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Szigorodtak a táppénzszabályok 
 

2009. augusztus 1-től változnak a keresőképtelenség esetén fizetendő táppénz megállapításának 
szabályai – jelentették be az egészségbiztosító mai tájékoztatóján. A táppénz összege is csökken, a 
folyamatos, legalább kétévi biztosítási idővel rendelkezők esetében a figyelembe vehető jövedelem a 
naptári napi átlagának hatvan százaléka (korábban 70 % volt), ennél rövidebb biztosítási idő esetében 
vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt ötven százaléka (korábban 60% volt). 

 
Az új jogszabály korlátozza az egy napra 

kifizethető táppénz összegét is. A táppénz egy 
napra járó összege nem haladhatja meg: 

• A biztosítási jogviszony fennállásának ideje alatt 
a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 
400 százalékának harmincad részét (jelenleg: 
4X71.500,-=286.000/30= 9533,33 Ft., vagyis az 1 
naptári napra jutó bruttó táppénz legmagasabb 
összege 9.533,33 Ft lehet), 

• A biztosítási jogviszony megszűnését követően 
(passzív táppénz) a minimálbér 150 százalékának 
harmincad részét (1,5X71.500,- = 107.250/30 =3575 
Ft.), vagyis az 1 naptári napra jutó bruttó táppénz 
legmagasabb összege 3575.- Ft lehet). 

Az alkalmazotti jogviszonyban állók esetében a 
keresőképtelenség első 15 munkanapjára járó 
betegszabadság mértéke a távolléti díj 80 
százalékáról 70 %-ra csökken. 

A jelenleg táppénzen levőkre nem vonatkozik az 
új szabály, s amennyiben az érintett még júliusban 
volt keresőképtelen, de a betegszabadság kiadása 
miatt csak augusztusban kezdik folyósítani a 
táppénzt, még a régi szabályokat kell alkalmazni – 
hívta fel a figyelmet az átmenet nehézségeire Dr. 
Bogdán Zsuzsanna, az OEP Pénzbeni Ellátási 
Főosztályának vezetője. Hozzátette, sem a 
terhességi-gyermekágyi segély mértékére, sem 
összegére nem vonatkozik a változás. 

Passzív táppénz: 45 nap helyett 30 nap 
Az egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény 

szerint a táppénz a keresőképtelenség időtartamára 
jár, legfeljebb azonban a biztosítási jogviszony 

fennállásának időtartama alatt egy éven át. A 
jogszabály lehetővé teszi, hogy a beteg a biztosítási 
jogviszony megszűnését követően – a jogosultsági 
feltételek fennállása esetén -, passzív jogon továbbra 
is táppénz ellátásban részesüljön, melynek 
időtartama augusztus 1-től 30 napra csökken 
(korábban 45 nap volt). 

Változás méltányossági alapon 
Csökken a méltányosságból adható táppénzes 

napok száma is. Az egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló törvény felhatalmazza az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárat (OEP), hogy az E-
Alap éves költségvetésében meghatározott keretek 
között - méltányosságból egyebek mellett táppénzt 
állapíthat meg és folyósíthat, amennyiben a 
biztosított az ahhoz szükséges biztosítási idővel nem 
rendelkezik. A módosítás nyomán a biztosítási 
jogviszony megszűnése után folyósított táppénz 
lejártát követően méltányosságból az 
egészségbiztosító a korábbi 45 nap helyett a 
keresőképtelenség idejére, de maximum 30 napra 
állapíthat meg táppénzt. A méltányosságból 
megállapított ellátások ideje és összege – a korábbi 
szabályozástól eltérően – az Ebtv.-ben került 
szabályozásra. 

A méltányosságból igényelt ellátások esetében 
eltérően az általános szabálytól, nem a 
keresőképtelenség kezdő napja a döntő, hanem az 
igénybenyújtás kezdőnapja a meghatározó abban, 
hogy a régi vagy már az új szabályt kell alkalmazni. 

Forrás: Weborvos – kávé 

 
Flottakövetéssel kapcsolatos szolgáltatások 

On-line élő nyomkövetés 
 
Egyre több cég szerzi be és használja azt a GPS rendszert, amelynek segítségével számítógépen is 
láthatja járműveit használó munkatársai tartózkodási helyét. 
 
Adott cég, akár az összes autóját nyomon követheti egy időben a részletes térképen. Egy pillantással 
felmérheti teljes gépkocsiparkjának helyzetét, mozgását. 
A gépjárművei által megtett útvonalakat bármely időintervallumra vonatkozóan megtekintheti, akár 
egyesével, több hónapra visszamenőleg is. Az útvonalak térképen és menetlevél formátumban is 
megjeleníthetőek. A pontos útvonallista postai címekkel jelzi az indulást és érkezést. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


Az útvonalak során megtett távolságot a rendszer önműködően összegzi bármely időintervallumra, de akár 
kiválasztott, egyedi utakra is. E mellett a járművek által megtett utak térképen is megjeleníthetők, 
visszajátszhatók. Az útvonalak Google Maps műholdképen is megtekinthetőek. 
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Az Esélyegyenlőségi Tervről 
 
Az esélyegyenlőség egy olyan általános alapelv, amelynek leglényegesebb szempontjai az Európai 

Közösség alapító egyezményének 119. cikkelyében (többek között, a nők és férfiak egyenlő bérezése) 
vannak lefektetve. Ezek az alapelvek minden területen alkalmazandók, különös tekintettel a 
gazdasági, társadalmi, kulturális és családi életre. Az Olajipari Szakszervezet elkötelezett az 
esélyegyenlőség mellett, ezért elkészített egy - az „Esélyegyenlőségi törvényen” alapuló - program 
tervezetet. 

 
A tervezetet átadta a munkáltatónak azzal a céllal, 

hogy egy, a munkáltató és a képviselettel rendelkező 
szakszervezetek részéről is elfogadott 
esélyegyenlőségi terv készüljön. 

Miért fontos az esélyegyenlőségi terv? 
Az „Esélyegyenlőségi törvény” alapján lehetőség 

van arra, hogy a munkáltató és a munkáltatónál 
képviselettel rendelkező szakszervezetek határozott 
időre szóló esélyegyenlőségi tervet fogadjanak el, 
így is biztosítva minden ember jogát ahhoz, hogy 
egyenlő bánásmódban részesüljön, és hatékony 
jogvédelmet biztosítson a hátrányos 
megkülönböztetést elszenvedők számára. 

Mit jelenthet az Esélyegyenlőségi terv a MOL 
Nyrt.-ben? 
 Felmérni, a törvényben leírtakkal 

összhangban, az esélyegyenlőség, az egyenlő 
bánásmód helyzetét a MOL Nyrt 
szervezetében. (A későbbiekben ezek 
vizsgálata kitérhet a leányvállalatokra is.) 

 Meghatározni azokat a célokat, hogy mint a 
régió kiemelkedő piaci szereplője, példát 
mutassunk, és eleget tegyünk az egyenlő 
bánásmód elvárásainak. 

 Kitűzött célok megvalósítása, amelyben a 
munkáltató és a munkáltatónál képviselettel 
rendelkező szakszervezetek határozottan 
együttműködnek, biztosítva az ehhez 
szükséges eszközöket. 

Fentiek jegyében az Olajipari Szakszervezet által 
a munkáltató részére készített és átadott 
Esélyegyenlőségi program tervezete azokra az 
alapvető kérdésekre/feladatokra fókuszál, amelyek 
lehetőséget adhatnak az egyenlő bánásmód 

megvalósítására, valamennyi munkavállalóra 
vonatkozóan, nemre és korra való tekintet nélkül. 

Javaslatunk szerint, az esélyegyenlőségi terv – a 
teljesség igénye nélkül – többek között kiterjedne: 
 Hátrányos helyzetű csoportok 

meghatározására, beleértve a nőket, a 40 évnél 
idősebb munkavállalókat, fogyatékos, 
megváltozott munkaképességű személyeket, 
két vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelő 
vagy gyermekét egyedül nevelő 
munkavállalókat is. 

 Munkakörülmények vizsgálatára, 
 Munkaviszonyra vonatkozó felmérésekre 
 Juttatásokra 
 Képzésre 
 Gyermekneveléssel, szülői szereppel 

kapcsolatos kedvezményekre 
 Egészségfejlesztésre, rekreációra stb. 
Amennyiben az Olajipari Szakszervezet 

kezdeményezése alapján - a munkáltató és a 
képviselettel rendelkező szakszervezetek tevékeny 
közreműködésével - elkészül, és jóváhagyásra kerül 
az Esélyegyenlőségi terv, a MOL, mint a régió 
kiemelkedő piaci szereplője, példát mutathat arra, 
hogy az Esélyegyenlőségi törvényben leírtak értékek 
számára, azok alkalmazása iránt elkötelezett a 
vállalat vezetése. 

 
Továbbá terveink között szerepel egy olyan 

bizottság létrehozása, amelyhez az egyenlő 
bánásmód megsértése esetében fordulni lehet, és 
amelynek tagjai – a munkáltató mellett - a 
képviselettel rendelkező szakszervezetek képviselői 
lehetnek. 

Tóth Ilona 
 

Megbukhat az Alkotmánybíróság előtt a családi pótlék megadóztatása 
 

Több szakember is alkotmányellenesnek tartja azt a jogszabályt, amivel az átmeneti kormány 
lényegében megadóztatja a családi pótlékot - írja a Magyar Nemzet. 

 
Két hónap alatt két alkotmánybírósági beadványt is megszövegeztek a hozzáértők. Ezzel a szakma már 

ítéletet mondott, most a bírák következnek - jegyzi meg a lap. 
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Korábban a Világgazdaságnak nyilatkozó szakemberek is elismerték, a rendelkezés minden bizonnyal az 
Alkotmánybíróság elé kerül, és jó esély van a passzus hatályon kívül helyezésére is. 

A járandóság után adót nem kell fizetni ugyan, ám az így kapott összegek beleszámítanak az szja alapjába. 
Az adózó jövedelmének nagyobb része esik a magasabb, 36 százalékos adókulcs alá - feltéve, ha eléri a 18 
százalékos sáv felső határát, ez az idén 1,7 millióról 1,9 millió forintos éves bruttó jövedelemre változik. 
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Első fokú bírósági ítélet 
 

A Mol Rt. Olajipari Szakszervezet 2006. május 10-én alakított Sztrájkbizottságot és kezdeményezett 
egyeztetést a Mol Rt.-vel. Az egyeztető tárgyalások azonban nem vezettek eredményre, így a 
szakszervezet 2006. május 18-án bejelentette, hogy 2006. május 23-ára sztrájkot hirdetett. 
 
A sztrájk céljai voltak: 
 

- a 2006. évi alapbérfejlesztés mértéke 7 % 
legyen, 
 

- 2006-tól a Mol előző évi adózott nyereségének 
legalább 1%-át fordítsa a munkavállalók bérének 
felzárkóztatására, 
 

- a Mol vezessen be nyereségérdekeltségi 
rendszert a munkavállalók részére is. A nem 
vezető beosztású munkavállalók között kerüljön 
kiosztásra a Mol előző évi adózott nyereségének 
1%-a, 
 

- ha a munkaviszony a munkáltató rendes 
felmondása, vagy jogutód nélküli megszűnése 
következtében szűnik meg, a munkavállalókat 
hűségjutalom címén, minden a Mol csoportnál 
(jogelődeinél) eltöltött év után, 5 db Mol részvény 
értékének megfelelő összegű juttatás illesse meg. 
 

- a Mol vállaljon középtávú kötelezettséget az EU 
tagállamok átlag színvonalának elérésére a bér és 
a foglalkoztatás területén, 

 
Azt szinte valamennyien tudjuk, hogy a sztrájkjog 

olyan munkavállalói alapjog, amely érvényesülését 
nemzetközi szinten nemzetközi egyezmények, hazai 
szinten a magyar Alkotmány, illetve a 
Sztrájktörvény biztosítják. Tisztában voltak ezzel 
azok a munkatársaink is, akik tömegesen írták alá 
sztrájkfelhívásunkat. 

A Mol egyes vezetői azonban nem akarták 
tudomásul venni ezt az alapjogot, és különböző 
nyomásgyakorlási módszerekkel igyekeztek 
megakadályozni a munkavállalók követeléseinek 
teljesülését. Bírósághoz fordultunk, melynek első 
fokú ítélete a következő oldalakon olvasható. 

Hajzer Barnabás 
 

 

Fővárosi Munkaügyi Bíróság 
1027 Budapest, Királyfürdő u. 4. 
(volt Gyorskocsi u. 52.) 
 

15. M. 4889/2007/14. 
 

 
 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 
 

A MÁTHÉNÉ dr. BERTÓK JUDIT jogtanácsos (1074 Budapest, Dohány u. 69.) által képviselt M O L 
Nyrt. OLAJIPARI SZAKSZERVEZET (2443 Százhalombatta, Pf. 1.) felperesnek, 
 

A dr. LENCSE KATALIN jogtanácsos által képviselt M O L Nyrt. (1117 Budapest, Október 
huszonharmadika u. 18.) alperes ellen 
 

Sztrájkjog gyakorlása akadályozásának megállapítása iránt indított perében a Fővárosi Munkaügyi 
Bíróság meghozta a következő 
 

Í t é l e t e t :  
 

A bíróság megállapítja, hogy alperes jogellenesen járt el, mikor a munkavállalókat a 2006. május 19-
én kelt levele mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésére szólította fel és ennek elmulasztása 
esetére munkajogi, kártérítési ős büntetőjogi jogkövetkezményeket helyezett kilátásba. 
 

Ezt meghaladóan felperes keresetét elutasítja. 
 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Kötelezi alperest, hogy fizessen meg az állam részére külön felhívásra 15,000 Ft (azaz tizenötezer) eljárási 
illetéket. 
 

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Fővárosi 
Munkaügyi Bíróságon 3 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. 
 

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja cl, ha az csak az eljárási illetékre, az ítélet 
indokolása ellen irányul, vagy ha a felek ezt kérték. 

(folyt. a következő oldalon) 
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INDOKOLÁS: 
 

Felperes 2006. május 10-én sztrájkbizottságot alakított és mivel a felperessel folytatott egyeztető tárgyalások 
nem vezettek eredményre, ezért 2006. május 18-án bejelentette, hogy 2006. május 26. napjára sztrájkot 
hirdet. 
Az alperes a bejelentést követően május 19-én reggelre összehívta a Tűz- és Katasztrófavédelmi Tanácsot 
(továbbiakban: TKT), mert megítélése szerint a sztrájk lehetősége veszélyhelyzetet teremtett a finomító 
területén. A TKT erre tekintettel rendkívüli intézkedéseket rendelt el. 
Ugyanaznap délután 14 órakor kezdte meg a sztrájk előtti egyeztetést a szakszervezet és a munkáltató. Az 
egyeztetés során az alperes ismételten felszólította a szakszervezetet, hogy bocsássa a munkáltató 
rendelkezésére a sztrájkban részt venni kívánó munkavállalók névsorát, élet-, vagyon- Illetve 
balesetvédelemre hivatkozással, továbbá a TKT határozatára valamint a szakszervezet és a munkavállalók 
együttműködési kötelezettségére hivatkozással. Azzal érvelt, hogy a munkáltató csak ennek ismeretében 
tudja eldönteni, hogy szükséges-e üzemeket leállítani a sztrájk idejére vagy sem. A szakszervezet a 
sztrájkban részt venni kívánó munkavállalók névsorának kiadását ismételten megtagadta azzal, hogy 
egyrészt a sztrájkban nem tudják kik vesznek részt, ám az előzetes felmérések alapján az üzemek 
biztonságos működtetéséhez nem lesz elegendő a létszám. 
A szakszervezet hivatkozott továbbá arra, hogy nincs felhatalmazása a munkavállalóktól a nevek kiadására. 
A munkáltató rendelkezésére álló információk elegendőek ahhoz, hogy felelős döntést tudjon hozni, illetve 
fel legyen készülve arra, hogy a szakszervezet felmérése alapján a munkavállalók kedden reggel nem veszik 
fel a munkát. 
A munkáltató képviselője válaszában ismét hivatkozott az érvényben lévő utasításokra, hangsúlyozta, hogy 
ebben az értelemben „minden egyes munkavállalónak, aki sztrájkol, büntetőjogi felelőssége vetül fel”. 
Az eredménytelen egyeztetést követően az alperes a 2006. május 19-én kiadott levelében felhívta 
valamennyi munkavállalóját, hogy a levél mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével május 20-án 
reggel 6 óráig vagy az ezt követő legelső műszak kezdetekor nevének és törzsszámának megadásával 
gyakorlatilag arra nyilatkozzon, hogy a sztrájkban részt kíván-e venni. 
A levél felhívja a munkavállalók figyelmét a sztrájktörvény és Munka Törvénykönyve alapján fennálló 
együttműködési kötelezettségükre, valamint arra, hogy „a riasztási szabályzat szerint 11. fokozatú 
veszélyhelyzetre tekintettel minden vezetőnek és munkavállalónak meg kell tenni mindent annak érdekében, 
hogy a folyamatos termelés és termék kiszállítás fennmaradjon. Ha ez ellehetetlenül, gondoskodni kell az 
üzemek biztonságos leállításáról, hogy az élet- és vagyonbiztonság megmaradjon, környezeti kár ne 
keletkezzen”. 
A levelet aláíró Valkusz Pál finomítás igazgató a levélben kifejtette, hogy „meggyőződésem, hogy nem 
egyeztethető össze a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel és a tanács döntésével az, hogy a veszélyes 
üzemként működő finomítóban mi csak kedd reggel 6 órakor szerzünk tudomást arról, hogy ki vesz részt a 
sztrájkban. Ez komoly kockázattal járhat és a sztrájk céljaival össze nem egyeztethető nagyságú kár is 
bekövetkezhet. Ez alapvetően megkérdőjelezi a sztrájk jogszerűségét, valamint felveti az Ön büntetőjogi 
felelősségét is”. 
A levél tartalmazza, hogy amennyiben a munkavállaló „Úgy dönt, hogy sztrájkol, de nem nyilatkozik, 
részvétele a sztrájkban jogellenesnek tekinthető”, és a bíróság megállapíthatja „munkajogi, kártérítési, sőt 
büntetőjogi felelősségét is”. 
Ezt követően a levél írója a munkavállalók „egyéni felelős döntését és együttműködését” kéri abban, „hogy a 
finomítóink területén a sztrájkot elkerüljük”. 
 

15. M. 4889/2007/14. 
 

Felperes módosított keresetében annak megállapítását kérte, hogy alperes a sztrájktörvény előírásait 
megszegve jogellenesen akadályozta a munkavállalók sztrájkjogát azzal, hogy név szerint követelte 
felperestől, hogy adja át a sztrájkban résztvevő munkavállalók névsorát, majd amikor nem érte el a célját, a 
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munkavállalóknak eljuttatott 2006. május 19-én kelt levéllel „a sztrájktól való tartózkodásra kényszeríttette a 
munkavállalókat”. 
Hivatkozott arra, hogy alperes a munkavállalók számára írt levelében megsértette a Sztrájktörvény l. §. (2) 
bekezdését azzal, hogy felhívta a munkavállalók figyelmét a Tűz- és Katasztrófavédelmi Tanács 
határozatára, mely szerint minden vezetőnek és munkavállalónak meg kell tennie mindent annak érdekében, 
hogy a folyamatos termelés és termék kiszállítás fennmaradjon. A munkavállal6k sztrájkjogukkal csak ezen 
utasítás megszegésével élhettek volna. Ez olyan val6s fenyegetést jelentett, amely alkalmas volt arra, hogy 
visszatartsa a munkavállalókat a sztrájkban való részvételtől. 

(folyt. a következő oldalon) 
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Hivatkozása szerint ugyanakkor a levél további tartalma is jogos Félelmet kelthetett a munkavállalókban 
azáltal, hogy „az alperes állítása szerinti jogellenes sztrájkban való részvételtik esetére felvetette munkajogi, 
polgári jogi, sőt büntetőjogi felelősségre vonásuk lehetőségét”. 
 

Alperes a kereset elutasítását kérte. 
Előadta, hogy a munkáltató a szakszervezet által sérelmezett levélben kifejezetten közölte a dolgozókkal, 
hogy a sztrájkban való részvétel közlése üzembiztonsági okból szükséges. 
Hivatkozása szerint a sztr4jk a Dunai Finomítót érintette volna, azon belül 54 üzem van. Üzemenként kellett 
vizsgálni, hogy az üzemek biztonságos működtetéséhez vagy leállításához milyen létszámú és munkakörű 
munkavállalók jelenléte szükséges. Ezért kérte a munkáltató a sztrájkban résztvevők névsorának előzetes 
közlését. 
 

A bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján megállapította, hogy felperes keresete részben 
megalapozott. 
 

A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény l.§. (1) bekezdése szerint a dolgozókat a gazdasági és szociális 
érdekeik biztosítására — az e törvényben meghatározott feltételek szerint — megilleti a sztrájk joga. 
A (2) bekezdés szerint a sztrájkban való részvétel önkéntes, az abban való részvételre, illetve az attól való 
tartózkodásra senki nem kényszeríthető. A jogszerű sztrájkban résztvevő dolgozókkal szemben a 
munkabeszüntetés befejezését célzó kényszerítő eszközökkel nem lehet fellépni. 
 

A bíróság megállapította, hogy a Valkusz Pál finomítás igazgató által aláírt, 2006. május 19-én kelt, 
munkavállalóknak címzett munkáltatói elektronikus levél sérti a sztrájktörvény 1.§. (1) és (2) bekezdésében 
foglaltakat, mivel a levél tartalmából az állapítható meg, hogy alperesi munkáltató nyomatékosan arra 
figyelmeztette a munkavállalóit, hogy amennyiben előzetesen és személyesen, név szerint nem hajlandók 
nyilatkozni arról (a munkáltató által készített, a levél mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével), 
hogy részt kívánnak-e venni a meghirdetett sztrájkban, úgy a sztrájkban való részvételük jogellenesnek 
tekinthető, sőt egyéni munkajogi, kártérítési és büntetőjogi felelősségük is megállapítható. 
 

A munkáltató a Fenti közléssel megsértette a Sztrájktörvény 1 § (1) bekezdésében foglaltakat, hiszen a 
Sztrájktörvényből nem következik, hogy a sztrájk joga csak akkor gyakorolható, ha a munkavállaló 
előzetesen, személyesen, név szerint nyilatkozik a munkáltatója részére, hogy részt kíván-e venni a 
sztrájkban. 
 

15.M. 4889/2007/14. 
 

A levélben foglaltak sértik a bíróság álláspontja szerint a Sztrájktörvény 1. §. (2) bekezdésében foglaltakat is, 
mert az a tény, hogy a munkáltató „egyéni munkajogi, kártérítési, sőt büntetőjogi” felelősségre vonás 
lehetőségével fenyegeti a munkavállalót arra az esetre, ha személyesen és előzetesen nem nyilatkozik a 
fentieknek megfelelően alkalmas arra, hogy a munkavállalókat a sztrájkjoguk gyakorlásától elriassza, a 
sztrájkban való tartózkodásra jogellenes nyomásgyakorlás eszközével rávegye, Figyelemmel a 
munkaviszonyból eredő függőségi viszonyra is. 
E körben értékelte a bíróság a levél egészének tartalmát stílusát, hangnemét, így azt Is, hogy azt követően, 
hogy a munkáltató arra figyelmeztette a munkavállalókat, hogy amennyiben „sztrájkol, de nem nyilatkozik, 
részvétele a sztrájkban jogellenesnek tekinthető, és erre az esetre komoly jogkövetkezményeket (munkajogi, 
kártérítési, büntetőjogi egyéni felelősségre vonás) helyezett kilátásba, a levelét úgy folytatta, hogy kérte a 
munkavállalók „egyéni felelős döntését és együttműködését abban, hogy a finomítóink területén a sztrájkot 
elkerüljük”. 
 

Nem osztotta a bíróság azon alperesi érvelést, miszerint üzembiztonsági okból, a folyamatos termelés vagy 
az Üzemek biztonságos leállítása érdekében volt szükséges, hogy a munkáltató a sztrájk megkezdése előtt 
tudomást szerezzen a sztrájkban részt venni kívánó munkavállalókról. Ehhez ugyanis a bíróság álláspontja 
szerint nem szükséges a sztrájkban részt venni kívánó dolgozók név szerinti ismerete, ehhez elégséges annak 
ismerete, hogy a folyamatos működéshez vagy a biztonságos leállításhoz szükséges számú és 
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szakképzettségű munkavállaló elméletileg rendelkezésre áll-e, illetve milyen munkakörű munkavállalókat 
érint a sztrájk. 
 

A bíróság a keresetlevél F13. sz. mellékleteként csatolt, a 2006. május 19-i egyeztető tárgyalásról készült 
„emlékeztető”-ben foglaltak alapján megállapította, hogy az alperes a felperestől nem azt kérte, az 
üzembiztonságra hivatkozással, hogy fentiekről nyilatkozzon, vagyis hogy a sztrájk idején az egyes 
üzemekben a biztonságos működéshez szükséges létszámú és szakképzettségű munkavállaló jelen lesz-e, 
illetve hogy várhatóan összességében a munkavállalók hány %-át fogja érinteni a sztrájk, hanem kifejezetten 
és ismételten, a szakszervezet tiltakozása és érvei ellenére a munkavállalók név szerinti megjelöléséhez 
ragaszkodott. 
 

Fenti indokok alapján a bíróság felperes keresetének részben helyt adott, a rendelkező részben 
foglaltak szerint. 

(folyt. a következő oldalon) 
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Felperes keresetében annak megállapítását is kérte, hogy az alperes a Sztrájktörvény előírásait megszegve 
jogellenesen akadályozta a munkavállalók sztrájkjogát azzal is, hogy felperestől követelte a sztrájkban 
résztvevő munkavállalók névsorát. 
A bíróság felperes ezen kereseti kérelmét nem találta megalapozottnak, így azt elutasította. 
Felperes ezen kereseti kérelme vonatkozásában hivatkozott dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos 2006. 
július 11-én kelt ajánlásában foglaltakra. 
A bíróság a sztrájk szervezésével kapcsolatos adatvédelmi-biztosi ajánlásban foglaltakat teljes egészében 
osztotta. 
A bíróság álláspontja szerint sem az Mt. 3. §. (1) bekezdése szerinti általános együttműködési 
kötelezettségből, sem pedig a Sztrájktörvény 1. §. (3) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettségből 
nem következik, hogy a szakszervezetnek a sztrájkban részt venni kívánó munkavállalók névsorát a 
munkáltató rendelkezésére kellene bocsátania, különös tekintettel az adatvédelmi törvény 3. §. (1) 
bekezdésében foglaltakra is, miszerint személyes adat akkor kezelhető, ha azt törvény elrendelte, vagy ahhoz 
az érintett személy hozzájárult. 
 

I 5. M. 4889/2007/14. 
 

A bíróság — fentiek ellenére — felperes ezen kereseti kérelmét azért találta mégis megalapozatlannak, mert 
felperes annak megállapítását kérte, hogy alperes a Sztrájktörvény előírásait szegte meg, és a munkavállalók 
sztrájkjogát akadályozta azzal, hogy felperestől is kérte a sztrájkkal érintett dolgozók névsorát, ám a bíróság 
megítélése szerint alperes önmagában ezen magatartásával még nem sértette a munkavállalók sztrájkjogát. A 
szakszervezet jogszerűen tagadta meg az érintett munkavállalók névsorának kiadását, az érintett 
munkavállalók nem is biztos, hogy tudomást szereztek arról, hogy a munkáltató a szakszervezet felé ilyen 
kéréssel élt, így a szakszervezet felé irányuló kérés nem volt alkalmas arra, hogy a munkavállalókat a 
sztrájktól való tartózkodásra kényszerítse. 
 

Peres felek perköltséget nem igényeltek, ezért erről határozni nem kellett. 
 

A per tárgyi költségmentessége folytán le nem rótt eljárási illeték megfizetésére a bíróság a 6/1986. (VI. 26.) 
IM sz. rendelet 3.§. (3) bekezdése alapján kötelezte a nagyobb részben pervesztes munkáltatót. 
 

Az ítélet ellen a Pp. 233.§-a alapján van helye fellebbezésnek. 
 

Budapest, 2009. május 29. 
 

Dr. Kántor Tünde s. k. 
a tanács elnöke 

 

Az aláírásban akadályozott 
Oláh Miklósné és Terék János 

ülnökök helyett is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogerősen jogos volt a LESZ sztrájk 
 
A Fővárosi Bíróság jogerős ítélete egy tavaly december óta húzódó jogvita végére tett pontot: jogszerű 
volt a Budapest Airport dolgozóinak sztrájkja, amit az egyoldalúan megszüntetett kollektív szerződés, 
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a munkaerőhiány és túlfoglalkoztatás, a fizetéscsökkentések, a munkahelyi megfélemlítés miatt 
kezdtek a szakszervezetek. A döntés nyomán hamarosan ítélet születhet a sztrájktörők ügyében is. 
  
A Budapest Airport menedzsmentje a tavaly decemberben fordult bírósághoz, annak megállapítását kérve, 
hogy jogtalan a szakszervezetek munkabeszüntetése. 
Az első fokon eljáró Munkaügyi Bíróság már az év elején úgy döntött, hogy a dolgozók jogosan fejezték ki 
elégedetlenségüket és felháborodásukat, azonban a menedzsment fellebbezett. 
Most azonban a másodfokon eljáró Fővárosi Bíróság határozatában egyértelművé tette a helyzetet: a sztrájk 
jogszerű, és bármikor folytatható. 
A napról napra növekvő dolgozói elégedetlenség nyomán bármikor folytatódhat a sztrájk. A bírósági ítélet 
nyomán pedig ennek jogszerűségéhez nem férhet immár szemernyi kétség sem. 
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Wass Albert: Nagyapám tanítása 
Részlet 

 

„– Idefigyelj - mondta komoran -, ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott 
leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet: meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni 
se tudsz! Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség, hadd hívjam a doktort?! 

Elmondtam neki szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor 
aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel. 

– Idefigyelj – mondta – vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat, meg az 
ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi, Wassok nem ezek közé tartozunk. Ha mi 
mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha belepusztulunk is! 
Érted? 

– Értem – hebegtem megrendülve. 
– Dehogyis érted - csapott le reám a szava -, de elmagyarázom úgy, hogy megértsed. Látod itt a mellényem 

zsebében az aranyórát? Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez 
az óra számomra minden csecsebecsénél értékesebb. De ellophatod. Visszaadhatod, vagy megtérítheted az 
árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét, ökrét, vadászpuskáját. Mindenét ellophatod és visszaadhatod 
megint, vagy megtérítheted az árát. Csak egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha. S ez az 
idő! Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt 
időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs, eltelt, vége. Örökre elveszett, és te voltál az, aki a 
jóvátehetetlen veszteséget okoztad. Érted? 

Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat adom, hogy ekkor és ekkor 
itt vagy amott leszek – akkor már ott vagyok öt perccel azelőtt, még ha vénasszonyok esnek is az égből, 
ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani. Erre neveltem gyermekeimet és unokáimat is. Nem azért, 
mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki öt percet késik, az öt percet ellop valakinek az 
életéből, amit nem tehet jóvá soha. 

– A megbízható embert még ellensége is tiszteli – mondta volt nagyapám -, mert a megbízható ember a 
társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfú a szél…” 

 

Újsághír – anno 
 

A MOL Rt Olajipari Szakszervezete. 2006. május 23-ától a cég százhalombattai és tiszaújvárosi 
telephelyein meghirdette a munkabeszüntetést, mégis felfüggesztették a sztrájkot. Hajzer Barnabás, a 
szakszervezet sztrájkbizottságának elnöke azt nyilatkozta a nemzeti hírügynökségnek, hogy nem 
kívánják szükségtelen kockázatnak kitenni a dolgozókat, ezért folytatják a tárgyalásokat, emellett 
sérelmeik orvoslására jogi úton keresnek megoldást. 

 

Mit is követelnek az olajipari dolgozók? Hét 
százalékos alapbérfejlesztést, továbbá azt, hogy a 
cég minden évben az előző évi nyereségének 
legalább egy százalékát fordítsa a munkavállalók 
bérének felzárkóztatására. 

Kérik a munkavállalók számára is bevezetni a 
nyereségérdekeltségi rendszert, továbbá azt, hogy a 
dolgozót illesse meg hűségjutalom, amennyiben 
munkaviszonya nem a munkáltató rendes 

felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése 
következtében szűnik meg. 

Emellett a követelések listáján szerepel, hogy a 
MOL vállaljon kötelezettséget arra, hogy a 
juttatások és a foglalkoztatás területén, rövid időn 
belül eléri az uniós tagállamokban lévő szintet. 

Győri Gábor, a MOL Vegyész Szakszervezet 
elnöke elmondta: Az ágazati szakszervezetek nem 
álltak az Olajipari Szakszervezet mellé. A 
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követeléseket nem tartjuk reálisaknak. Nagyon 
nehéz összehasonlítani az unió többi finomítójával a 
mieinket, hiszen más a múlt, más a technika, a 
biztonság, a munkakultúra, ennek ellenére, ha lassan 
is, de közeledünk az EU-s színvonalhoz. A 

társadalom tűréshatárát is figyelembe kell venni, 
ugyanis a magyar viszonyok között, a 
versenyszférában a MOL-os dolgozók a legjobban 
keresők közé tartoznak. 

 
A hat szakszervezeti konföderáció együttes tiltakozását teszi közzé a Munkástanácsok Országos 
Szövetsége – mint az OÉT munkavállalói oldalának soros elnöke – amiatt, hogy a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium a szakszervezeti konföderációkkal való konzultáció kizárásával, az OÉT 
összehívásának mellőzésével kívánja módosítani a munkaügyi jogszabályok, a Munka Törvénykönyve 
lényeges elemeit, illetve megalkotni az OÉT-re és az Ágazati Paritásos Bizottságokra vonatkozó törvények 
végrehajtási rendeleteit. A konföderációk követelik, hogy a minisztérium állítsa le a rendeletalkotási 
folyamatot , fejezze be a szociális partnerek lekezelését, mellőzését, és azonnal kezdjen érdemi tárgyalást a 
munkavállalók érdekvédelmi szervezeteivel. 

 
Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu   

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

A kíváncsiság egyeseket arra késztetett, hogy 
felfedezzék Amerikát, másokat meg arra, hogy 

munkahelyi telefonodban hallgatózzanak, 
számítógépeden kutakodjanak... 

* 
A demokrácia az, ha valakitől úgy veszünk el 

valamit, hogy közben meg is győzzük róla, 
hogy önként adja. 

* 
Ha nem vagy kész változtatni az életeden, nem 

lehet segíteni rajtad. 
* 

A rasszizmus mindenütt jelen van... 
A zongora fekete billentyűi rövidebbek! 

* 
Senki se lehet tökéletes! 

Belőlem például, hiányzik a hiba. 
* 

Csak a döglött hal úszik az árral. 
* 

Ha küzdesz, veszíthetsz, ha nem küzdesz, 
veszítettél! 

* 
Az élet olyan, mint egy kártyajáték. 

A kiosztott lapok adottak, de ahogy játszod 
őket, az szabad akarat. 

* 
Nincs öregebb annál, mint akiben kihunyt a 

lelkesedés lángja. 
* 

Gyermekünk első huszonnégy hónapját azzal 
töltjük, hogy járni és beszélni tanítjuk. 

A következő 15 évet meg azzal, hogy kussoljon 
és maradjon a fenekén. 

* 
Két egyetemista, az egész hétvégét bulizással 

töltötte. Hétfőn a ZH előtt fél órával küldenek a 
profnak egy sms-t: 

- Tisztelt Professzor úr! Defektet kaptunk, nem 
érünk be a dolgozatra, ezért nagyon kérjük, legyen 
megértő, és adjon más időpontot. 

A prof. minden kérdés nélkül, ad nekik új 
időpontot. Barátaink neki is veselkednek, és 
alaposan felkészülnek. 

A dolgozat napján a prof. két különböző terembe 
ülteti le őket, és eléjük teszi a vizsgalapot, majd 
kimegy. 

Kérdés 1. Mi a Szociológia értelme? (10 pont) 
Kérdés 2. Melyik kerék? (90 pont) 

* 
Mosópor bemutató: 
- Nézze, milyen szép fehér lett az ing! 
- Igen, de nekem kockásan jobban tetszett... 

* 
Kisfiú a hálószoba ajtó kulcslyukán keresztül 

leskelődve: 
- És még ezek akarnak engem pszichológushoz 

vinni, mert szopom az ujjam?! 
* 

- Én sosem feküdtem le más férfival, csak az 
apáddal! Ugyanezt te is el tudod majd mondani a 
lányodnak? 

- Igen anyu, csak ezt a rezzenéstelen arcot kell 
még gyakorolnom... 

* 
- Doktor úr, miről lehet megismerni a mérges 

gombát? 
- A hasfájásról. 

* 
A férj megcsalja a feleségét a titkárnőjével. 

Éppen indulna haza a szállodából, amikor 
észreveszi, hogy a vállán egy harapásnyom 
maradt. Miközben megy hazafelé, azon töpreng, 
mit mondjon az 
asszonynak. Belép a lakásba, a kutyájuk szalad 
felé. 

Hirtelen ötlettől vezérelve elkezd birkózni az 
állattal, majd mutatja a vállát a feleségnek: 

- Nézd csak, mit tett velem ez a dög! 
A felesége széthúzza a blúzát: 
- Az semmi, nézd meg, az én melleimmel mit 

művelt! 
* 

- Édesem, miért vágtad le a kutya farkát? 
- Nekem ne csóválja az a dög, amikor az anyád 

jön! 
* 

Egy kisfaluban zajló perben az ügyész behívta 
első tanúját, egy idős nagymamát, és megkérdezte 
tőle: 

- Takács néni, ismer engem? 
Mire a hölgy: 
- Persze hogy ismerlek. Gyerekkorod óta 

ismerlek, és mondhatom, kiábrándultam belőled. 



Hazudsz, csalod a feleségedet, befolyásolod az 
embereket, rágalmazod őket a hátuk mögött. Nagy 
embernek hiszed magad, miközben annyi eszed 
sincs, mint egy utcaseprőnek. Igen, persze hogy 
ismerlek. 

Az ügyésznek tátva maradt a szája, azt sem 
tudta, köpjön, vagy nyeljen. Némi gondolkodás 
után a terem másik végébe mutatott és 
megkérdezte: 

- Takács néni, ismeri a védőügyvédet? 
- Hát persze. A védőügyvédet is gyerekkora óta 

ismerem. Gyenge jellem, italos természetű, 
senkivel sem tud normális kapcsolatot teremteni, 
és mint ügyvéd egyike a legrosszabbaknak az 
országban. Hogy el ne felejtsem, ő is csalja a 
feleségét méghozzá három nővel, az egyik a maga 
felesége, ügyész úr. Igen, ismerem. 

A védőügyvéd sokkot kapott. Erre a bíró 
magához kérte az ügyészt és az ügyvédet, és 
nagyon halkan így szólt hozzájuk: 

- Ha bármelyikük megkérdezi a hölgytől, hogy 
ismer-e engem, esküszöm, hogy a börtönben fog 
megrohadni. 

* 
Családi perpatvar. Az asszonynak be nem áll a 

szája, szinte lélegzetvétel nélkül magyaráz: 
- Ebbe a házasságba én hoztam mindent, a 

lakást, a bútorokat, a kocsit, a kézpénzt, a 
vállalkozást. Hát mid volt neked, mielőtt 
összeismerkedtünk? 

- Nyugalmam! 
 

 
 

E-mail:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 

A  h i r d e t é s e k  i n g y e n e s e k  
 

 
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 

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 

Tisztelt Brunecker Jenő és Hajzer 
Barnabás Urak! 
Szeretném kérni a közbenjárásukat, hogy 
a Ténykép nevű lapba ne kerüljön bele a 
MOL mosószolgáltatással konkuráló 
önkiszolgáló mosó hirdetése. 
Közbenjárásukat előre is köszönöm! 

 
Horváth Dori Jenő 

 

A százhalombattai erőmű 
körforgalomnál remekül működő, 
önkiszolgáló személygépkocsi kézi 
mosóra munkatársaink hívták fel 
figyelmünket, mert a százhalombattai 
Mol benzinkúton megsemmisítették 
ezt a szolgáltatást. 

 
Szerkesztőség 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Az 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 
Külső telefon: 06-23-552-469 
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