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A haza akkor sem volt eladó! 
 

„Megveheted egy ember idejét, megveheted egy adott helyen való fizikai jelenlétét, órabérért 
szakszerű izommozdulatainak meghatározott részét. De lelkesedést nem tudsz vásárolni. 
Kezdeményezőkészséget sem. A szív, az ész, a lélek odaadását sem. Ezek nem megvásárolhatók, csak 
elnyerhetők.” Clarence Francis 

 
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 

Magyarország újkori történetének egyik 
meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik 
alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári 
átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a 
nemzeti hitrege részévé vált. Szerves része volt az 
1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül 
viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai 
ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja 
jobban, hogy csak a cári Oroszország 
beavatkozásával lehetett legyőzni, amelynek soha 
ekkora hadserege addig nem járt még külföldön. 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ma is 
példát mutat áldozatvállalásból, megértésből és 
európai szellemiségből. Annak ellenére, hogy sokan 
vitatják, hogy ez a nap mit jelent, örömöt vagy 
gyászt, mindenképpen fontos mozzanata a 
szabadságharcnak a fegyverletétel. 

A Görgey Artúr vezette magyar honvédsereg 
1849. augusztus 13-án Világosnál (helyesebben a 
szőllősi mezőn) tette le a fegyvert Rüdiger orosz 
tábornok előtt, a megadási okmányt a Bohus 
kastélyban írták alá. 

A fogságba esett honvédtábornokokat és tiszteket 
a cári orosz őrség szökésre biztatja, miután értesül 
az osztrákok általi véres megtorlás terveiről. 
Egyetlen honvédtábornok sem szökik meg; 

A forradalom alig fejeződött be, a császáriak 
mindjárt megkezdték a megtorlást. 

Julius Jacob von Haynau, (IX. Vilmos Hessen-kasseli 

választófejedelem (tartományi gróf) és Rebecca Richter, 

zsidó patikuslány törvénytelen fiaként született) a 
magyarországi osztrák főparancsnok felállította a 
haditörvényszéket, melyek több száz tisztet és 

polgári személyt ítéltek halálra és még többet 
várfogságra. A foglyul ejtett katonák közül a 
magyarokat, székelyeket, lengyeleket és németeket 
erőszakkal besorozták az osztrák hadseregbe, a más 
nemzetiségűeket hazaengedték. 1849. október 6-án 
Aradon kivégezték a magyar forradalom 13 
tábornokát, az aradi vértanúkat. A magyarokon 
kívül volt közöttük német, osztrák, lengyel, horvát, 
szerb; kisnemes, polgár és főnemes; dúsgazdag és 
vagyontalan; voltak közöttük barátok és ellenfelek, 
de egyben azonosak voltak: hősiesen harcoltak a 
magyar szabadságért, nemzeti függetlenségünkért. 

Ezek a hős férfiak, akiknek egy része egyáltalán 
nem, vagy alig tudott magyarul, egy eszméért 
vállalták a vértanúhalált, mert fölismerték, hogy 
nemcsak egy nemzet háborújáról van szó, hanem a 
szabadság és haladás európai méretű küzdelméről a 
maradisággal és a zsarnoksággal. 

Ugyanezen a napon, Pesten főbe lőtték Batthyány 
Lajos első magyar miniszterelnököt is, majd október 
25-én Kazinczy Lajost. 

Pesten még három honvédparancsnokot végeztek 
ki: Peter Giron honvédezredest, Abancourt Károly 
honvédszázadost és herceg Woroniecky Mieczyalaw 
honvédezredest.  

1850 januárjáig 1200 embert börtönöztek be, és 
120 halálos ítélet szárad az elnyomó osztrákok 
lelkén. 

 
A forradalom után a császáriak nem teljesítették a 

nemzetiségeknek tett ígéreteiket, ők is el kellett 
hogy szenvedjék a forradalom leverése utáni 
önkényuralmi rendszert. 

 

Haynau, a bresciai hiéna 
 

A szabadságharc utáni megtorlások szinte 
egybeforrnak Julius Jacob von Haynau nevével, aki 
elődeivel ellentétben rögtön kinevezése után 
hozzálátott a leszámoláshoz. Jogilag az előző 
magyarországi császári és királyi fővezéreknek – 
Windisch-Gräztnek és Weldennek – is lehetőségük 
lett volna tisztek kivégzéséhez, ám ők a 
gyakorlatban „csak” kisebb vétségeknél alkalmazták 
az elrettentő halálos ítéletet. A módszeres megtorlás 
első jele egy honvédhadnagy és egy százados 
(Mednyánszky László és Gruber Fülöp) kivégzése 
volt, amely óriási felháborodást keltett, mivel az 

eddigi gyakorlat szerint hasonló esetben 
börtönbüntetés volt az ítélet. 

 A nyár folyamán folytatódtak a megtorlások, 
számos tisztet felakasztottak, de kivégzés járt a 
forradalom mellet prédikáló papoknak, a fegyvert 
rejtegető polgároknak vagy a kormánybiztosi 
rendeletet kihirdető személyeknek is. 

A megtorlásnak a nemzetközi felháborodás vetett 
véget. Bach belügyminiszter október 23-án 
kezdeményezte a kivégzések felfüggesztését, 
Haynaut pedig félreállították. A megtorlások kisebb 
erősséggel folytatódtak egészen 1850 júliusáig, 
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Potoczky Gyula gerillahadnagy, az utolsó tiszt kivégzéséig.  
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A tizenhárom vértanú 

 
Lázár Vilmos honvédezredes a Torontál vármegyei Nagybecskereken született 1815-ben, vagyontalan 

magyar-örmény nemesi családból. 1848-ban jelentkezik a honvédseregbe, és 1849 februárjától már utászkari 
őrnagy. Áprilisban, a Zemplénben állomásozó csapatok parancsnoka, június közepétől pedig 
dandárparancsnok a 9. hadosztályban. Ezredesi rangját augusztus közepén, a temesvári csatavesztés után 
kapja Bem tábornoktól. Katolikus, nős, 3 gyermek apja. A golyó által kivégzettek csoportjában 34 évesen ő 
volt az első. 

 

Dessewffy Arisztid honvédtábornok, az Abaúj vármegyei Csákányban született, 1802-ben magyar nemesi 
családból. A szabadságharc kitörésekor a sárosi lovas nemzetőrséget szervezi, majd a honvédek sorába áll. A 
téli hadjárat során tanúsított helytállásáért ezredesi kinevezést kap, a tavaszi hadjárat alatt az I. hadtest 
hadosztályparancsnoka lesz, 1849. június 1-én nevezik ki tábornokká a IX. hadtest parancsnokaként. 
Evangélikus vallású, nős. 47 évesen a golyó által kivégzettek csoportjában ő volt a második. 

 

Eleméri és ittebei Kiss Ernő honvédtábornok, Temesváron született 1799-ben, dúsgazdag magyar-örmény 
nemesi családból. 1848-ban a császári és királyi 2. (Hannover-) huszárezred parancsnoka Nagykikindán és 
ezredével az elsők között kezdi meg a küzdelmet a délvidéki szerb felkelők ellen. Tábornokká 1848. 
októberében nevezik ki. 1849 januárjában a pancsovai vereség után felmentik a bánsági hadtest 
parancsnoksága alól, viszont érdemei elismeréseként országos főparancsnok lesz, altábornagyi rangban. - 
Katolikus vallású, gyermektelen. - 50 éves korában a golyó által kivégzettek csoportjában ő volt a harmadik. 

 

Schweidel József honvédtábornok a Bács vármegyei Zomborban született 1796-ban, vagyontalan német 
polgári családból. 1848 augusztusában ő vezeti haza a cs. és kir. 4. (Sándor-) huszárezredet és rangidős 
tisztként felesketi tiszttársait a magyar alkotmányra. A schwechati ütközetben tanúsított bátorságáért a 
Honvédelmi Bizottmány október 28-án tábornokká nevezi ki és hadosztályparancsnok lesz a fel-dunai 
hadtestnél. 1849 májusában Pest város térparancsnoka. Bár a hadbíróság kegyelemre ajánlotta - Haynau nem 
kegyelmezett. - Katolikus, nős, öt gyermek apja. 53 évesen a golyó által kivégzettek csoportjában ő volt a 
negyedik. 

 

Lovag Poeltenberg Ernő honvédtábornok, Bécsben született 1813-ban, osztrák nagybirtokos nemesi 
családból. 1848-ban huszárkapitány a 4. (Sándor-) huszárezredben, amikor - tiltakozása ellenére - 
Magyarországra vezénylik. Részt vesz a Jellasics elleni hadműveletekben. Felesküszik a magyar 
alkotmányra, és haláláig hű marad a szabadságharc ügyéhez. Végigküzdi a téli és a tavaszi hadjáratot; április 
végétől a 7. hadtest parancsnoka ezredesi, majd június elejétől tábornoki rangban. Győrnél a 
legveszedelmesebb állásban aratta legszebb sikerét. Tagja az oroszokkal tárgyaló küldöttségnek Világos 
előtt. - Katolikus vallású, nős, 3 gyermek apja. - A hóhér elsőnek szólította. 36 évet élt. 

 

Török Ignác honvédtábornok, a Pest vármegyei Gödöllőn született 1795-ben, kisbirtokos magyar nemesi 
családból. Hadmérnöki akadémiát végzett Bécsben, kiváló erődítési szakember volt. 1848 szeptemberétől 
Komáromban várerődítési igazgató és októberben csatlakozik a vár őrségével a honvédsereghez. 1849. 
január végétől tábornok és a komáromi erődítmény parancsnoka. Buda bevétele után a vár erődítéseit az ő 
tervei alapján rombolják le. Májustól a honvédség hadmérnöki karának helyettes vezetője, júliustól pedig 
főparancsnoka. Katolikus vallású, nőtlen. A hóhér másodiknak szólította. 54 éves volt. 

 

Lahner György honvédtábornok 1795. október 6-án született a Turóc vármegyei Necpálon, német polgári 
családból. 1848 nyarán a szerbek ellen harcol, majd szeptembertől a Honvédelmi Minisztériumba kerül és 
hamarosan hadfelszerelési, és fegyverkezési főfelügyelőnek nevezik ki. 1849 februárjában már tábornok. 
Nehéz feladatát a lehetőségekhez képest kiválóan oldotta meg. Nevéhez fűződik a nagyváradi fegyvergyár 
felállítása és a katonai események miatt a kormány költöztetésének megszervezése is. Katolikus, nős, 1 
gyermek apja. Pontosan 54. születésnapján a felakasztottak között ő volt a harmadik. 

 

Knézich Károly honvédtábornok, a horvátországi Veliki-Groljevacban született 1808-ban, horvát 
katonacsaládból. 1848-ban a 34. gyalogezred századosaként lép át a honvédseregbe, és Damjanich 
vezénylete alatt harcol a szerb felkelők ellen. A szolnoki csata után ezredessé léptetik elő. A tápióbicskei 
csatában az általa vezetett dandár foglalta el a Tápió hídját. A váci és a nagysallói diadalok is részben az ő 
nevéhez fűződnek. 1849 májusában tábornoki kinevezést kap, Buda visszafoglalásakor már a III. hadtest 
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parancsnoka. Kossuth erdélyi kormányzónak is kiszemelte, de a katonai helyzet alakulása folytán a 
szabadságharc végén a tartalék parancsnoka Tokaj térségében. - Katolikus vallású; nős, 2 gyermek maradt 
utána, amikor 41 éves korában negyedikként felakasztották. 

 

(folyt. a következő oldalon) 
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Nagysándor József honvédtábornok 1804-ben született Nagyváradon, vagyontalan magyar nemesi 
családból. 1848-ben jelentkezik a nemzetőrségbe, és Damjanichcsal együtt harcol a szerb felkelők ellen és az 
itt tanúsított kimagasló helytállásáért rövidesen alezredesnek, majd ezredesnek léptetik elő. A tavaszi 
hadjárat végére már a fel-dunai hadtest lovasságának parancsnoka, majd április végétől az I. hadtest élére 
kerül tábornoki rangban. Buda ostrománál személyesen vezeti hadtestét a győztes roham alkalmával. - 
Katolikus vallású, nőtlen. - Ötödik volt a sorban; 45 éves korában érte a halál. 

 

Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok 1811-ben született Hessen-Darmstadt 
nagyhercegség Ilbenstadt városában, elszegényedett német főnemesi családból. Felesége révén magyar 
honosságot szerez 1844-ben. 1848 őszén ezredének törzskarával Temesvárra rendelik, ahonnan önként 
jelentkezik a honvédseregbe és a bánáti hadtestben harcol a Délvidéken a szerb felkelők ellen. Részt vesz 
Damjanich minden hadműveletében; 1849 februárjában a cibakházai átkelő védelmében személyesen vezeti 
csapatát, de majdnem a császáriak fogságába esik. A szolnoki csata idején már alezredes, áprilisban pedig 
ezredesi rangot kap. A tavaszi hadjáratban tanúsított katonai erényei elismeréseként június folyamán 
tábornokká léptetik elő. - Lutheránus vallású - nős, 2 gyermek édesapja. A hóhér hatodiknak szólította. 40 
éves volt. 

 

Aulich Lajos honvédtábornok, Pozsonyban született 1793-ban, német polgári családból. 1848-ban a 
pozsonyi 2. sorgyalogezredből vezényelték a Délvidékre a fellázadt szerbek ellen, majd október végétől már 
ezredesi rangban a fel-dunai hadtest egyik hadosztályának parancsnoka. A kápolnai csata előtt kapja meg 
tábornoki kinevezését. Részt vesz a tavaszi hadjáratban. 1849. július közepén Kossuth a hadügyi tárca élére 
nevezi ki. - Katolikus vallású; nőtlen. - A hóhér hetediknek szólította; 56 éves korában érte a halál. 

 

Damjanich János honvédtábornok a Temes vármegyei Stazán született 1804-ben, szerb katonacsaládból. 
1848 nyarán őrnagyi rangban vesz részt a honvédsereg szervezésében és a főként erdélyi ifjakból álló 3. 
(Szegedi-) honvédzászlóalj kiképzésében. A szerbek fölött aratott fényes győzelmei elismeréseként 
novemberben ezredes, decemberben pedig tábornoki kinevezést kap. A szabadságharc legfényesebb diadalai 
az ő nevéhez fűződnek: 1849. március elején a III. hadtest parancsnokaként vívja ki a nagyfontosságú 
szolnoki győzelmet, amelyet áprilisban a tápióbicskei, az isaszegi, a váci és a nagysallói követ. Bokatörése 
azonban májustól megakadályozza a harcokban való további részvételét és júliustól az aradi vár 
parancsnoklását bízza rá a kormány. - Görög nem egyesült vallású; nős - gyermektelen. 45 évesen nyolcadik 
volt a sorban. 

 

Gróf Vécsey Károly honvédtábornok Pesten született 1807-ben, kisbirtokos magyar főnemesi családból. 
Apja altábornagy, a magyar nemesi testőrség parancsnoka Bécsben, nővére udvarhölgy, Ferenc József egyik 
nevelője. Már 1848 májusától harcol ezredével a szerbek ellen és októberben ezredesi rangot kap, december 
közepétől pedig tábornok. 1849 januárjában erélyes fellépésével ő menti meg a bácskai hadtestet a 
felbomlástól, majd a Közép-Tisza vidékére vezeti, ahol Damjanichcsal együtt vívja meg a szolnoki ütközetet 
1849. március 5-én. Ezt követően Arad és Temesvár bevételével bízzák meg, amelynek végrehajtása során 
Aradot kiéhezteti, de a temesvári őrséggel nem bír. - A legsúlyosabb ítélet neki jut, mert végig kell néznie 
társai kivégzését. - Katolikus vallású; nőtlen, gyermektelen. - 42 évesen ő zárta be az akasztásra ítélt 
tábornokok sorát. 

 

Batthyány Lajos – Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke 
 
Születési hely/idő: 

 

 

Pozsony, 1807. február 10 
Család: Birtokos nemesi családban született, nős, három gyermek apja 
Kivégzés helye/ideje: Pest, 1849. október 6 
Ítélet: Kötél általi halál. Batthyány a kivégzési módot megalázónak tartotta, 

felesége becsempészett egy tört, az öngyilkossági kísérlete azonban nem 
sikerült. 

Kivégzés: Felakasztását a nyaki sebek miatt nem tudták végrehajtani, golyó általi 
halált halt. 

Sírhely: Holttestét családja a pesti ferencesek templomának kriptájában rejtette el, 
majd 1870. június 9-én a nemzet gyásza mellett átvitték a Kerepesi úti 
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temetőbe. Sírja fölé 1874-ben a székesfőváros díszes mauzóleumot emelt. 
 

* * * 

Idézet  az aradi vértanúk kivégzésével kapcsol atos utasításból:  
 

"… a mellékelt ítéletek végrehajtására reggel, kellő időben kerüljön sor, hogy az elítéltek elrettentő 
példaként egész nap közszemlére legyenek kitéve a vesztőhelyen."  
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A DISZKRIMINÁCIÓ FOGALMA 
 

(1) Diszkrimináció 
Diszkriminációról olyan tényleges hátrányos 

helyzetek létrejöttekor beszélünk (amely kialakulhat 
mind egyenlőtlen bánásmód mind túlkapások 
révén), amelyek a hatalmi asszimetriára épülnek fel, 
és magukba foglalják a közvetlen és a közvetett 
diszkriminációt. Megkülönböztetésre való felhívás 
maga is megkülönböztetésnek minősül. 
(2) Szabályok megsértése túlkapások 
következtében 

Túlkapás alatt olyan aktív cselekvéseket értünk, 
amelyek egy konkrét személy ellen irányulnak, és 
különösen jellemzi őket: 

a. a személyi egység megsértése, zaklatás, 
b. támadás, fenyegetés, ellenségesség, 

szidalmazás, 
c. megsértés, megalázás, lenézés, 
d. gyámkodás, lekezelés, 
Ezen cselekedetek akkor diszkriminálóak, 

amennyiben ezek a cselekvések a társadalmilag 
meghatározott szisztematikus asszimetria mentén 
valósulnak meg, vagy mobbing helyzetben vagy 
hierarhikusan fölérendelt pozícióban kerülnek 
alkalmazásra. 
(3) Egyenlőtlen bánásmód 

Személyekkel szemben alkalmazott egyenlőtlen 
bánásmód akkor megkülönböztető, ha ezek a 
társadalmilag meghatározott szisztematikus 
asszimetria mentén valósulnak meg, vagy mobbing 
helyzetben vagy hierarhikusan fölérendelt pozícióba 
kerülnek alkalmazásra, kivéve, ha: 

1. egy adott személy speciális (esetenként önmaga 
által meghatározott) szükségletei alapján és/vagy 

2. olyan személyek pozíciójának javítására 
szolgáló intézkedések formájában jelenik meg, akik 
társadalmilag szisztematikusan diszkriminált 
helyzetben vannak. 
(4) Társadalmilag szisztematikus diszkrimináció 

Fogalma akkor alkalmazandó, ha a tényleges 
hátrányos helyzet alapja a lakossági csoportok 
közötti társadalmilag ható hatalmi asszimetria, 
amely különbséget tesz bőrszín, (feltételezett) 
etnikai származás, nemzetiség, vallási hovatartozás, 
társadalmi nem, egészségi állapot, fogyatékosság, 
nemi beállítottság, a nemi polaritástól való eltérés és 
az életkor alapján. Olyan fontos infrastrukturális 
beruházások elhanyagolása illetve nem teljesítése, 
amelyek különleges szükségletek teljesítését illetve 

ezek javítását biztosítják, akkor megkülönböztető, 
ha emiatt egy személy vagy csoport ténylegesen 
hátrányba kerül. A szisztematikus diszkrimináció 
társadalmi realitásai szintén alkotó elemei az 1 §-
ban meghatározott diszkriminációnak, ezért azokat 
is figyelembe kell venni. 
(5) A formális hierarchia keretében megvalósuló 
diszkrimináció 

A felettesek valamint munkaadók (formális 
hatalmi asszimetria) akkor hoznak létre valódi 
hátrányos helyzetet, ha egyes beosztottak illetve 
munkavállalók más, velük formálisan azonos 
helyzetben lévő munkatársukhoz képest rosszabb 
elbánásban részesülnek vagy túlkapások áldozatai 
lesznek (Bossing). 
 (6) Mobbing 

Formálisan azonos helyzetben lévők közötti 
hátrányos helyzetbe hozásról (Mobbing) vagy a 
formális hierarchia azonos szintjén levő beosztottak 
és felettesük közötti hátrányos helyzet kialakításáról 
(Staffing) akkor beszélünk, ha egy csoport egy 
személlyel vagy egy kisebbséggel szemben 
szövetkezik (tényleges hatalmi asszimetria) és ezt a 
személyt vagy kisebbséget a munkafolyamattal 
illetve munka tartalmával összefüggő szociális 
kapcsolatokban folyamatosan és ismétlődően 
zaklatja, sértegeti, kirekeszti, ellenségeskedést szít. 
(7) Közvetett diszkrimináció 

A közvetlenül, meghatározott személyek / 
csoportok ellen irányuló diszkriminációval szemben 
közvetett diszkriminációról akkor beszélünk, ha 
olyan látszólag semleges általános szabályok 
(előírások, eljárások vagy kritériumok) 
alkalmazására kerül sor, amelyek azonban 
ténylegesen különösen egyes személyeket vagy 
csoportokat hátrányos helyzetbe hoz. 
(8) Viktimizáció 

Fogalmát akkor alkalmazzuk, amikor a hátrányos 
helyzet egy olyan panasz reakciójaként alakul ki, 
amelyet a panaszos diszkrimináció miatt tett, 
függetlenül attól, hogy tanúként, érintettként lépett-e 
fel a diszkriminációval szemben. 
 
Kidolgozták: Andreas Görg, Araba Evelyn Johnston 
Arthur, Ursula Hermann, Hakan Gürses, Franjo 
Schruiff, Ildiko Naetar-Bakcsi, Claudia 
Krieglsteiner und Gerd Valchars. 
Magyarra átdolgozta: Naetar-Bakcsi Ildikó 
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Létrejött Magyarország legnagyobb és legerősebb szakszervezeti szövetsége 
 

A LIGA Szakszervezetek Tanácsa 2009-09-24-i ülésén a LIGA Szakszervezetekhez csatlakozott az 
Egészségügyben és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, a Honvédszakszervezet, a 
Független Rendőr Szakszervezet, a Rendészeti Védegylet és a frissen alakult Szent Flórián Tűoltó 
Védegylet. 

 

Ezzel a LIGA Szakszervezetek Magyarország legerősebb és legnagyobb munkavállalói érdekképviseleti 
szövetségévé vált. 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu  

 

Hova lesz a lé? 
 

Régi tervem, hogy végigkövetem, mennyire zsákmányol ki az állam ebben a marha nagy 
demokráciában. 2006-os adatokat találtam, ennél asszem egy picit rosszabb lett azóta a helyzet 
(például, bevezették a különadó intézményét, hogy csak egy példát mondjak). 
 

Tételezzük fel, hogy én egy igen jó dolgozó 
vagyok, ezért a léggömbhámozó, ahol dolgozom, 
azt mondja, ad nekem 300.000 Ft fizetést. Jó sok 
pénz ez, örülök is neki! 

Aztán jön az állam, és azt mondja a cégnek: 
gratulálok a bevételedhez, és amiért ezt a pénzt a 
dolgozónak adod, itt ez a pici lista arról, hogy mit 
kérek tőled: 

Nyugdíjjárulék (18%) 54. 000 Ft 
Egészségbiztosítási járulék 33. 000 Ft 
Egészségügyi hozzájárulás 1. 950 Ft/fő 
Munkaadói járulék (3%) 9. 000 Ft 
Szakképzési hozzájárulás (1,5%) 4. 500 Ft 
Így aztán mire a munkáltató levegőt vesz, máris 

kifizetett az államnak 102. 450 Ft-ot, a fizetésünk 
tehát rögtön 402. 450 Ft-jába került, úgy is vehetjük, 
hogy 400.000 Ft a bruttó fizetésünk, hiszen ennyibe 
kerülünk a cégnek. 

Na de mi sem lélegezhetünk fel, hiszen miután 
megkapjuk a pénzt, a kedves Nagy Testvér ismét 
megjelenik, most nálunk, és azt mondja, itt ez a pici 
lista arról, hogy mit kérek tőled: 

SZJA 84. 750 Ft 
Nyugdíjjárulék 8,5 % 25 500 Ft 
Egészségbiztosítási járulék 4% 12. 000 Ft 
Munkavállalói járulék 1% 3. 000 Ft 
És mire feleszmélünk, az állam lenyúlt tőlünk 125. 

250 Ft-ot, 174. 750 Ft forintunk marad. 
Persze ezzel még nincs vége a sornak, elmegyek a 

boltba, vásárolok ezt-azt. A termékek árába további 
20% ÁFA került bele, tehát ebből a pénzből 
valójában csak 145. 625 Ft értéket vásárolhatunk, 
állam ismét eltesz 29. 125 forintocskát. 

Ez a legegyszerűbb eset volt, lehetne még fokozni, 
ha a pénzünket félretesszük, és lakás veszünk belőle, 
hiszen azután illetéket fizetünk (a duplán adózott 

pénzünkből vettük), és ha pár év múlva eladnánk, 
ismét illetéket fizetünk (a háromszorosan adózott 
pénzünk után negyedszer). 

De autóvásárlással se járunk jobban, átírási illeték, 
gépjárműadó, üzemanyagba épített ÁFÁ-n felüli 
terhek. 

Ha pedig bankba rakjuk, a kamat után 20% adót 
fizetünk. 

Hogy ne legyen szép az élet, be fogják vezetni a 
vagyonadót, úgyhogy a 2-3x adózott pénzből vett 
dolgaink után még évente fizethetünk majd megint 
adót. 

Nézzük tehát a végeredményt: 
Én dolgoztam, a munkáltatóm üzleti kockázatot 

vállalt, munkahelyet teremtett, létrehozott valamit. 
Ehhez képest ki keresett a legtöbbet? 

**************************************** 
Az állam keresett a 300.000 Ft-os fizetésemen 

256. 825Ft-ot. 
Én pedig vehetek árut 145. 625 Ft-ért. 
**************************************** 
Emlékszem, az átkosban tanultuk, hogy a sötét 

középkorban a gazdag földesúr kizsákmányolta a 
parasztokat, és 10%-át elvette a termelt javainak, 
aztán jöttek a papok, és elvittek másik 10%-ot! 
Hogy sajnáltuk szegény parasztot, és kérdeztük, de 
hát milyen alapon? 20% - Istenem, húsz százalék 
volt MINDEN teher, amit fizettek! 

Ebből a 20%-ból fényűző paloták és templomok 
épültek, hadseregeket tartottak fent, kövérre híztak a 
gazdagok. Most pontosan 85%-ot húz az állam a 
fizetésemen, vagyis durván megfordult az arány. 

Még sincs pénz semmire, el kéne ezen 
gondolkozni, kihez folyik az a rengeteg pénz. 

Még jó, hogy vége a sötét középkornak! 
L. P. 

 

Változik a KRESZ! 
 

Több ponton is változik a KRESZ októbertől: új táblák is megjelennek majd. Ilyen a sebességmérő 
radarra figyelmeztető jelzés, de a német sztrádákról ismerős, torlódásra figyelmeztető "Stau" táblák is 
megjelennek majd - írja a Napi Gazdaság.  

 

Októbertől nem hivatkozhatnak majd az autósok arra, hogy leesett a rendszámtábla: a KRESZ új formája 
kimondja, hogy minden indulás előtt köteles a sofőr ellenőrizni a meglétét, és csak akkor indulhat el, hogy ha 
az a helyén van. Az sem lesz elég, ha a rendszámtáblát a szélvédő mögött helyezi el az autós. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


A módosítás kiveszi a közlekedési szabályok közül a vasúti átjárókban kötelező sebességkorlátozást: a 
jövőben újra csak "fokozott óvatossággal" kell a vasúti síneken áthajtani, természetesen a fénysorompó 
jelzéseit figyelembe véve. 

Ugyanakkor a korábbi kormányzati tervek ellenére kimaradt a kötelező sebességkorlátozás a zebrák előtt, 
bár a gyalogosok védelme a KRESZ-ben más szabályok szerint erősödik. 

Október 1-jétől több könnyítés is életbe lép az autósok számára, nem kell például izzókészletet tartaniuk a 
kocsiban. 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu  

 

Megkezdődtek a bértárgyalások 
 

Megkezdődtek a bértárgyalások az Országos 
Érdekegyeztető Tanács ülésein. Az ezzel 
foglalkozó első plenáris ülésen, szeptember 18-án 
egyetértés mutatkozott a három tárgyaló fél 
(kormány, munkaadók, munkavállalók) között 
abban, hogy meg kell tartani a bérszerkezet 
eddigi formáját, vagyis a minimálbér és a 
szakmunkás garantált bérminimum egymáshoz 
viszonyított rendszerét. A kormány javasolta a 
minimálbér reálértékének megőrzését. A hat 
szakszervezeti szövetség béremelési javaslata 
szerint fontos, hogy az egy fős háztartási 
létminimumhoz emeljék a minimálbért, amely 
jelenleg bruttó 71 000 Ft (nettó 59 008 Ft), míg a 
létminimum 74 000 Ft. A munkavállalói oldal 
bértárgyalási javaslata ezért a minimálbér 
esetében 80 000 Ft, a garantált szakmunkás 
bérminimum esetében 97 600 Ft. 

 
A költségvetésről szólva egységes, elutasító 

álláspontot tett közzé a munkavállalói oldal nevében 
a soros elnöki feladatot ellátó Munkástanácsok, 
melyet alábbiakban teljes terjedelmében közlünk:  

Összefoglaló az OÉT szakszervezeti oldalának 
álláspontjáról a 2010. évi állami költségvetésről  

A szakszervezetek a Bajnai kormány csomagját, 
melynek első részeként a járulékok és adók kerültek 
módosításra, nem fogadták el, mert az a 
munkavállalói érdekek sérelmével járt. Ezért a 
megismert költségvetési tervet sem áll módunkban 
támogatni, mivel az a csomag második részekén 
determináltan ismét a munkavállalók, és családjaik 
érdeksérelmét okozza.  

A költségvetés alapfilozófiáját sem támogatjuk, 
amely az elmúlt három évtized gyakorlatán semmit 
nem változtatva azt a már unalomig ismételt 
népbutítást alkalmazza, hogy most még egyszer 
húzzuk össze magunkat és jövőre jobb lesz.  

Mindenki tudja, hogy sokkal rosszabb lesz.  
Rosszabb lesz, mert az önkormányzatok 

mozgástere tovább szűkül, a kiszolgáltatottak még 
reménytelenebb helyzetbe kerülnek, az egészségügy 
az összeomlás szélén áll, az oktatás és a társadalmi 
fejlődés esélyének összefüggéseit emlegetni 
szánalmasan hangzik a tervezet ismeretében.  

Rosszabb lesz, mert a közösségi közlekedéstől 
elvenni tervezett 40 milliárd forint – túl azon, hogy 
a kormány és az EU kinyilatkoztatott elveivel 
ellentétes hatást vált ki a környezetvédelem, a 

fenntartható társadalmi fejlődés terén – 
koncepcionálisan is helytelen a nem létező 
regionális döntési illetékességekre történő 
hivatkozással.  

A kormány költségvetésben megjelölt prioritásai 
nem segítik a gazdaság növekedési pályára állítását 
és számunkra létfontosságú foglalkoztatás-bővülést.  

Az út a munkához program forrásbővítése nem a 
munkaerőpiac középpontjában lévő gondokon 
enyhít, most a válságkezelésre lenne szükséges 
összpontosítani a szűkös erőforrásokat, mint 
ahogyan ez a kormány korábbi víziójában is 
szerepelt. A szociális foglalkoztatás helyett azokon 
kellene segíteni, akik a válság miatt estek ki, de 
képesek visszatérni rövidtávon a munkába.  

A rendészeti költségek növelése kétes eredményt 
hozhat a közbiztonság javulásában, néhányunkban 
viszont felébred a gyanú, hogy nem ezen újabb 
megszorítások kapcsán várható lázongások miatt a 
hatalom a saját védelméről igyekszik gondoskodni.  

A szakszervezetek úgy látják, hogy a tervezetben 
szereplő járulékbevételek lehetetlenül magasak, 
aminek két oka lehet: a kormány vagy megint 
trükközni készül az elmúlt időszak hagyományai 
mentén, vagy titokban elfogadta már a 
szakszervezetek keresetnövekedési igényét, mert 
annak alapján valóságosabb lenne a kép.  

A kormány négyszázmilliárdos megszorítási terve 
ismert, ebből eddig 120, illetve 40 milliárdot 
konkretizáltak. Szeretnénk tételesen látni, miből áll 
a maradék.  

Most már az öt oldalas anyagnál bővebb 
ismeretekhez jutottunk, de még a teljes csomagot 
nem ismerjük, kérjük a kormányt, avasson be 
minket a salátarészben tervezett hírek szerint 38 
törvényt módosító szándékaiba. A munkavállalókat 
már számos kellemetlen meglepetés érte a 
„salátákban” suttyomban módosított jogszabályok 
révén.  

Összefoglalva az a véleménye a 
szakszervezeteknek, hogy ez a költségvetés nem jó a 
munkavállalóknak.  

A kormány továbbra is az ország egyetlen 
makrogazdasági céljaként – a napjainkban 
látványosan megbukott neoliberális 
gazdaságfilozófia dogmái szerint – a költségvetési 
egyensúlyteremtést tűzi elénk, amelyet lehet, hogy 
elér, de olyan alacsony szinten, ami semmiféle 
társadalmi fejlődést nem szolgál, csupán egy célja 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


van, hogy a nemzetközi pénzvilág a garantált 
profitjához jusson.  

De az, hogy milyen áldozatába kerül ez az 
egyensúly a munkavállalóknak és családjaiknak, ez 
számít a legkevésbé.  

 
Palkovics Imre,  
Az OÉT munkavállalói oldalának soros elnöke 

 
Nyugdíjakra 80, lakossági energiatámogatásra 55, lakástámogatásra 48 milliárd forinttal kevesebbet 
kíván fordítani jövőre a kormány – mondta el Oszkó Péter pénzügyminiszter, aki átadta a jövő évi 
költségvetés tervezetét az Országgyűlés elnökének. 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu  

 
 

Az egészség ÜGY 
 
Köztudott, hogy napjainkban a halak nehézfémekkel terheltek, az állatokat antibiotikumokkal 
kezelik, a zöldségeket, gyümölcsöket tartósítószerrel permetezik, génkezelik. Ha egészségünket 
meg akarjuk őrizni, folyamatos oktatásra, felvilágosításra van szükség, nem pedig olyan 
gyógyszerekre, amelyek csupán a tüneteket kezelik. Vitathatatlan, hogy a legtöbb betegség a 
túlságosan savas életmódból és táplálkozásból ered. Ha az emberek ezt felismerik, bizonyára 
hajlandók lesznek változtatni, így óriási mértékben javulhat az életminőségük. 
 
Dr. Robert O. Young amerikai mikrobiológus, biokémikus a világ egyik legjobb kutatójaként 
szerzett nemzetközi hírnevet. Több évtizedes kutató munkája során, a sejtek megfelelő 
tápanyagellátását kutatva, a vérminták elemzése során észrevette, hogy a vérsejtek állapotát 
befolyásolja az, hogy mit eszünk. A vérünk állapota pedig az egész testünkre kihat. 
 
A kutatás az „ÚJ BIOLÓGIA” néven vált ismertté. Lényege, hogy minden betegség mögött 
egyetlen alapvető ok rejlik, ez pedig nem más, mint a TEST ELSAVASODÁSA. Az elsavasodás a 
sejtek károsodásához vezet, mely produkálja azokat a tüneteket, amit betegségként ismerünk. 
 
Magyarország egészségi állapota: 

 700 ezer regisztrált cukorbeteg, melyek közt sok a gyermek 
 Az allergiások száma évente többszöröződik 
 4,5 millió ember komoly túlsúllyal küzd 
 Az emberek fele szívbetegségben hal meg 
 Az emberek harmada rákban hal meg 
 A kórházak zsúfoltságig vannak betegekkel 

 
Az egészség a legnagyobb kincs, e nélkül nem élvezhető az élet! 
 
Testünk kb. 70 %-a víz. A sejteket folyadék veszi körül, folyadékban élnek. Ennek a folyadéknak 
enyhén lúgosnak kell lennie. Ha ez nem így történik és a folyadék kémhatása eltolódik savas 
irányba, akkor a testben megindul egy folyamat, ami károsítja a sejteket. Ezt a folyamatot 
nevezzük elsavasodásnak. Egy savas közeg fáradt, beteg sejteket hoz létre, mely emésztési 
problémákat, túlsúlyt, depressziót, energia hiányt és fáradtságot eredményez. A savas közeg rossz 
hatással van az idegrendszerre, az izmokra, a bőr tónusára, az agyra, a szerveinkre. 
 
Dr. Robert O. Young kifejlesztett olyan készítményeket, amelyek koncentráltan tartalmaznak 
lúgosító zöldeket és tápanyagokat. Ezeket fogyasztva bárki megteheti az első lépést abba az 
irányba, hogy helyreállítsa teste kémiai egyensúlyát. 
Dr. Young előadásait orvosok százai hallgatták a legrangosabb egyetemeken. A világszerte 
népszerű és elterjedt készítmények fogyasztóitól - orvosok, betegek -nagyon pozitív visszajelzések 
érkeznek. Ahhoz, hogy az ember ráébredjen arra, hogy mekkora hatalma van az egészsége felett, 
meg kell értenie a tudományos magyarázatokat, és el kell kezdeni okosabban élni! 
 
Az egészséges gondolkodás első feltétele az elkötelezettség egy minőségileg jobb élet iránt. 
Legelőször saját magába és az egészségébe vetett hitét kell tisztáznia mindenkinek, aki 
minőségileg jobb életről álmodozik. Ha hiányzik a hit, nem lehet továbblépni. A hiten kívül 
elhatározásra van szükség, az embernek el kell döntenie, hogy milyen mértékben hajlandó 
elkötelezni magát egészsége érdekében. Aki mindennap követi a lúgosító programot, teste 
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felől megerősítő jelzéseket kap vissza! A szervezetnek szüksége van vitaminokra, ásványi 
anyagokra az immunrendszerünk megerősítéséhez! 
 
Fentiekkel kapcsolatban bemutató előadásokon lehet részt venni Budapesten, melyekre a 
részvétel ingyenes. 
 
Bővebb információ: szuzanna@freemail.hu 
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Akinek humora van mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

A hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak 
meg tele vannak kételyekkel. 

* 
Sose szakítsd félbe az ellenséget, ha éppen 

hibát követ el.  
* 

Az emberek ritkán érnek el sikert abban, amit 
nem szívesen tesznek. 

* 
Az együtt érző ember sohasem gazdag, a 

gazdag ember sohasem együtt érző. 
* 

A zsenialitás nem más, mint a józan paraszti 
ész ünnepi ruhában. 

* 
Amikor gyerek voltam, a szüleim sokszor 
költöztek. De én mindig megtaláltam őket. 

* 
Utánanéztem a családfámnak és rájöttem, hogy 

én vagyok a gyökér. 
* 

“Ha” és “De” összeházasodott, gyereküket 
“Talán”-nak hívják. 

* 
A jelenlegi pénzügyi világválság miatt, az 
energiaköltségek csökkentése érdekében 
átmenetileg kikapcsoljuk a fényt az alagút 

végén. 
* 

Az ember úgy változtathatja meg életét, hogy 
megváltoztatja gondolkodását 

* 
Ha az összes férfi ugyanolyan, akkor a nők 

miért válogatnak annyit? 
* 

Székely házaspár ül a lócán. 
Asszony: - Szeretsz-e még engem? Sosem 

mondod! 
Férj: - Egyszer megmondtam. Ha változás lesz, 

szólok. 
* 

- Miért van zárva a Polgármesteri Hivatal? 
- Költözködés miatt. A polgármesterünk eddig a 

börtönnel szemben lakott, mától a lakásával 
szemben... 

* 
Egy fiú megkérdezett egy lányt: Leszel a 

feleségem? 
A lány azt mondta: Nem! 
A fiú eztán boldogan élt, horgászni, vadászni járt, 

golfozott, sört vedelt és akkor ment meccsre, 
amikor csak akart. 

* 
Mi a közös a házassági évfordulókban, a G 

pontban és a vécékagylóban? 
- A férfiak egyiket sem találják el... 

* 
- Te Gazsi, süllyed a hajó! 
- Had süllyedjen! Nem a mienk. 

* 
- Ne mutogasson, kérem! – mondja a bíró – 

Minden válasza legyen orális, rendben? Milyen 
iskolába járt? 

- Orális. 
- Nem így értettem. A szájával válaszoljon! 

Mennyi az évi bruttó fizetése? 
- Ki az az Évi? 

* 
A férj kikíséri az anyósát az állomásra. Mikor 

hazaér, megkérdi a felesége: 
- Elment a mama, drágám? 
- Igen szívecském. 
- És mitől kormos az arcod? 
- Megcsókoltam a mozdonyt! 

* 
Egy 70 km/h maximális sebességű útszakaszon 

250 km/h sebességgel radarba futó autós 
védőbeszéde a bíróságon: 

"Tisztelt bíróság, valóban láttam egy fehér alapú, 
kör alakú táblát, amiben a 70-es szám volt, de nem 
volt semmilyen mértékegység mellette. 

Ahogy önök is tudjak, az 1837. július 4-i törvény 
kötelezi országunkat a metrikus mértékegység 
használatára. Továbbá az 1961. május 3-i 65/501 
számú törvény kimondja, hogy a hosszúság 
mértékegysége a méter, és az idő mértékegysége 
a másodperc. Én el sem tudom képzelni, hogy a 
Belügyminisztérium nem tartja tiszteletben a 
Köztársaság törvényeit. 

Tehát logikus, hogy ha nincs odaírva a 
mértékegység, akkor a sebesség alapértelmezés 
szerint m/sec-ban értendő. A 70 m/sec maximális 
sebesség, megfelel 252 km/h-nak. A rendőrök azt 
mondták, hogy 250 km/h sebességgel autóztam. 
Nem is vonom kétségbe a rend őreinek 
pontosságát. Tehát 2 km/h sebességgel a 
sebességkorlát alatt voltam. Így tisztelettel kérem a 
bíróságot, hogy adják vissza a jogosítványomat, 
amit egy sajnálatos tévedés folytán vettek el a 
rend éber őrei." 

* 
Egy középkorú hölgy munkát keres és elmegy a 

munkaközvetítő hivatalba, ahol ki kell tölteni egy 
személyi lapot. A hivatalnok kérdezi: 
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- Mi a foglalkozása? 
- Ápolónő, szakács, közgazdász, vasalónő, 

kéjnő, varrónő, mosónő, állatgondozó, 
kisdednevelő, valamint anyagbeszerző a 
képességem. 

- Mindezt nem lehet beírni a rovatba. 
- Akkor írja röviden: családanya. 

* 
- Kártyával lehet fizetni? 
- Persze. 
- Egy ászból és királyból tud visszaadni? 

* 

- Drágám, te engem a tengerre emlékeztetsz. 
- Miért, romantikus vagyok, vad és izgalmas? 
- Nem, beteg leszek tőled... 

* 
Két magyar rendőr Amerikába hajózik. Ahogy 

közelednek a parthoz, az egyik megszólal: 
- Látod a felhőkarcolókat? 
- Aha. 
- Hát így nem volt nagy művészet felfedezni 

Amerikát. 
 

 
 

E-mail:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 
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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 

 

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 

E L A D Ó !  
 

EGY BAMBUSZ-NÁDFONATOS, KITŰNŐ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ, NAGYMÉRETŰ HINTASZÉK 
 

ÁR: 13. 000 FT 
 

ÉRDEKLŐDNI LEHET MUNKAIDŐBEN: 06-23-552-469 TELEFONSZÁMON 
MOL-BELSŐ: 124-69 

 
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 
 

 

 

A LIGA Szakszervezetek támogatásával, a Novum Verlag kiadó gondozásában 
megjelent Várady Judit új könyve, "Hogyan lehetsz sikeres munkavállaló?" 
címmel. 
Bárkivel előfordulhat, hogy egyik napról a másikra munkanélkülivé válik. Hogyan 
tovább? Lehetséges az újrakezdés? 
A Szerző tanácsokat ad a megfelelő önértékelés kialakításához, bemutatja a 
technikákat, melyek segítségével elindulhatunk állást keresni; vázolja milyen 
ismeretekre van szükségünk, mely szervezetekhez lehet segítségért fordulni. 
Közérthető formában összefoglalja a munkaviszonnyal, a foglalkoztatással, a 
munkanélküliek álláskeresési támogatásával és a munkavállalással kapcsolatos 
jogokat és kötelezettségeket, vitás esetekben a jogorvoslat lehetőségeit. 
 
„Találjon munkahelyet, vagy ha már van, tudja, hogyan őrizze meg és legyen 
sikeres! Ha munkahelye megszűnne, megismerheti milyen módszerekkel tud újat 
keresni magának. Ajánlom minden munkavállalónak, pályakezdőnek és 
munkanélkülinek. Remélem és kívánom, hogy aki elolvassa, előbb-utóbb sikeres 

emberré válik!" 
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