen nagy 
külső és belső világítás kiküszöbölésére, ezt 
függöny vagy redőny használatával, a belső 
világítás lehetőség szerinti csökkentésével lehet 
elérni. Legjobb, ha az ablak oldalra esik tőlünk, se 
nem szemben, se nem háttal ülünk neki. 

(folyt. a következő oldalon) 
 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu  

 

A túl erős fény fárasztja a szemet, rontja az 
összpontosítást, és zavaró fényvisszaverődéseket, 
tükröződéseket hozhat létre. 

Ennek leküzdésére kerülni kell a számítógép 
környezetében a nagy, fehér és fényes felületeket, a 
tükröket, stb. A monitort tükröződés elleni szűrővel 
vagy ernyővel lehet ellátni, és nagyon hasznos a 
számítógépes szemüvegeken az ún. antireflex 
bevonat. 

4. Az egyik legfontosabb tényező maga a monitor. 
A modern folyadékkristályos (lcd) képernyők 
előnyösebbek a szemnek, mert nem villognak úgy, 
mint a régebbi, katódsugárcsöves (crt) típusok, de 
utóbbiak is megfelelőek, amennyiben az 
tökéletesnek tartott 85 Hz képfrissítési frekvenciával 
dolgoznak. Ügyelni kell természetesen a monitor 
működési paramétereinek helyes beállítására is. A 
legtöbb képernyőn magunk szabályozhatjuk a 
fényerőt (a közepes általában a legmegfelelőbb), 
kevésbé fárasztó a kontrasztos színválasztás 
(egyszínű, világos háttéren sötét betűk a legjobbak). 
Szakemberek szerint az a megfelelő betűméret, ami 
a szokásos monitor-szem távolságból még éppen 
olvasható legkisebb méret háromszorosa (ezt úgy 
tudjuk egyszerűen kipróbálni, hogy háromszoros 
távolságra megyünk a monitortól, és még ott is el 
kell tudni olvasni a szöveget). 

5. Néhány egyszerű gyakorlat segíthet a szem 
elfáradásának és kiszáradásának megelőzésében. A 
szem kiszáradását rendszeres, tudatos pislogással 
lehet megakadályozni. Segít az is, ha nem huzatban 
vagy közvetlenül a légkondicionáló berendezés alatt 
ülünk. Természetesen előnyös a szoba levegőjének 

párásítása is. Tartós panaszok vagy kontaktlencse 
viselés esetén műkönny használata jön szóba. 

Érdemes időt szakítani erre a pihentető 
szemtornára is: fél óránként végezzünk 10 nagyon 
lassú szemlehunyást, zárt szemhéjunk mögött lassan 
körözzünk a szemünkkel, és a fókuszálásban 
közreműködő szemizmok nyújtására egy percig 
nézzünk egy távoli tárgyat, vagy tíz 
másodpercenként váltogassuk a közelre és a távolra 
nézést. 

6. Minden ülő foglalkozás esetén, de a 
számítógépes munkánál különösen fontos időnként 
szünetet tartani, felállni, járkálni, megmozgatni a 
tagjainkat, és lehetőleg ezzel egy időben szellőztetni 
is. 

7. Szükség lehet külön számítógépes szemüvegre 
is a képernyő előtt végzett munkához. 40 éves kor 
fölött az öregszeműség (presbyopia) miatt nehezebb 
közelre élesen látni, és problémát okozhat a fókusz 
váltogatása is (billentyű - monitor). Ugyanakkor az 
olvasó szemüveg vagy bifokális lencse nem mindig 
használható jól a számítógépes munkához, mert más 
távolságra és alacsonyabb nézési irányra vannak 
beállítva (ilyen nem megfelelő szemüvegre utal 
jellemzően, ha valaki közelebb hajol, és hátra hajtja 
a fejét, hogy lássa a monitoron a szöveget). A 
számítógépes munkához készített speciális 
szemüveget éppen jó fókusztávolságra és szögben 
állítják be, és tükröződésmentesítő bevonattal látják 
el (antireflex réteg, AR), esetleg enyhén sötétített 
lencsével készítik (az ilyen szemüveg elkészítésének 
költségei a munkáltatót terhelik). 

Dr. Heksch Katalin 
 

Katasztrófa is lehetett volna 
 

2009. március 5-én, reggel 6 óra 30 perckor, az M6-os autópályán a külső sávban haladó, Dunai 
Finomító dolgozóit szállító pusztaszabolcsi nappalos autóbusz bal hátsó kereke, menet közben, a belső 
sávban megelőzte a járművet – egy szó, mint száz, egyszerűen leesett helyéről és elgurult. A 
gépkocsivezető azonnal fékezett és megállt, majd kisegítő járatért telefonált. Szerencse a 
szerencsétlenségben, hogy a buszok dupla hátsókerekűek. 

 
Az is a szerencsének tudható be, hogy a belső 

sávban nem közlekedett jármű, ami egy ilyen, nem 
szokványos akadály váratlan felbukkanásakor, 
vezetőjének hirtelen kormánymozdulatával, az 
elszabadult kereket maga alá gyűrve 
nekicsapódhatott volna a kerékfogyatékos busznak. 

Egyébként is sokszor panaszkodnak – különösen 
téli időszakban – arra, a Mol munkavállalók, hogy a 

buszokban nincs megfelelő fűtés. Pontosabban: hol 
van, hol nincs. Arról nincsenek értesüléseink, hogy 
ez a gépkocsivezető, vagy az autóbuszt üzemeltető 
cég hibája-e.  Ugyanakkor, a műszakos buszok egy 
része sok kívánnivalót hagy maga után: akad, 
amelyiknek rohad az ajtaja, a másiké nem nyílik, 
vagy el sem indul a busz. Elvileg úgy volt, hogy új 
járművekre cserélik a régi buszokat. A gyakorlatban 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


azonban szinte ugyanolyanokkal váltották ki őket, 
mint amilyenek a régiek voltak. 

A pusztaszabolcsi nappalos járatnál az is gond, 
hogy a busznak nincs azonos indulási ideje. 
Sokszor, a menetrendnél öt perccel korábban elindul 
és az így lemaradók, törhetik a fejüket, hogyan 
jussanak be munkahelyükre. 

Nagyon sok pénzt fizet a Mol azért, hogy 
munkavállalóit szállíttassa. Természetesen a 
munkavállalók is kifizetik a maguk részét, csak azt 
nem értik, hogy a Mol miért nem ellenőrzi 
rendszeresen azt, hogy mit kapunk cserébe… 
 

Pipás 
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A korengedményes nyugdíjazást érintő fontos változás! 
Legalább 37 év szolgálati idő kell 

 
A napokban kihirdetésre került az egyes nyugdíj- és idősügyi tárgyú kormányrendeletek 

módosításáról szóló 60/2009. (III. 27.) kormányrendelet. A módosítás alapján a korengedményes 
nyugdíj 2009. december 31-ét követő időponttól is megállapítható azon igénylő részére, akinek a 
jogviszonya a 2009. évben objektív okok miatt (pl.: felmentési idő nem jár le) ugyan nem szűnik meg, 
de 2009. december 31-ig az 57. életévét betölti, ezen időpontig rendelkezik legalább 37 év szolgálati 
idővel és a munkáltatóval megkötött megállapodást az említett időpontig a regionális 
nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak beküldi. 

 

Tekintettel arra, hogy a módosítás a személyi kört 
nem érinti, az 56. életévét 2009. évben betöltő 
munkavállalóval továbbra sem köthető jogszerű 
megállapodás. 

További részletek, fontos kérdések 
Mi a korengedményes nyugdíj? 
A korengedményes nyugdíjjogosultság feltételeit 

külön jogszabály, a többször módosított 181/1996. 
(XII. 6.) Korm. rendelet határozza meg. 

A megállapítást és a folyósítást a munkáltató és a 
munkavállaló között létrejött megállapodás alapozza 
meg, de az egyéb jogosultsági feltételeknek 
(szükséges szolgálati idő, meghatározott életkor 
betöltése) is teljesülniük kell. 

Nem köthető megállapodás azzal a 
munkavállalóval, aki az előrehozott, csökkentett 
összegű előrehozott öregségi nyugdíj 
igénybevételéhez előírt életkort betöltötte vagy a 
korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjáig 
betölti. 

2009. évben a munkáltatók az 1952-ben született 
nőkkel és férfiakkal legkorábban az 57. életévük 
betöltésétől, míg az 1952. évet megelőzően (azaz az 
1951-ben, az 1950-ben, valamint az 1949-ben) 
született férfiakkal legfeljebb az előrehozott 
öregségi nyugdíjjogosultsághoz szükséges életkor (a 
60. életév) betöltését megelőzően köthetnek 
megállapodást korengedményes nyugdíj 
igénybevételére. 

A munkáltató tehát 2009. évben már a női 
munkavállalókkal is köthet megállapodást a 
korengedményes nyugdíjazásról, amire eddig azért 
nem volt lehetőség, mert a nők korengedményes és 
előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító életkora (57. 
életév) egybeesett. 

(Az 1951-ben és az 1950-ben született nők már 
jogosultságot szereztek előrehozott öregségi 

nyugdíjra, ezért velük nem köthető megállapodás 
korengedményes nyugdíj igénybevételére.) 

Melyek a korengedményes nyugdíjazás 
feltételei? 

Ezek a szükséges szolgálati idő megszerzése 
(legalább 37 év), a meghatározott életkor betöltése 
(57. életév), valamint a rendelet 6. § b) pontjában 
meghatározott biztosítási jogviszonynak 
(munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, 
közszolgálati jogviszony, bírósági és ügyészségi 
szolgálati jogviszony, bedolgozói jogviszony, 
szövetkezeti tag munkaviszony jellegű 
munkavégzésre irányuló jogviszonya) a 
korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjáig 
történő megszüntetése. 

Mely foglalkoztató köthet megállapodást? 
A megállapodás megkötésére az a foglalkoztató 

jogosult (jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság, illetve 
magánszemély és annak jogi személyiséggel nem 
rendelkező társasága), amely munkavállalót 
foglalkoztat. 

Milyen kötelezettségei vannak a 
munkáltatónak, ha korengedményes 
nyugdíjazásra megállapodást köt a 
munkavállalóval? 

A megállapodásban a munkáltatónak vállalnia kell 
a munkavállaló előrehozott öregségi 
nyugdíjkorhatárának (nő - 59. életév, férfi - 60. 
életév) betöltéséig terjedő időszakra a nyugdíj 
összegének és az ehhez járuló postaköltségnek a 
megfizetését. 

A befizetést legkésőbb a fizetési értesítés 
kézhezvételét követő 15 napon belül egy összegben 
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elkülönített 
számlájára kell teljesíteni. Ha a munkáltató a fizetési 
kötelezettségének a megjelölt határidőig nem tesz 
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eleget, az ellátást megállapító határozat 
visszavonásra kerül. 

A korengedményes nyugdíj megállapítására 
vonatkozó megállapodásról és a fizetési 
kötelezettség vállalásáról a munkáltató köteles 
értesíteni az illetékes nyugdíjbiztosítási szervet a 
megállapodás megkötésétől számított 15 napon 
belül. A megállapodást legkésőbb 2009. december 
31-ig be kell nyújtani az illetékes nyugdíjbiztosítási 
szervhez. Ez a határidő jogvesztő. 

Hol kell az igényt benyújtani? 

A lakóhely szerint illetékes regionális 
nyugdíjbiztosítási igazgatóságon, az erre a célra 
rendszeresített ONYF. 3515-270. és az ONYF. 
3515-272/B jelű formanyomtatványon kell 
előterjeszteni. 

A nyugdíjigény elektronikus úton is 
előterjeszthető. Az elektronikus ügyintézéssel 
kapcsolatos további információkat külön tájékoztató 
tartalmazza 
 
Forrás: 
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAPOK a DUNAI 
FINOMÍTÓBAN 
2009. május 5 – 7. 

PROGRAM: 
Május 5. kedd 9 órától  
Ünnepélyes megnyitó, utána EBK filmszemle a színházteremben.  
Védőeszköz bemutató már reggel 8 órától megtekinthető és a STEP 
nap is indul az irodaépületben, tájékozódás után. 
Tűzoltási gyakorlat a belső (fénymásolós) parkolóban. 
Megközelíthető a színházterem vészkijáratán keresztül is.  
Május 6. szerda 8 órától 
Munkabiztonsági-, tűzvédelmi-, és környezetvédelmi vetélkedő 
Jelentkezni 3 fős csapatokkal a megoldott teszt elküldésével 
írásban zárt borítékban vagy a 131-22 faxon, ill. Garai Béláné 
(bnegarai@mol.hu) e-mail címén egyaránt! 

Jelentkezési határidő április 28-án 10 óráig. 
A tesztet helyesen kitöltő csapatok vehetnek részt a versenyen, 
annak eredményéről a csapatokat kiértesítjük. 
Gyülekezés helyszíne: EBK épület földszinti oktatóterem 7:45 óráig. 
Aki célba talál hagyományainkhoz híven nem meglepő módon az idei 
évben is ajándékot kap. 
Május 7. csütörtök 8 óra  
Nagy létszámú résztvevők esetén a vetélkedő folytatódik 

Vetélkedő győztesei értékes MOL utalványban részesülnek 
első helyezettek 

50 000 Ft / fő 
második helyezettek 
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40 000 Ft / fő 
harmadik helyezettek 

30 000 Ft / fő 

 

Díjakat Galambos László Finomítás igazgató adja át. 

 

 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!  RENDEZŐSÉG 
 

 
Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu   

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

A jövő eléggé hasonlít a jelenre, csak 
sokkal rosszabb. 

* 
Államférfi az a politikus, aki már 100 éve halott. 

* 
Mindig az az elnyomó, akit tilos szidni 

* 
Az üzemi étkezes titka a gyorsaság. Mire 

rájössz, hogy milyen rossz, már meg is etted. 
* 

Nagybátyám abbahagyta a cigit, leszokott az 
alkoholról, a nőkről, a fűszeres ételekről. 

Egészséges volt egészen az öngyilkosságáig. 
* 

Sok a baleset, mert a ma autósai mennek a 
tegnapelőtt útjain, a holnap sebességével... 

* 
- Kaphatnánk egy éjszakára szállodai szobát? 
- Persze! Házasok? 
- Igen, mind a ketten. 

* 
- Halló, segítsenek, kérem! Tűz ütött ki a 

lakásban. 
- Értem. És hol van az a tűz? 
- Hát, a konyhában, meg már az egyik 

szobában is! 
- Értem, és hogy jutunk oda? 
- Miért, az a nagy piros autójuk már nincs 

meg? 
* 

Az anyós felhívja orvos vejét. 
- Fiam, kificamodott a bokám, most mit 

csináljak? 
- Sántítson mama! 

* 
Egy férfi ballag a Central Parkban, és 

észreveszi, hogy egy pitbull marcangol egy 
kissrácot. Odarohan, megragadja a nyakörvet, 
és addig szorítja, míg a kutya megfullad. 
Mindenki ünnepli a férfit, és még aznap 
felkeresik az újságírók. 

- Akkor holnap lehozzuk a hírt azzal a címmel, 
hogy "A Hős New York-i  megmentette egy 
kisfiú életét". 

- Az igazat megvallva, én nem vagyok New 
York-i. 

- Akkor "Amerikai hős megmentette egy 
kisfiú életét kutyatámadásban". 

- Nem is vagyok amerikai. 
- Akkor hova valósi? 
- Iráni vagyok. 
Másnap az újságok címlapján: 
"Iszlám fundamentalisták szerencsétlen 

kutyákat kínoztak a Central Parkban. Az FBI 
keresi az Al-Kaida szálat." 

* 
Egy norvég csajozni tanítja a fiát: 
- Először megkérdezed, hogy jön-e táncolni. Ha 

nemet mond, megkérdezed, hogy kér-e inni 
valamit. Ha megint nemet mond, elkezded 
fitogtatni az erődet. 

Másnap a fiú a diszkóban: 
- Gyüsz táncónyi? 
- Nem megyek. 
- Kõ kóla? 
- Nem kérek. 
- Tarkón vágjalak? 

* 
Válóperes tárgyaláson veszekszik a férj és a 

feleség, hogy kinél maradjon a gyerek. A 
feleség kijelenti: 

- Én szültem, tehát az enyém. 
Mire a férj a bíróhoz fordul. 
- Tisztelt bíró úr, ha én egy automatába 

bedobok egy százast, és kijön a csokoládé, 
akkor az a csokoládé az enyém vagy az 
automatáé? 

* 
Önéletrajz 

Egy nagy szocialista nagyvállalatnak voltam az 
igazgatója. A reggeli kávémat egy szexi titkárnő 
készítette, munkába fekete kocsival jártam. 
Egyszer az irodámba jöttek, hogy 
adományozhatna a gyár 30-ezer forintot az egyik 
Központi Bizottsági tag temetésére. Azt mondtam, 
hogy ennyi pénzért eltemetem az egész Központi 
Bizottságot!  

Ettől kezdve egy kis vállalatnak lettem az 
igazgatója… 

Napi kávémat egy idősebb titkárnő készítette, 
munkába egy kissé rozoga vállalati autóval jártam. 
Egyszer szememre vetették, hogy nem voltam az 



utolsó pártgyűlésen. Mondtam nekik, hogy ha 
tudtam volna, hogy ez az utolsó, biztosan 
elmentem volna rá, még transzparenst is vittem 
volna! 

Ekkortól mesterként dolgoztam… 
Munkába saját autómon jártam, magam főztem 

meg a kávémat. Irodám falán ott lógott Kádár és 
Lollobrigida képe. Egyszer azt kérdezték tőlem, 
hogy miért nem tüntetem el a falról azt a ringyót. 
Leakasztottam hát Kádár képét. 

Másnap már árokásó munkásként dolgoztam… 
Munkába kerékpáron mentem, kávét termoszban 

hordtam magammal. Egyszer, amint éppen árkot 
ástam, szóltak, hogy rejtsem el a kerékpáromat, 
mert erre jön a szovjet küldöttség. Mondtam, hogy 
ne aggódjanak, mert a kerékpár le van lakatolva és 
tolvajlás ellen is biztosítva van. 

Ettől kezdve munkanélküli lettem… 

...hosszú évekig munkanélküli voltam, mígnem 
jött a rendszerváltás... 

Rehabilitáltattam magam. Manapság politizálok. 
Kávémat most szexi titkárnő készíti, munkába 
személyi sofőröm visz Audin. Kampányok idején 
hazudozok, utána befogom a szám, és ha kell, 
megnyomom a szavazógombot. Életszínvonalam 
és a költségtérítésem folyamatosan emelkedik. .. 

* 
Pártkongresszus végén. 
- Elvtársak, akkor most zárásképpen 

énekeljük el a Real Madridot! 
A mellette ülő rázni kezdi: 
- Elnök elvtárs, nem a Real Madridot, hanem 

az Internacionálét! 
- A rosseb egye meg, ezt a két bagázst 

mindig összekeverem! 

 
 

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 körforgalomtól 60 méterre, Óváros irányában). 
A mosóban 2 darab porszívó is rendelkezésre áll. Aki a mosási szolgáltatást igénybe veszi, térítésmentesen használhatja. 

Budapest X. kerületében csendes, rendezett környezetben, jó közlekedéssel a 
városba, másfél szobás bútorozott lakás hosszú távra kiadó (40 ezer Ft + rezsi/hó). 

Érdeklődni lehet: 06 20 546 85 24 
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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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