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Külcsín a tejszín, belül a savó? 
 

A Társasági Kommunikáció kiadott egy közleményt, melynek bevezető sorai így szólnak: „Örömmel 
adunk hírt arról, hogy Talmácsi Gábor, a Scot Racing Team Moto GP versenyzőjeként a gyorsasági 
motorsport királykategóriájában, a MotoGP-ben folytatja fályafutását. Az induláshoz szükséges 
anyagi háttér megteremtését a Mol főszponzori szándéknyilatkozata tette lehetővé…” 

 
Egy csütörtöki napon ültem a hazafelé tartó 

buszon, és a hátam mögött zajló beszélgetésre 
figyeltem fel: Illetékes HR partner látogatott el – 
ennek eleve gyanúsnak kellett volna lennie – 
munkaterületünkre. Rövid, jó kedélyűnek indult 
terefere közben, két kolléganőt megkért egy 
bizalmas beszélgetésre. 

Az eredmény: Munkaviszonyuk, 2009. 06. 30-án 
megszűnik. 

Indok: A gazdasági körülmények, 
költségcsökkentés, tervezett létszámleépítés. 

Kiderült az is, hogy egyikük egyedül neveli két 
tizenéves gyermekét; a másik szerencsére, 
kedvezőbb helyzetben van, teljes családban él. 

Mindezek hallatán nagyon szomorú lettem és 
hangulatom nem lett vidámabb a nap hátralévő 
óráiban sem, mert a buszon hallottak zsongtak a 
fejemben. 

Másnap, a déli órákban, belső közleményben 
értesültem arról, hogy a Mol főszponzorként indítja 
Talmácsi Gábort a MotoGP királykategóriájában. 

Bevallom, első gondolatom a két kolléganő volt, 
valamint azok a kollégák, akiknek korábban el 
kellett menniük és még ma sem találtak új 
munkahelyet. Azok a munkatársak, akik a 

költségoptimalizálás következtében, kénytelenek 
otthonuktól több száz kilométerrel távolabbi Mol 
telepen dolgozni, miközben a közelebbi telep 
megüresedett munkahelyeire „külsőt” vettek fel. 

Az előzőek és az itt nem említett értesülések 
ismeretében nem tudom elhinni a kommunikációs 
igazgatónak, hogy „Kelet-közép- Európa 
kiemelkedő játékosai vagyunk” – talán egy évvel 
ezelőtt azok voltunk. Most nem! 

Azt kívánom valamennyi munkatársamnak és 
magamnak, hogy a Mol vezetése a nehéz gazdasági 
versenyben figyeljen fel tehetségünkre, hiszen mi 
már többszörösen bizonyítottunk – tudom, nem a 
versenysportban. 

Mi „csak” a munkánkat végezzük, a Mol jó hírét 
„csak” a hétköznapi élet terén öregbítjük. 
Szeretnénk ezt tenni a jövőben is, határon innen és 
túl. 

Kívánom, hogy valamennyiünket megillessen a 
munkába járás joga – mint Molos munkavállalót – 
nyugdíjba vonulásunk napjáig. 

Kivéve, ha másként döntünk, mert jobb szponzori 
ajánlatot kapunk. 

Egy nem szponzorált dolgozó 

 
 

Talmácsi első pontja a Moto GP-ben 
 

Az egyik szemünk sír, a másik pedig barna: a 
Sachsenringet jól ismeri Talmácsi, hiszen a 125-
ösök között 2007-ben sikerült nyernie a német 
ringen. 

 
A harminc körös Német Nagydíjon 16. helyről 

rajtoló Talmácsi Gábor (MotoGp - Scot Racing 
Honda) utolsóként, két versenyzőtársa kiesése után 
(a francia Randy de Puniet még az első körben 
bukott, az olasz Andrea Dovizioso feladta a futamot) 
- egy kör hátránnyal - pontszerző, tizenötödik 
helyen ért célba. 

Nehéz eldönteni, hogy örüljünk-e vagy sem. A 
pont öröm, de a megszerzése az „indult még” 
törzsfogalmat juttatja eszünkbe… 

Jó motor nélkül el fog veszni a süllyesztőben, így 
aztán komoly sikerek nem várhatóak, sajnos! 

– Szeretném tovább folytatni az egységek 
gyűjtögetését, és egyre előrébb végezni a versenyek 
végén. Ehhez sokat kell változtatnunk a motor 
mostani alapbeállításain, mert a kanyarokat egyelőre 
nagyon nehezen tudom bevenni – mondta a verseny 
után Talmácsi Gábor. 

 
Kikerülhetetlen szereplővé vált a Mol 

 
A társaság pénzügyi befektetőként tekint a 

Szurgutnyeftyegazra, de stratégiai partnereit máshol 
keresi 

Sűrű fél évet zárt a Mol. Tavasszal tulajdonosává 
vált az orosz Szurgutnyeftyegaz, amelyet a 

menedzsment finoman szólva sem fogadott kitörő 
lelkesedéssel, nem sokkal később viszont az 
olajtársaság megszerezte a horvát INA irányításának 
felelősségét. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató 
szerint ezzel a Mol-csoport a régió energiapiacának 
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megkerülhetetlen szereplőjévé vált. A cégvezető 
szerint a jövő sikerének kulcsát a közép-európai 

regionális energiapiac megteremtése jelenti. 
MNO 
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Közös csónakban 
„Tisztességes munkáért tisztességes bért!" 

 
Nincs mit szépíteni a dolgon: Magyarországon, a szakszervezeti mozgalom sokat veszített úgy 

tekintélyéből, mint létszámából. Ez, a szakszervezetek egységének tudatos szétzilálásának, és a 
gerinctelen szakszervezet vezetők, munkaadókhoz-kormányokhoz való dörgölődzésének, 
megalkuvásának következménye. Az meg egyenesen hányingert keltő, amikor bizonyos szakszervezeti 
vezetők – az egyéni baksis reményében –, négyévente választási együttműködést kötnek valamelyik 
politikai párttal. 

 
Példák sokaságával lehet bizonyítani, hogy az így 

kötött megállapodásból, a hatalomra került párt/ok 
semmit sem tartanak be. Az ilyen szakszervezeti 
vezetők és politikusok a reménnyel házalnak. Azt 
hiszem, nem is az a cél, hogy bármi is 
megvalósuljon egyezségükből, hanem az, hogy az 
adott szakszervezet vezetői – tagságuk 
megkérdezése nélkül – kifejezhessék politikai 
hovatartozásukat és egy esetleges győzelem esetén, 
egyénileg learathassák a babérokat – ami sok 
esetben „zsebre megy”. 
Nem titok: az ilyen a szakszervezetek vezetői, 
jobboldali kormányzat esetén mindig szemben 
állnak a hatalommal. A baloldali irányzatokat 
viszont ha kell, a munkavállalók, azaz saját tagságuk 
ellenében támogatják. Ilyenkor juthat eszébe a 
tájékozottabb embereknek annak a bizonyos három 
majomnak az esete: „nem látok, nem hallok és nem 
beszélek”. Legfőképp ők a felelősei annak, hogy a 
szakszervezeti mozgalom elvesztette a belé vetett 
bizalmat és az is nekik „köszönhető”, hogy 
eluralkodott a szakszervezet-ellenes közhangulat. 
Politikai eszmeiségük azonban kitűnően működik. 

A félreértések elkerülése végett kijelentem, hogy 
határozott meggyőződésem szerint, a tisztességesen 
működő szakszervezeteknek, a munkavállalókat 
hátrányosan érintő sérelmek esetén a 
leghatározottabban fel kell lépni mindenféle 
kormányzati képződménnyel szemben – legyen az 
akár jobb, avagy baloldali irányultságú! Ez alól, 
azok a cégek sem lehetnek kivételek, ahol akár 
bérfejlesztésben, akár egyéb, szociális, vagy 
munkahelyi körülményekkel kapcsolatos ügyekben 
cselekednek a munkavállalókkal szemben. 

Uniós bért 
Az Olajipari Szakszervezet számtalanszor 

követelte, hogy uniós szintű munkáért uniós szintű 
bért kapjanak a Mol Nyrt munkavállalói. Ez ügyben, 
2006. február 10-én, a Mol székház előtti, ötszáz fő 
részvételével megtartott tüntetésünkön petíciót 
adtunk át a munkáltatónak, melyet a Mol Rt. 
részéről Széki Zsuzsanna dr. (Kompenzáció-
fejlesztés) vett át. Erre az óta sem kaptunk érdemi 
választ. 

Tagadhatatlan – cégvezetőink által évről-évre 
átvett magyarországi és nemzetközi elismerések is 
ezt bizonyítják –, hogy itt, a munkavállalók által 
előállított termékek minden tekintetben megfelelnek 
az európai normáknak. Ilyen esetekben feltehetőleg 
van hátba-veregetés, pezsgőzés, esetleg külön 
jutalom, ennek azonban – sajnálatos módon – még a 
szele sem érezhető az európai nívójú termékeket 
közvetlenül készítők körében, akiknek fizetése a 
bányász béka helyzetéből szemléli a hasonló, 
nyugat-európai cégek munkavállalóinak bérét-
juttatásait. Pedig itt is ugyanolyan jó minőségű 
termékeket gyártunk. 

A magyarországi átlagfizetés bruttó 196 ezer 
forint, amiből 121 ezer forint kerül a családi 
pénztárba. Ugyanez Németországban havonta 971 
ezer, Ausztriában 840 ezer forintnak megfelelő 
összeg, ehhez kapcsolódik az is, hogy a legfrissebb 
felmérések szerint, a Magyarországinál jobb a 
jövedelmi helyzet Szlovákiában, Csehországban és 
Szlovéniában is. Tudom, ilyenkor éreznek közlési 
kényszert a HR illetékes megmondói, akik 
bebizonyítják (papíron!), hogy a Mol sokkal jobban 
fizet, mint például az OMV.  Természetesen 
felemlegetik a VBK-t is, azt azonban szóba sem 
hozzák, hogy a cégek többségénél már régóta létezik 
a rendszer és mivel elnevezése – nomen est omen – 
béren kívüli juttatás, azért adják, mert törvényileg, 
humán megfontolásból és anyagi lehetőségük 
alapján tehetik. 

Az csupán hab a tortán, hogy a HR munkatársai 
nem átlagfizetésre, hanem átlagjövedelemre 
hivatkoznak, amibe ugye, mindent 
beleszámolhatnak. Nemrégiben beszélgettem 
néhány olyan – nem Molos - munkavállalóval, 
akiknél szintén van VBK. Azt mondták, hogy mikor 
az átlagbérük szóba kerül, vezetőik említést sem 
tesznek a béren kívüli juttatásokról és ez 
nyilvánvalóan így van az országos átlagfizetések 
kiszámításánál is. És, hogy kétség se legyen arról, 
mit is jelent az átlagkereset, érdemes megtekinteni 
www.adoforum.hu oldalt, ahol az „Átlagkereset 
számításának szabályai” címszó alatt a kifizetett 

http://www.mno.hu/portal/mn
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munkabér alapján számolják az átlagkeresetet. Így 
azért másként fest a leányzó fekvése… 

A már említett HR megmondó emberei minden év 
januárjában, mikor a bérfejlesztés mértéke szóba 
kerül, a kormány, illetve az OÉT ajánlásaira 
hivatkoznak. Talán még nem vették észre, hogy a 
Mol Nyrt. egy icipicit sem állami tulajdonú, hanem 
külföldi kezekben lévő magáncég. Ezért is tartom 

álságos dumának az ilyen hivatkozásokat. Ennek 
tükrében érdekes lenne, ha a magyar kormány 
valamelyik hangadója állapítaná meg a felsővezetők 
bérét-jutalmait, vagy meghatározná, hogy a Mol 
miből mennyit, hogyan és milyen minőségben 
állítson elő. Azt ugye kikérné magának a Mol 
vezetése? 

(folyt. a következő oldalon) 
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Ennyi – a helyzet megértéséhez szükséges – kitérő 
után lássuk, miért fontos a munkavállalóknak az, 
hogy szervezett – szakszervezeti – védelemben 
részesüljenek. 

Mióta az Európai Unió tagjai vagyunk, nagyobb 
részben feladtuk önrendelkezési jogainkat. Így 
aztán, onnan mondják meg, mi a jó nekünk, itt – 
akkor is, ha az éppen nem jó. 

Példaként idézném, Prof. Dr. Prugberger Tamás 
jogász, egyetemi tanár tanulmányának egy részét, 
melynek címe: „Az európai uniós munkajogi 
szabályozás módosulásainak  és kiegészítéseinek 
kihatá-sa a munkavállalók szociális érdekeire”: 

Európai üzemi tanács 

„A magyar munkajog a 2003:XVII. tv. 
megalkotásával szó szerint implementálta az 
európai üzemi tanácsról szóló 45/94. sz. EK. ir. 
elvet. Európai (konszern vagy vállalati) üzemi 
tanácsot ott kell létre hozni, ahol egy konszernnek 
egy vagy több vállalata vagy üzeme, illetve egy 
vállalatnak egy vagy több üzeme, üzemrészlege nem 
ugyanabban a tagállamban, hanem több 
tagállamban helyezkedik el. 

Az USA-ban korábban is a munkáltatók 
szívesebben tárgyaltak közvetlenül a 
munkavállalókkal és azok képviselőivel, mint a 
szakszervezetekkel. Álláspontjuk szerint a 
szakszervezetekkel sokkal nehezebb egyezségre jutni, 
mint  közvetlenül a munkavállalókkal. 

Ez az oka annak, hogy a közép-keleti országokba 
betelepülő multinacionális, főleg amerikai cégek 
arra törekednek, hogy az általuk alapított vagy 
átvett vállalatokban kizárják a szakszervezeti 
képviseletet. Ezzel függ össze, hogy a Világbank és a 
Nemzetközi Valutaalap, csak úgy, mint a WTO 
igyekszik a kollektív munkajogon belül, az un. 
koalíciós jogot, vagyis a munkavállalói és a 
munkáltatói érdekvédelmi szervezetek közötti 
érdekegyeztetési és kollektív szerződéskötési 
rendszert leépíteni és az üzemi tanácsi rendszert 
előtérbe állítani, de participális (részvételi – a 
szerk.) jogosultságok nélkül. Az európai üzemi 
tanácsi konstrukció éppen ennek a szemléletnek felel 
meg. 

A globalizáció gazdaságfilozófiája éppen arra, 
törekszik, hogy világviszonylatban is az itt 
bemutatott európai üzemi tanácsi modell 
alakuljanak át a nemzeti üzemi tanácsi rendszerek 
is. 

Összegezésül elmondható, hogy az irányelvek 
módosulásai a munkavállalók részére általában nem 
kedvezőek. A régi tagállamok nem vagy csak 
jelentősen átszűrve veszik át azokat. Az új 
tagállamok egy része átveszi őket azonnal és ezen a 
téren a magyar jogalkotás többnyire sajnos az élen 
jár. Ugyanez érvényesül a kollektív munkajogban is, 
ahol cél a szakszervezeti képviselet és 
jogosítványrendszer leépítése a kollektív szerződés 
intézményével együtt oly módon, hogy az üzemi 
tanácsi rendszer kerüljön előtérbe, azonban a 
vállalati vezetésben való részvétel nélkül”. – idézet 
vége. 

Vesztes munkavállalók? 

Megállapítható tehát, hogy az EU-ban központi 
kérdéssé vált a szakszervezetek leépítésének 
kérdése. Ennek vesztesei pedig csak a 
munkavállalók lehetnek, mert az egyénileg kötött 
munkaszerződések, bérfejlesztések, szociális 
juttatások összegét és mibenlétét a munkáltató fogja 
kénye-kedve szerint meghatározni, amivel szemben 
az egyén a totális kiszolgáltatottság helyzetébe 
kerül. 

Gondoljunk csak arra, hogy az ilyen, 
négyszemközti megállapodásoknál, miféle érveket 
fog hangoztatni a munkáltató képviselője azért, 
hogy a munkavállaló elfogadja az egyoldalúan 
felajánlott bérfejlesztést, VBK-t, satöbbit. Afelől 
kétségem sincs, hogy akkor és ott nem lesz alku, 
mert az egyénnek nincs meg az a törvényileg 
szabályozott érdekérvényesítő lehetősége, mint ami 
egy szakszervezetet megillet. Csak egyet tehet: a jól 
bevált szlogen hallatán – „örülj, hogy van 
munkahelyed” – szinte bármit aláír. Így közvetlen 
áldozatává válik a tomboló vadkapitalizmusnak, az 
emberséget még csak hírből sem ismerő 
globalizációs szándékoknak, melyeknek kiemelt 
céljuk a munkavállalót minél kevesebb bérért 
alkalmazni. Az ilyen a törekvések megvalósulásakor 
családok milliói mennek tönkre, vesznek el a 
mélyszegénység mocsarában, mert a munkavállalót 
alulértékelő módszerek jutnak érvényre. Jellemző, 
hogy e módszer alkalmazása csak a beosztotti 
állományra vonatkozik, míg a vezetők bére a 
megállapodásoktól, sokszor a cég gazdasági 
teljesítményétől független, ami megnöveli az 
átlagot, a beosztottakat alulértékeli, a vezetői 
állomány jelentőségét előtérbe állítja, ezzel 
nagymértékű egyenlőtlenséget okoz a bérezés 
alakulásában. 
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A munkavállalóknak meg kell tanulni látni, 
észrevenni, hogy mi vár rájuk, és megkérdezni 
maguktól: Mit tehetek magamért és a családomért? 
Olyan világ lesz ez így, amelyben élni akarunk? 

Érdekképviselet = szakszervezetek 
Az érdekképviselt fontos része hétköznapjainknak, 
az Olajipari Szakszervezet tudja, mit akar, és azt is, 
hogyan, mert az érdekképviseletnek a tagság 
mindennapjaiban felmerülő akadályok 
megoldásában akkor és ott kell – a lehető 
legnagyobb hatékonysággal – tényleges lépéseket 
tenni. 

Hiszek a következetesség erejében, a megalkuvás 
nélküli, de nem kompromisszummentes 
érdekképviseletben. Fontosnak tartom, hogy minden 
területen közelítsünk a legnagyobb 
szervezettséghez, mivel így az érdekképviselet 
nagyobb nyomást tud gyakorolni, illetve eredményt 
elérni, hiszen „a nádszálakat a kis szellő is 
meghajlítja, de az egyiptomiak a szálakat kévébe 
köve hajókat építettek belőlük, amelyeken hatalmas 
terheket szállítottak.” 

Brunecker Jenő
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Javaslat a korengedményes nyugdíjrendszer megtartására 
 

A korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996 (XII. 06.) Korm. Rendelet és az azt módosító 384/2008 
(XII. 30.) Korm. Rendelet alapján a korengedményes nyugdíj intézménye gyakorlatilag 2009. december 31.-
ével megszűnne. (Az adott időpontig a feltételeknek megfelelő és a munkáltatóval megállapodást kötő 
munkavállalók 2010. dec. 31.-ig még élhetnek a korengedményes nyugdíjazással. 

Javasoljuk a korengedményes nyugdíjrendszer megtartását. 
Indokaink az alábbiak: 
A korengedményes nyugdíjrendszer létrehozásának oka annak idején a tömegesen megszűnő munkahelyek 

idősebb korú munkavállalóinak az ellátási rendszerben tartása volt. A pénzügyi, gazdasági válság nyomán a 
helyzet nagyon hasonló az akkorihoz és úgy gondoljuk, hogy a problematikus foglalkoztatási körülmények 
megoldására még mindig a korengedményes nyugdíj lehetősége a leghumánusabb az egyén számára, a 
nemzetgazdaság szempontjából pedig a legegyszerűbb és leggazdaságosabb. 

A korengedményes nyugdíjazás lehetősége nemzetgazdasági szinten előnyös. Tekintettel arra, hogy a 
korengedményes nyugdíjba vonuló munkavállaló részére a törvényi feltételek alapján megállapított nyugdíj 
teljes összegét (a nyugdíjba vonulás időpontjáig) minden járulékos költséggel együtt a munkáltató előre, egy 
összegben befizeti a TB. részére. Tehát a korengedményes nyugdíjba vonuló ellátása nem terheli az államot. 

A munkáltatónak jelentős terhet jelent a közös megállapodással „elengedett” munkavállaló esetleg több 
éves nyugdíjának befizetése, ezért többségében olyan esetben élnek a korengedményes nyugdíjazás 
lehetőségével, ha valamilyen okból létszámleépítésre kényszerülnek, vagy ha a munkavállalók egészségi 
állapotuk miatt nem képesek ellátni feladataikat, ha a munkakör már jelentős többlettudást igényel és a 
munkavállaló már nem felel meg a követelményeknek és nincs lehetőség más munkakörre átképezni.  

. Ebben a helyzetben vagy korengedményes nyugdíjba küldik munkavállalóikat, vagy pedig – amennyire 
lehetséges – korengedményes nyugdíjazással váltják ki az elbocsátandó létszámot, és helyükre átképzik a 
megszűnő pozíciókban foglalkoztatottakat.  

Abban az esetben, ha a munkavállalót bármilyen ok miatt rendes felmondással elküldi a munkáltatója, 
végkielégítést, majd munkanélküli segélyt, majd esetleg szociális támogatást kell részére biztosítani és ezek 
jórészt az állami költségvetést terhelik. Ha a munkavállaló korengedményes nyugdíjba mehet, a munkáltató a 
nyugdíjazás időpontjáig befizeti előre egy összegben a megállapított nyugdíjat. 

Ha a munkáltató a fokozottan nehéz munkakörülmények között az átlaghoz képest korábban kiöregedett 
munkavállalóját biztonsági okokból elküldi korengedményes nyugdíjba, a fedezetet előre befizeti, az 
államnak nem kerül költségbe. Igaz, hogy ez a munkavállaló nem fizet be tovább járulékokat, de helyzete 
rendezett és helyette azt az ellátatlan munkanélküli fiatalt foglalkoztatja a cég, aki után minden járulékot 
befizetnek. 

Műszakos munkavállalók korkedvezményének felülvizsgálata 
Javaslat a műszakos és terepen foglalkoztatott munkavállalók munkakörének korkedvezményre 

jogosító átsorolására: 
A munkavállaló, ha hosszú ideig terepen, vagy műszakban dolgozik, fizikailag és pszichésen is rendkívüli 

módon elhasználódik. Feladataikat többségében a vegyiparban, a kőolaj és földgáz kitermelésben és 
feldolgozásban, a villamos energiatermelésben, stb., többnyire fokozottan veszélyes területen vagy 
üzemekben végzik, stresszel erősen terhelt környezetben. A munkavállaló 57-58 éves korára általában – 
valószínűsíthetően a műszakozás következményeként – több betegséget is összeszed és fizikailag, 
szellemileg már nem tud megfelelni a fokozott igénybevételnek. A műszakozásban kiöregedett 
munkavállalókkal már nem biztonságos egy-egy üzemzavar elhárítása, bizonyos feladatok elvégzése. Másik 
érvünk, hogy nemzetközi kutatások alapján – és sajnos hazai tapasztalataink is ezt mutatják – a műszakos 
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dolgozók életkilátásai, önmagában a műszakozás okozta kényszerű biológiai életritmus miatt is, jelentősen 
alacsonyabbak nappalos társaikénál. (az egyéb hátrányokat a mellékletben ismertetjük) 

A nyugdíjkorhatár felemelésével olyan mércét állítottak ezen munkavállalók elé, amit nem tudnak 
teljesíteni, tekintettel várható életkorukra és időskori teljesítőképességükre. Az esélyegyenlőség elvén a több 
évtizedet nehéz munkakörülmények között végző, minden tekintetben hátrányos helyzetben élő műszakos 
munkavállalók legalább a nyugdíjas évek tekintetében ne szenvedjenek hátrányt.  

A korkedvezmény költségét a törvény szerint az ilyen körülmények között foglalkoztató (és ebből jelentős 
hasznot is húzó) munkaadó fizeti. 

Javasoljuk tehát, hogy ezeken a népgazdaságilag rendkívül fontos munkahelyeken műszakban, vagy 
terepen foglalkoztatott munkavállalók részére terjesszék ki a korkedvezményt, melynek vizsgálata az 
elmúlt években már többször is szakértők elé került, de eddig nem valósult meg. 

(folyt. a következő oldalon) 
 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu  

 

Javasoljuk továbbá, hogy a műszakban és terepen foglalkoztatott munkavállalók részére – a 
korkedvezmény lehetőségének felülvizsgálatáig - a csökkentés nélküli korengedményes nyugdíj 
megállapítását 38 évmunkaviszonyhoz kössék, mert 57 évesen általában középfokú végzettséggel, - ami ma 
már elvárás – műszakos területen nem szerezhető több munkaviszony és különösen e munkavállalók részére 
méltánytalan lenne csökkentett nyugdíjat fizetni. 

 

Bakos Ernő 
MOL Nyrt. Üt elnök 
 

Mellékletek: 
 

1sz. melléklet: A többműszakos munka egészségügyi vonatkozásai 
1.sz. melléklet 

A többműszakos munka egészségügyi vonatkozásai 
Műszakosnak lenni sajátos életformát jelent. Az egészségügyi, szociológiai és munkavédelmi kutatások 

szerint legfeljebb 15 évig lehet műszakozni egészségkárosodás nélkül. A hosszú ideig műszakozó 
munkavállalók fizikailag és pszihésen egyaránt elhasználódnak. A napszakokhoz kötődő életfunkciók 
felborulnak, ehhez járul az állandó stressz és gyakran a monotónia. Gondoljunk csak arra, hogy az éjszakai 
munkából hazatérve a műszakos nem tud normálisan aludni, mert a családban és a környezetében is akkor 
indul az élet. Hosszabb, húsz év feletti műszakozás után pedig már egyébként is alvászavarral küszködnek a 
munkavállalók. (További következményei lehetnek: kialvatlanság, ingerlékenység, emésztési problémák, 
agresszivitás, depresszió, beszédzavar, szemfájdalmak, fejfájás stb.) Ezek sok esetben családi, magánéleti 
konfliktusokhoz is vezethetnek: nehéz hétvégi programot szervezni (havi egy közös hétvége lehet) és szinte 
lehetetlen normálisan részt venni a gyermekek nevelésében. Az egyedülálló fiatalok szórakozási lehetősége 
beszűkül a délutáni, éjjeli és hétvégi munkavégzés miatt. Ráadásul gyakran az ünnepeket is a munkahelyen 
töltik. A foglalkozási hátrányok miatt gyakoribb ezen munkavállalók családjainak felbomlása is. Mindezek 
és más egyéb hátrányok miatt a műszakos munka nem népszerű. Ezek a munkavállalók többségében helyben 
elsajátított magas szintű speciális tudásukkal dolgoznak egy adott vállalatnál évtizedekig és ez a tudás 
általában sajnos máshol nem hasznosítható specialitás. Ötvenegynéhány évesen már senkit nem akarnak 
átképezni valami „normális”(esetleg eredeti 35 év előtti szakmájának) szakmának megfelelően, mert jelentős 
lépéshátrányban van. 

Műszakosaink számára közel negyven év műszakozás után nincs kiút, műszakozni, vagy ha lehet 
korengedményes nyugdíjba menni. (Már ha megérik ezt a kort.) 

Ma már ez a munka is annyira összetett, hogy a betanuláshoz évtized szükséges és hogy ezt a fajta munkát 
a megszerzett tudással valaki el tudja látni szükséges még valami: a műszakos életritmus tűrési képessége. 
Ezt sem bírja mindenki. 

Európában is küszködnek a problémával, sok esetben a műszakosok terhelését plusz szabadság adásával, 
csökkentett munkaidővel, korábbi nyugdíjazás lehetőségével, rekreációs időszakok beiktatásával segítik. 

Önmagában a műszakozást kísérő, (stressz, zaj, vegyi- és más veszélyes anyagokkal való foglalkozás) a 
környezeti következményein felül a WHO daganatokkal foglalkozó ágazata, a Nemzetközi Rákkutató Intézet 
(IARC) vizsgálata a váltó műszakot a gyengülő immunrendszer következményeként a lehetséges rákkeltő 
tényezők közé sorolta. 
 

2008 azonos időszakához képest, az élelmiszerek árai az átlagosnál nagyobb mértékben, 5,9 
százalékkal emelkedtek. Ezen belül jelentősen drágult a sertészsiradék, a rizs, az idényáras 
élelmiszerek és a párizsi, illetve a kolbász. 
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A háztartási energia átlagot meghaladó, 8 százalékos áremelkedésén belül a vezetékes gáz ára 20,6 
százalékkal nőtt, a szemétszállítás 10,6, a társasházi közös költség 9,4, a csatornadíj 7,9, valamint a 
vízdíj 7,8 százalékkal emelkedett. 
 

A magyarországi Tesco "piros pólósai" megelégelték, hogy feletteseik "patkányoknak" nevezik őket, és úgy 
is bánnak velük, ezért tavaly nyáron megalakították a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetét. A 
hipermarketlánc pénztárosai, pultosai, árufeltöltői a vezetők egy részének durva, megalázó viselkedésére 
panaszkodnak, ingyen követelt munkaórákról, önkényes, embertelen beosztási rendről beszélnek, ami mellé 
kevés – hetven-százezres bruttó – fizetés jár, prémium pedig még a legnagyobb hajtás után is alig.  

"A munkavállalók nem ismerik a jogaikat, lehetőségeiket – mondja Bubenkó Csaba, a szakszervezet elnöke, 
az érdi hipermarket dolgozója. – Nem mernek fellépni a saját érdekükben, ezért érezhetik a vezetők, hogy 
bármit megtehetnek velük."  
 

 
Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu   

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

Jósnőtől megkérdeztem, milyen lesz 2009 ősze. 
Azt mondta, ne aggódjak, nem lesz gáz... 

* 
Aki gondolkodik, az akar, aki álmodozik, más 

akarata szerint él. 
* 

Az űrben játszódó háborús filmekben mindig 
óriási robbanásokat hallunk, 

pedig az űrben nem terjed a hang 
* 

Igazat minden ostoba mondhat, de a jó 
hazugsághoz bizonyos intelligencia kell. 

* 
Minden reggel amikor felkelek, megnézem a 

világ leggazdagabb embereinek listáját. 
Ha nem vagyok rajta, elmegyek dolgozni. 

* 
A szexualitásnak egyetlen oka az, hogy jó. 

* 
Évek óta nem beszéltem a feleségemmel. 

Nem akarom félbeszakítani. 
* 

Aki el akar érni valamit, a módszert keresi, aki 
nem, az a kifogást! 

* 
Ha egy kérdés megoldható, akkor nem kell 

aggódni miatta, ha megoldhatatlan, akkor az 
aggódás is felesleges. 

* 
Humán vezető otthon: 
- Mondd fiam, és szidnak téged a 

munkahelyeden? 
- Engem nem, Édesanyám. Inkább magát. 

* 
- Húsz évvel ezelőtt arra vágytam, hogy 

keressek 80.000 Ft-ot havonta, és legyen egy 
1989-es évjáratú Golfom. 

- Mára mindez teljesült… 
* 

A feleségemmel bementünk a városba, és 
bepillantottunk egy kis üzletbe. Öt percet sem 
voltunk benn, és kijövetelkor láttuk ám, hogy egy 
közterület-fenntartó írja vadul a büntetőcédulát. 

Már éppen rakta volna bele a kis kék zacskóba, 
amikor odaértünk, és megszólítottam: 

"Ne szívass már, köcsög, mi lenne, ha egyszer 
tekintettel lennél egy idős állampolgárra is..." - de 

csak szerelte be az ablaktörlő alá az üzenetét. 
Akkor lerohadtfasiztáztam, mire lila lett a feje, és írt 
még egy feljelentést, hogy a gumik is kopottak. 
Még le is fényképezte őket. Ezután szarjankónak 
neveztem. A feje még lilább lett, a másik üzenetet 
is beerőltette az ablaktörlő alá, és elkezdett írni 
egy harmadikat, a fene tudja miről. Akkor 
lebuzispicliztem. És ez így ment vagy húsz percig. 
A közterületes feje egyre lilult, a kék borítékok 
egyre szaporodtak. 

Mindez egyáltalán nem zavart engem és a 
feleségemet. Mi ugyanis busszal jöttünk be a 
városba. Minden napra kitalálunk valami izgi kis 
kalandot, hogy ne teljenek annyira unalmasan a 
napjaink. Nagyon fontos ez a mi korunkban. 

* 
Az asszony élesztőpakolással az arcán ül a tükör 

előtt, férje értetlenkedve nézegeti. 
- Nem vetted észre, hogy ez a pakolás szépít? – 

kérdezi a feleség. 
- De igen. Csak azt nem értem, miért mosod le? 

* 
- Dezsőke, mondj egy példát a hőtágulásra! 
- Nyáron hosszabbak a nappalok. 

* 
- Asszonyom, mondták már magának, hogy ön a 

világ legszebb nője? 
- Még nem. 
- Gondoltam. 

* 
A fószer elmegy munkát keresni. Talál is egy 

fakitermelő vállalatot. Bemegy a főnökhöz 
beszélni. Megkérdezi a főnök: 

- Vágott maga már fát valaha? 
- Persze. A Kalahári erdőben dolgoztam. 
- De hát az egy sivatag! 
- Most már igen. 

* 
- Fogadni mernék, hogy kétszer is meggondolod, 

mielőtt magára hagyod a feleségedet éjszakára. - 
mondja egy férfi a barátjának. 

- Igen, először azon gondolkozom, hogy mit 
mondjak, hová megyek, aztán meg azon, hogy 
miért nem jöhet velem. 

* 
- Szeretsz édesem? 
- Szeretlek. 



- Akkor is szeretni fogsz, ha nem lesz ennyi 
pénzem? 

- Igen, akkor is, csak hiányozni fogsz egy kicsit. 
* 

Két elnök-vezérigazgató beszélget: 
- Nálatok volt reálbéremelés? 
- Nem. 
- Nálunk sem... És bejárnak az emberek? 
- Be. 
- Az enyémek is....Te, nem kéne ezektől 

belépődíjat szedni? 
* 

- A napokban összefutottam a 
szomszédasszonyommal és megkérdeztem tőle, 
hogy van a lánya? 

- Ó, hát annak arany élete van, csodálatos 
házasságban él. A férje egy gavallér. A lányomat 
nem engedi dolgozni, lesi minden kívánságát. 
Délig nem is engedi felkelni, had pihenjen, és még 
a reggelit is ágyba viszi neki. 

- És hogy van a fia? 
- Ó, hát annak egy borzalom az élete. Elvett egy 

cafkát, akit neki kell eltartani. Mindent ő vesz meg 
neki. Az meg délig fel se kel, csak heverészik, mert 
hogy ő pihen és még a reggelit is a fiam viszi, neki 
az ágyba. 
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A hírdetések ingyenesek! 
 

 
Nézze meg honlapunkat! 

A ház a Balaton déli partján, Fonyódon található, 500 m-re a strandtól 1 - 5 fő részére kiadó! 
A házat a vendégek önállóan használhatják. 

A vendégház udvarán kerti bútor, grillezési és biztonságos autóparkolási lehetőség van. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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. 

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 

http://www.thesecret.hu/viccek#comment-64688
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