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Nem akar béremelést a MOL? 
 

Figyelmeztető jel, hogy a MOL Nyrt. (mintha egy kormánypárti képződmény lenne) PowerPoint 
formátumban, „Adóváltozás hatása a havi kifizetésekre 2009-2010” címmel állított össze egy táblázatot, 
melyben azt igyekeznek bizonygatni, hogy az adóváltozások következtében, jövőre mennyivel több 
nettó bér marad a munkavállalók zsebében. Ha ez igaz is lesz, a táblázat kibocsátójának a világon 
semmi köze nincs hozzá. Ez inkább – véleményem szerint – a jókora hátsó szándékkal terjesztett 
híresztelés azon módszere, amire később folytonosan hivatkozni lehet, és ami azt vetíti előre, hogy a 
jövő évi béremelés lenullázása a szándékuk. 

 
Csapjunk a közepébe. 
Másfél oldalas levélben értesítette Szőcs László 

HR igazgató a szakszervezeteket arról, aminek 
lényegét néhány szóban is le lehetett volna írni: 
béremelésre, illetve a juttatások emelésére a MOL 
Nyrt. nem lát lehetőséget. Magyarul: nuku forint, a 
munkavállalók meg oldják meg maguk az 
állítólagos gazdasági válság okozta 
lerongyolódásukat. Hát nem oldják meg. Mert nem 
tudják megoldani. Ha esetleg nem tudná a levél 
kibocsátója, ma már nem fizetéstől fizetésig élnek a 
MOL kétkezi dolgozói, hanem fizetéstől, a 
következő fizetés előtti öt napig. Merthogy addigra 
kiürül a családi pénztárca. Ekkor már csak a 
legalapvetőbb élelmiszerekre jut némi pénz és 
kezdetét veszi a kölcsönkérés rokonoktól, 
ismerősöktől, amit természetesen fizetéskor vissza 
kell adni. Ez egy ördögi kör, amiből szabadulni 
lehetetlen. Nekik nincs tízezer részvényük, amit 
piacra dobhatnak. Ezt azonban egy bizonyos szint 
felett nem érzékelik – nem is kíváncsiak rá – így 
aztán jön egy ilyen levél, amivel hatalmas pofont 
adnak valamennyi munkavállalónak. 

Azok meg döbbenten néznek maguk elé, és azon 
morfondíroznak, hogy meddig teheti velük ezt a 
cég. Merthogy korában – amíg futott a szekér – nem 
jött ezzel ellentétes értesítés arról, hogy a kitűnő 
eredményekre való tekintettel, jelentősen az infláció 
felett emelnek bért. Most meg lojalitást kérnek 
tőlük? Mire fel? Ők rontottak el valamit? Nem. 
Akik valójában elrontották, akik saját 
bebetonozásukat, anyagi jólétüket tették lehetővé – 
politikusok és különböző cégek vezetői egyaránt –, 
azok nem kapnak ilyen levelet… 

A bevezetőben említett táblázat után – várhatóan – 
megjelenik a Molos átlagfizetésről is valami, 
amelyben ismét bizonygatják, hogy mennyire jól 
járnak azok a speciális munkát végzők, akik itt 
dolgozhatnak egy-kettő-három műszakban. Arról 
még nem láttam táblázatot, hogy mennyien és 
mennyivel vannak a nagy Molos átlagfizetés alatt. 

Korábban már írtuk: ennél a cégnél, százszorta 
könnyebb egy ügyvezetőt lecserélni/helyettesíteni, 
mint egy rendszerkezelőt. Csak azért ismétlem meg, 
hogy elejét vegyem annak az álságos és mélyen 
hazug állításnak, amit néhány munkáltatói jogkört 
gyakorló megenged magának, mikor azt mondják a 
nulla béremelési szándékon háborgó 

beosztottaiknak, hogy a kapun kívül százan várnak a 
helyükre, akikkel gond nélkül pótolhatják a 
kirúgottakat. A várakozás igaz is lehet, azonban 
minden felelősen gondolkodó vezető pontosan tudja, 
– és itt érhető tetten a hazugság – hogy például egy 
frissen felvett rendszerkezelő, csak hosszú hónapok-
évek elmúltával válik megbízható, hasznosítható 
munkatárssá. Mindenesetre, a tisztánlátás 
érdekében, a jövőben név és munkahely szerint 
megemlítjük azokat a munkahelyi vezetőket, akik 
ilyennel próbálják megfélemlíteni beosztottaikat. 

A munkaerőből fegyelmezett és szófogadó 
végrehajtókat faragnak, miközben a munkaerő 
eladásából származó jövedelem jelentősen elmarad a 
képzett munkaerő alkalmazásával megtermelt 
termék eladásából elkönyvelhető jövedelemtől. 

Van egy nehezen értelmezhető mondatrésze is a 
munkáltatói levélnek. Így szól: „…a MOL Nyrt. 

vezetése amellett kötelezte el magát, hogy a 

munkavállalókat a lehető legkisebb mértékben 

érintse a válság hatása.” 

Vajon mire gondolhattak? Nulla béremelésre? 
Ebben az értelemben kár volt leírni a mondatot. Ez 
olyan Mátyás királynak szánt, mesebeli ajándéknak 
tűnik. Galamb a szita alól – adtam is, meg nem is. 
Vagyis: nulla az eredmény. Ha nem így gondolták, 
akkor legalább az infláció mértékét ellensúlyoznák. 

2009-be, a kormány - 32-ről 27%-ra - 5%-os 
járulékcsökkentéssel mérsékelte a munkáltatói 
járulékterheket – az így felszabadult keretet a MOL 
- számos céggel ellentétben -, nem fordította bérek 
növelésére 

Így az 5%-os járulékcsökkentés csak a 
munkáltatónak jelent költségmegtakarítást. A 
csökkentés havi 143.000 forint bruttó jövedelemig 
alkalmazható - 2010-től minden kereseti sávban 
azonos arányú lesz a járulékcsökkentés.. A 143.000 
forintot meghaladó jövedelemrész járulékai 
változatlanok az első félévihez képest. Ebből 
könnyű kiszámítania a cégnek, hogy ahány 
dolgozója van 143.000 vagy annál nagyobb 
munkabérrel bejelentve, annyiszor 7.150 forintot 
takaríthat meg havonta. 

A bérköltség minden munkavállalónál 3,7%-kal 
csökken, de a magasabb kereseteknél nyilván 
nagyobb összegű lesz a munkáltatók megtakarítása. 

 
(folyt. a következő oldalon) 
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Már több éve nem emelkedett az VBK 
alapösszege. Volt rá példa, amikor jegyzését is 
nehezítették azzal, hogy a KSZ kötéssel egy 
csomagban tárgyalták, így gyakorolva nyomást a 
szakszervezetekre. Tavaly óta nem jár az addig 
háromszor kapott ajándékutalvány. Azt is a VBK-
ból lehet lekötni. Ezek már jelentős reálérték 
csökkenést okoztak. Ehhez jön 2010 januárjától, a 
VBK elemek túlnyomó részének a 25%-os adóval 
való sújtása. Ki lehet számolni, hogy ez így, együtt 
mekkora reálérték csökkenést jelent a 
munkavállalóknak. Mindezek ellentételezésére, 
legalább a 25%-os adóteher átvállalásával segíthetne 
a MOL – ha akarna. De szemmel láthatóan nem 
akar. 

Levélrészlet: 
„Nyolc éve dolgozom itt, két részre osztanám a 

bér és juttatások alakulását: a kezdő bérem 8 évvel 
ezelőtt 115-120 ezer nettó körül volt, mely  az első 4 
alatt felkúszott 140 ezer körülire. Ekkor még volt 
félhavi /jan.-ban fizetett részvény, majd kp./ 13-14 
havi bér, a VBK alap minden évben emelve + az 
alapbéred – mint ezt mindenki tudja. A második 4 
évben gyakorlatilag büntiben vagyunk a mai napig! 
Eltűnt kb. 2 éve a januári félhavi, a fizetésem a 
második 4 év alatt 140 ezerről 150 ezer körülire 
kúszott. VBK-ban eltűnt az alap emelése. Ezek a 
gazdasági válság előtt voltak. Ha jól gondolom a 13. 
havi megszűnése következik, és ahogy olvastuk 
bérstop. A bérezésünk gyakorlatilag válság előtt is 
folyamatosan csökkent. Egy olyan vállalatnál 

dolgozunk mely nem csak a belső, hazai piacra 
termel, hanem közép-dél Európába, illetve a 
balkánra. Termékeinket  gyakorlatilag a világpiacra 
gyártjuk. A cégünk hasznot termel, nyereséget, 
méghozzá nem is keveset és ez így van rendjén, így 
van jól! Nem pár millióról van szó, hanem 
százmilliárdos nagyságrendről, még így VÁLSÁG 
idején is. 

A munkaadónk részéről a munkahelyek 
megőrzése  egy gesztusnak tűnik, pozitív dolog. 
Tisztában vagyunk az országban uralkodó 
helyzettel, munkanélküliség… stb. és úgy gondoljuk 
szakszervezeti tagok, hogy a vállalat visszaél a 
helyzettel, sőt kimondottan jól jött neki!” 

Eddig a levélrészlet. 
Bérfejlesztést leginkább a közüzemi szolgáltatók, 

valamint az ipari termelővállalatok terveznek, szinte 
minden munkakörre kiterjedően. A 2010-es évben a 
Magyarországon működő, többségében külföldi 
tulajdonú cégek több mint fele bérfejlesztést valósít 
meg munkavállalói esetében (a vezetőknél 58%, a 
diplomásoknál 59%, az ügyviteli munkakörökben 
52%, míg a fizikai állománynál 43%-os arányban). 

A főként a 20 mrd Ft fölötti árbevétellel 
rendelkező, valamint az 500 főnél több 
munkavállalót foglalkoztató nagyvállalatok negyede 
2010-ben emelni kívánja a béren kívüli juttatásokra 
fordítható összegeket! 

Fizetniük ugye nem kell azért, mert a Molban 
dolgozhatnak a munkavállalók? 

Brunecker Jenő 
 

Elfogyott az érdekképviselet türelme 
 
A Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet a tiltakozás minden törvényes eszközével élni fog, miután 

a Malév német vezérigazgatója minden előzmény nélkül felmondta az öt évre kötött jogutódlási 
megállapodást és ennek részeként a vállalatnál hatályos kollektív szerződést. 

 
Miközben a LESZ hónapok óta tárgyal a 

cégvezetéssel az évek óta elmaradt béremelések 
rendezéséről, a kollektív szerződés kisebb 
megsértéseiről és a leépítések elkerüléséről, Martin 
Gauss vezérigazgató szeptember 29-én váratlanul 
felmondta a vállalatnál hatályos kollektív 
szerződést. 

Ez érzékeny veszteséget jelent az így is hónapról 
hónapra élő, felelősségteljes munkájukat 
világszínvonalon ellátó dolgozók számára. 

A cégcsoportnál, a megszorításoknak és a 
munkavállalók türelmének is köszönhetően, a 
közelmúltban kedvező eredmények láttak 
napvilágot. 

A vezetői nyilatkozatok szerint, 2008-ban 4 
milliárd forinttal csökkent a cég üzemi vesztesége. 
Az idei második negyedévben pedig 8 százalékkal 
tudta növelni forgalmát a vállalat 2008-hoz képest. 

Azonban mindennek előfeltétele volt, hogy a 
dolgozók – bár hónapok óta akármikor jogszerűen 
sztrájkba léphettek volna – messzemenőkig 
tekintettel voltak a cég érdekeire. Szemet hunytak 
többek között afölött is, hogy a menedzsment 
létszáma, fizetése és egyéb juttatásai a válság 
ellenére sem csökkentek, több tízezer euróért 
fogadtak külföldi vezetőket, tanácsadót miközben 
megkezdődött a kétkezi munkások elbocsátása. 

Most a megmaradtak jövedelmének drasztikus 
csökkentésére tesznek kísérletet. 

Martin Gauss azért követett el nagy hibát 
döntésével, mert azt az érzékeny egyensúlyt, azt a 
munkahelyi békét rúgta fel, ami a légitársaság talpra 
állításának, zavartalan működésének előfeltétele. 

A LESZ a továbbiakban ezért nem tud türelemmel 
lenni a cégvezetés iránt, és a dolgozókkal egyeztetve 
dönt a válaszlépésekről. Elfogadhatatlan, hogy a 
vállalatnál évek óta folyó, egyre átláthatatlanabb 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


folyamatoknak ismét a munkavállalók legyenek a 
vesztesei. 

LESZ 
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Részletes tudnivalók a nyugdíjrendszer változásáról 
 

Az alábbi írásban, mindent megtudhatunk a 
nyugdíjrendszert érintő változásokról, a 
nyugdíjszabályokról, amelyek 2010. január 1-jén 
lépnek életbe. 

A nyugdíjrendszert érintő változásokról 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvényt (a továbbiakban: Tny.) 
módosító, 2010. január 1-jétől hatályos 2009. évi 
XL. törvény rendelkezései jelentős változást 
jelentenek a nyugdíjrendszerben. 

Az intézkedések célja: 
•    Nyugdíjrendszer fenntarthatóságának 

biztosítása; 
•    A nyugdíjalap számára nyújtott költségvetési 

hozzájárulás mértékének csökkentése; 
•    A későbbi belépők számára is elfogadható 

színvonalú ellátást biztosítson a nyugdíjrendszer; 
•    A nyugdíjazás korcentrumának növelése. 

A fontosabb tudnivalók a következők: 
62 évről 65 évre emelkedik a társadalombiztosítási 

öregségi nyugdíjra jogosító nyugdíjkorhatár. 
•    Célja: a várható élettartam emelkedésével 

párhuzamosan a nyugdíjkorhatár is emelkedjen. 
•    Menete: fokozatosan, 2012-től kezdődően, 

évente fél évvel, a nők és férfiak esetében eltérő 
korcsoportokkal indítva, eltolva. 

•    Várható eredmény: a nyugdíjrendszer hosszú 
távú fedezhetőségének javítása mellett a 
foglalkoztatási szint növeléséhez is hozzájárulhat. 

A nyugdíjkorhatár az 1952. január 1-je előtt 
születettek esetében marad a betöltött 62. életév. A 
változás az 1951. december 31-ét követő időpontban 
születetteket érinti. Esetükben az öregségi 
nyugdíjkorhatár az alábbiak szerint módosul. 

 

Az öregségi nyugdíjra jogosultság életkori feltételei 2010. január 1-jétől 
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* Az öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz 

legalább 20, a résznyugdíjra jogosultsághoz pedig 
legalább 15 év szolgálati idő szükséges. 

** Az 1956. január 1-jén született személy az 
öregségi nyugdíjkorhatárát a 64. életéve betöltését 
követő 183. napon, azaz 2020. július 2-án éri el, 
mivel a 2020. év szökőév. 

Az öregségi nyugdíj - ideértve a korhatár alatti és 
a korhatár feletti nyugdíjakat is - igénybevételének 
feltétele a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. 
törvény 5. § (1) bekezdésének a)-b) és e)-g) pontja 
szerinti biztosítással járó jogviszony megszüntetése. 

Az előrehozott nyugdíj esetén alkalmazandó 
szabályok 

A módosított szabályozás szerint a 
nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően előrehozott 
öregségi nyugdíj annak az 59. életévét betöltött 
1952-ben vagy 1953-ban született nőnek, illetve 
annak a 60. életévét betöltött 1950-ben született 

férfinak állapítható meg, aki rendelkezik legalább 40 
év szolgálati idővel és nem áll meghatározott 
biztosítással járó jogviszonyban. (Változatlan az a 
szabály, hogy a vállalkozói körben a jogviszony 
átalakul kiegészítő tevékenységet folytató 
vállalkozói jogviszonnyá.) 

Csökkentett összegű előrehozott öregségi 
nyugdíjra pedig az említett személyi kör akkor 
jogosult, ha legalább 37 év szolgálati időt szerzett, 
és megfelel az előrehozott öregségi nyugdíjra 
jogosultsághoz szükséges egyéb feltételeknek. 
(Ebben az esetben a nyugellátás összegét a 
szükséges 40 évhez képest hiányzó szolgálati évek 
számától függő mértékben és az öregségi nyugdíjra 
jogosító korhatár eléréséig terjedő idő hosszával 
arányosan, a már ismert módon kell csökkenteni. Az 
1952-ben és 1953-ban született nők esetében a 
csökkentés mértékét nem az irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárig, hanem - kedvezményként - a 62. 
életév betöltéséig, azaz legfeljebb 1095 napra kell 
számítani.) 
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•    Ma, az jogosult előrehozott nyugdíjra, aki 
legalább 40 év szolgálati idővel rendelkezik, 
férfiként 60 éves, nőként elérte 59. életévét. Ha 37 
év szolgálati időt szerzett, csökkentett előrehozott 
nyugdíjat kérhet e korban. 

•    A jövőben, ha valaki rendelkezik 37 év 
szolgálati idővel, a csökkentés csak attól függ, hogy 
a rá irányadó korhatárhoz képest mennyi idővel 
korábban kéri nyugdíjazását. 

„Régi - új” az a rendelkezés, hogy az öregségi 
nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően két évvel 
előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a 1950. 
december 31-ét követően született férfi, valamint az 
a 1958. december 31-ét követően született nő, aki 

•    legalább 37 év szolgálati időt szerzett, és 
•    azon a napon, amelytől kezdődően az 

előrehozott öregségi nyugdíjat megállapítják 
biztosítással járó jogviszonyban nem áll. 

Az érintettek esetében az előrehozott öregségi 
nyugdíj összegét - függetlenül az előírt 37 évet 
esetleg meghaladó szolgálati idő hosszától - már 
csökkentéssel kell meghatározni. 

Az előrehozott öregségi nyugdíj összege tehát 
függ az igénylő életkorától. Az irányadó 
nyugdíjkorhatárnál 1 évvel alacsonyabb életkort 
betöltött igénylő esetén az ellátást úgy kell 
megállapítani, hogy az öregségi nyugdíj összegét 

annyiszor 0,3 százalékkal kell csökkenteni, 
ahányszor 30 naptári nap hiányzik a reá irányadó 
nyugdíjkorhatár betöltéséhez. Ha az igénylő ennél 
korábban, maximum az irányadó nyugdíjkorhatár 
betöltését megelőzően 2 évvel kéri a nyugellátás 
megállapítását, akkor az öregségi nyugdíj összegét 
3,6 százalékkal, továbbá annyiszor 0,4 százalékkal - 
összesen 8,4 százalékkal - kell csökkenteni, 
ahányszor 30 naptári nap hiányzik az irányadó 
nyugdíjkorhatárnál 1 évvel alacsonyabb életkor 
betöltéséhez. (Értelemszerűen tovább él az a 
szabály, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése 
a csökkentést nem érinti.) 

A már ismertetetteken túl előrehozott öregségi 
nyugdíjra jogosult az a legalább 37 év szolgálati 
idővel rendelkező, biztosítással járó jogviszonyban 
nem álló nő is, aki 

•    1954-ben született és a 60 éves és 183 napos 
életkort betöltötte, 

•    1955-ben született és a 61. életévét betöltötte, 
•    1956-ban született és a 61 éves és 183 napos 

életkort betöltötte, 
•    1957-ben született és a 62. életévét betöltötte, 
•    1958-ban született és a 62 éves és 183 napos 

életkort betöltötte; 
(folyt. a következő oldalon) 
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Továbbá az a biztosítással járó jogviszonyban nem 

álló és legalább 42 év szolgálati idővel rendelkező 
férfi is, aki 

•    1952-ben vagy 1953-ban született és a 60. 
életévét betöltötte, 

•    1954-ben született és a 60 éves és 183 napos 
életkort betöltötte. 

Az érintett korosztályok esetében az előző 
pontban ismertetett csökkentés mértéke nem 
haladhatja meg az öregségi nyugdíj összegének 8,4 
százalékát. 

Korkedvezmény 
A korkedvezményt szerzett személynek az 

öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest az előrehozott 
öregségi nyugdíj annyi évvel alacsonyabb 
életkorban jár, ahány évvel korábban őt a 
korkedvezményre jogosultság nélkül az előrehozott 
öregségi nyugdíj megilletné. 

Az érintettek esetében az előrehozott öregségi 
nyugdíjra jogosultság meghatározásánál a 
megszerzett szolgálati időt, a nyugdíjcsökkenés 
mértékének meghatározásánál pedig a megszerzett 
szolgálati időt, illetve az elért életkort a 
korkedvezmény időtartamával növelve kell 
figyelembe venni. 

Fontos megjegyezni, hogy az özvegyi nyugdíj 
feléledése során az özvegyre irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárt a jogszerző halálakor hatályos 
jogszabályok alapján kell megállapítani. 

Aki 2009. december 31-éig az öregségi teljes, 
illetve résznyugdíjhoz szükséges életkort betöltötte 
és az előírt szolgálati időt megszerezte, e 
jogosultságát bármikor érvényesítheti. Ebben az 
esetben öregségi nyugdíjkorhatárnak a Tny. 2009. 
december 31-én hatályos rendelkezései szerinti 
életkort kell tekinteni. 
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Aki az előrehozott, illetve csökkentett összegű 
előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez 
szükséges életkort betöltötte és szolgálati időt 
megszerezte, az előrehozott, illetőleg a csökkentett 
összegű előrehozott öregségi nyugdíj megállapítását 
bármikor kérheti (e jogosultságát nem veszti el). 

Annak azonban, aki e jogosultságát 2007. 
december 31-ét követően szerezte meg, a Tbj. 
szerinti biztosítási jogviszonyát meg kell szüntetnie. 
A nyugdíj összegének megállapítása során minden 
esetben a nyugdíj megállapításának időpontjában 
hatályos szabályokat kell alkalmazni. 

(Változatlanul él az a szabály, hogy aki az 
előrehozott, illetve csökkentett összegű előrehozott 
öregségi nyugdíj igénybevételéhez szükséges 
életkort és szolgálati időt 2009. január 1-jét 
megelőzően betöltötte, illetve megszerezte, a 
jogosultság megállapítása és a nyugdíjcsökkentés 
mértékének meghatározása során az ún. 
gyermekkedvezményt alkalmazni kell.) 

Az évi rendes nyugdíjemelés módszerének 
változása 

A korábbi svájci indexálás helyett 2009. december 
31-ét követően az évi rendes nyugdíjemelés 
módszere és mértéke a bruttó hazai termék 
(továbbiakban: GDP) tárgyévre tervezett mértékétől 
függ. 

A nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését szem 
előtt tartva, a számított gazdasági növekedés 

mértékétől függően a nyugdíjak emelésénél sávosan 
eltérő arányban lehet figyelembe venni az 
átlagkereset növekedését és az árak emelkedését. 

Részletesen: 
•    3%-nál kisebb GDP növekedés alatt árkövető 

indexálás (azaz a nyugdíjak a fogyasztói 
árnövekedésnek megfelelő mértékkel emelkednek); 

•    3-4%-os GDP növekedés esetén 80%-ban ár-, 
20%-ban bérkövető indexálás (azaz a fogyasztói 
árnövekedés és a tervezett országos nettó 
átlagkereset növekedés 80 illetve 20 százalékos 
arányban súlyozott átlagának megfelelő mértékben 
emelkednek a nyugdíjak); 

•    4-5%-os GDP növekedés esetén 60%-ban ár-, 
40%-ban bérkövető indexálás; 

•    5% feletti GDP növekedés esetén a svájci 
indexálás szerint számítják az éves nyugdíjemelés 
szorzóit, ami azt jelenti, hogy 50%-ban az árak 
emelkedését, 50 %-ban pedig a nettó átlagkeresetek 
emelkedését veszik figyelembe. 

A tárgyévi tervezett adatokat a Magyar 
Köztársaság költségvetéséről szóló törvény állapítja 
meg. 

 

 

Forrás: 

Országos Nyugdíjfolyósítási Főigazgatóság 
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Wass Albert: 
   ÜZENET HAZA 

 
 

Üzenem az otthoni hegyeknek: 
a csillagok járása változó. 
És törvényei vannak a szeleknek, 
esőnek, hónak, fellegeknek, 
és nincs ború, örökkévaló. 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad... 
 

Üzenem a földnek: csak teremjen, 
ha sáska is rágja le vetését, 
ha vakond túrja is gyökeret. 
A világ fölött őrködik a Rend, 
s nem vész magja a nemes gabonának, 

de híre sem lesz egykor a csalánnak. 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad... 
 

Üzenem az erdőnek: ne féljen, 
ha csattog is a baltások hada. 
Mert erősebb a baltánál a fa, 
s a vérző csonkból virradó tavaszon, 
Újra erdő sarjad győzedelmesen. 
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda 
a gyilkos vasat rég felfalta már 
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel 
hasznos anyaggá vált a föld alatt... 

Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Tüskéné 
Kanyicska Orsolya végső búcsúztatásán részt vettek, végső 
útjára elkísérték, és együttérzésük kifejezésével 
fájdalmunkban osztoztak. 
Tüske család 
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A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad... 
 

Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 
ha egyenlővé teszik is a földdel, 
nemzedéknek őrváltásain 
jönnek majd újra boldog építők, 
és kiássák a fundamentumot, 
s az erkölcs ősi hófehér kövére 
emelnek falat, tetőt, templomot. 
 

Jön ezer új Kőmíves Kelemen, 
ki nem habarccsal és nem embervérrel 
köti meg a békesség falát, 
de szentelt vízzel és búzakenyérrel, 
és épít régi kőből új hazát. 
 
 
Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 
a fundamentum Istentől való, 
és IstentőI való az akarat, 
mely újra építi a falakat. 
A víz szalad, de a kő marad, 
a kő marad... 
 

És üzenem volt barátaimnak, 
kik megtagadják ma nevemet: 
ha fordul egyet újra a kerék, 
én akkor barátjok leszek, 
és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. 
Kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk, 

és leszünk Egy Cél és Egy Akarat: 
a víz szalad, de a kő marad, 
a kő marad... 
 

És üzenem mindenkinek, 
testvérnek, rokonnak, idegennek, 
gonosznak, jónak, 
hűségesnek és alávalónak, 
annak, akit a fájás űz, és annak  
kinek kezéhez vércsöppek tapadnak: 
vigyázzatok és imádkozzatok! 
Valahol fenn a magas ég alatt 
mozdulnak már lassan a csillagok, 
s a víz szalad, és csak a kő marad, 
a kő marad... 
 

Maradnak igazak és jók, 
a tiszták és békességesek, 
erdők, hegyek, tanok és emberek. 
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik! 
 

Likasztják már fönn az égben a rostát, 
s a csillagok tengelyét olajozzák 
szorgalmas angyalok. 
És lészen csillagfordulás megint, 
és miként hirdeti a Biblia: 
megméretik az embernek fia, 
s ki mint vetett, azonképpen arat, 
mert elfut a víz, és csak a kő marad, 
de a kő marad. 
 

 
 

Beismerték, hogy sérülhet a magán-nyugdíjpénztári tagok érdeke 
 
A Magyar Nemzet augusztus 7-i cikke után vizsgálatot indított a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
(PSZÁF), és a múlt héten nyilvánosságra hozott határozataival elismerte azt, amit a rendszer szereplői eddig 
egységesen tagadtak: a közel hárommillió magán-nyugdíjpénztári tag által befizetett megtakarítás egyéni 
számlákra történő lekönyvelésének több hónapos vagy akár éves csúszása veszteségeket okozhat a 
munkavállalók számára – számol be a lap. 
A PSZÁF által – szinte az összes nyugdíjpénztárra – kiszabott bírság azonban korántsem nevezhető 
visszatartó erejűnek, hiszen a 12,6 millió forintos összeg eltörpül a rendszer szereplői által jelenleg is 
használt tagdíjbevétel mellett – írja a Magyar Nemzet. 
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Sikeres családi sportnapot tartottunk 
 

November 21-én szombaton, a borús idő ellenére is mintegy 150 kikapcsolódásra vágyó 
munkatársunk, illetve családtagjaik látogattak el Százhalombattán a Battafitt területére, ahol az 
Olajipari Szakszervezet által évente, hagyományteremtő szándékkal megrendezett Finomító Családi 
Sportnapon vezethették le fölös energiáikat. A KSZ is terítékre került, mikor munkatársaink kisebb 
nagyobb csoportokban osztották meg egymással kötetlenül véleményüket munkahelyükkel, 
munkáltatójukkal, és nem utolsósorban a mindenkit megalázó duplanullás bérajánlattal kapcsolatban. 

 

A fedett sátor alatt nyolc csapat 
– egyet a LIGA Szakszervezetek 
állított ki – körmérkőzésben 
mérte össze labdarúgásban való 
jártasságát. Valamennyien kitűnő 
és sportszerű játékot nyújtottak, 
kár, hogy a Labdarúgó Szövetség 
egy-két hozzáértő szakembere 

(merthogy többségük nem az…) 
nem látta őket. Doppingszert nem 
használtak, legalábbis a pályán 
kívül korlátlan mennyiségben 
lévő forralt bor illatát nem 
lehetett érezni a sátor alatt. A 
mérkőzések utáni bíróverés 
elmaradt, mert a játékvezető 

példát véve a Fakír Pali (vagy 
Fair Play – de úgy semmi értelme 
nincs) díjra joggal igényt tartó 
játékosokról, kifogástalan módon 
vezette a lelkes küzdelmeket. 

Az Olajipari Szakszervezet 
Vándor Foci Kupa 
mérkőzéssorozatának első három 
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helyezését az alábbi csapatok 
érték el: 

1. 24/40 (OLVEX-Petroszolg) 
2. Borszalonna (Benzintároló 

és Keverő) 
3. Szemérem Ajax 

(Benzintároló- Parafin üzem) 
Ne felejtsem el: Csiki Anti 

szervezőkészségének köszönhető 
az, hogy ilyen szép számban 
léptek pályára a műkedvelő 
labdarúgók. 

Az egész nap folyamán, Madai 

Csillának és Jeneiné Katinak 
köszönhetően Hamburger, 
pogácsa és Hot Dog állt 
munkatársaink rendelkezésére, 
amit a felnőttek, az említett 
hölgyek által folyamatosan 
készített forralt borral, a 
gyermekek és absztinensek pedig 
ásványvízzel és teával öblíthettek 
le. 

A bowling igen látványos és 
bizonyos körökben roppant nagy 
népszerűségnek örvendő 
golyógurigázás. Vezetőféléknek 
külön is ajánlott, mert itt 
gyakorolhatják a bérfejlesztés 
elmaradásának okán történő 
gurítás mikéntjét. Némelyik 
főnökfélének van saját golyója 
(ők a golyósok), és azt dobálja, 
mikor gurigázási tudományát 
fitogtatva, a 10 fából, többszörös 
mandinerrel eltalál kettőt. 

 

A sportnapon gurító, illetve 
nevező hat csapat többségének 
azonban kitűnő érzéke volt a 
bowlinghoz, hiszen sorozatban 
dobálták a jobbnál is jobb 
eredményeket. Látva a felnőttek 
játékát, a gyermeksereg is kedvet 
kapott egy ki gurigázáshoz. 

Szekeres Laci, a bowling 
verseny fáradhatatlannak tűnő 
szervezője meghallgatta 
kérésüket, és két pályát 
biztosított számukra, hogy 
megmutathassák, mit tudnak. 

A gyerkőcök nem voltak 
hálátlanok, mert az esélytelenek 
nyugalmával szórták sorozatban 
a 10 fás tarolásokat és akkor sem 
estek kétségbe, amikor egyetlen 
bábut kellett eltalálni – az esetek 
többségében elsőre sikerült 
nekik. Még a felnőttek is 
csettintettek olykor, mikor a 
szomszéd pályákról átsandítottak 
a lurkókhoz. 

Az első három helyezett 
bowling-csapat: 

1. AV-3 üzem 
2. Parafin üzem 
3. Ágyúgolyósok (Felső 

tároló) 
A TEMPO Egészségpénztár 

játszóházat biztosított az 
apróságoknak, akik ki is 
használták ennek lehetőségét. A 
felnőttek sem maradtak ki, mert 
kényeztető testgyúrást vehettek 
igénybe, ahol a kellemes 
ellazulás élményével lettek 
gazdagabbak. És az egészség is 
fontos volt: allergiavizsgálatot 
végeztek minden jelentkezőnek 
(többen a főnökük modorára 
voltak allergiásak). 

Az asszonyok (na jó, 
Amazonok) sem maradtak ki a 
közösségi szórakozásból, hiszen 
mintegy 25-en kezdték el a 
fitness teremben az alakformáló, 
zsírégető, pilates (férfiember csak 
alapos internetes kutakodás után 
tudhatja mit jelent a szó) órákat. 
Mérlegelés sem a torna kezdetén, 
sem pedig annak végén nem volt, 
így nem tudhatjuk, ki lett az első 
három helyezett. Mindenesetre az 
látszott a végére tíz fősre olvadt 
hölgycsapaton, hogy nem akkor 
jöttek ki a sminkszobából és 
alaposan elfáradtak. Gondolom, 
másnap, a férjekre hárult a 
takarítás, főzés és mosogatás. 

Mindkét eseményt Hegedűs 
Andrea szervezte, így övé az 
elismerés és a felelősség is az 
estére fáradt asszonyokért… 

Estére is maradt látnivaló, amit 
a hét fős íjászcsapat biztosított az 
érdeklődőknek. Közülük három 
hölgy és három férfi, korabeli 
ruhákban és eszközökkel mutatta 
be a tradicionális ősi japán 
íjászatot. 

Élmény volt látni, ahogy a 
távoli célt sorozatban eltalálták. 
Annyit megjegyeznék, hogy a 
lányok ügyesebbnek bizonyultak. 
Ha valaki bővebben kíváncsi 
rájuk, az megnézheti honlapjukat 
a www.bukyukai.hu címen. 

Úgy láttam, mindenki jól érezte 
magát. Jövőre is várjuk őket és a 
többi érdeklődőt. 
Lyenő
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Akinek humora van mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Nagy baj, hogy nyakig vagyunk a trutymóban! 
Ráadásul még lötyögtetik is… 

* 
A feleségem félt a sötétben. Aztán meglátott 

engem ruha nélkül. Azóta világosban fél. 
* 

Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél 
volna. 

* 
A démonokat dobolással elűzni igyekvő 

bennszülötteket lenézik a „civilizált” autósok, 
akik dudálással akarják feloszlatni a 

közlekedési dugókat. 

* 
A múltban elkövetett hiba a jövő bölcsessége! 

* 
A pokol üres, mert minden ördög köztünk van.  

* 
Mindenki szeretne a mennybe jutni, 

de senki sem akar meghalni 
* 

Nem elgondolkodtató, hogy a munkád milyen 
értéktelen, amikor fizetésemelést kérsz és 

milyen értékes, ha szabadnapot? 
* 
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Mellnagyobbítás kézrátétellel! Sikertelenség 
esetén azonnali pénzvisszafizetés! 

* 
A tűzoltóság oktatást tartott az oviban. A 

bemutató után a tűzoltó feltette a következő 
kérdést: 

- Gyerekek, mit csináltok, ha ég a kabátotok? 
Megszólalt az egyik kisfiú: 
- Nem veszem fel! 

* 
Esküvője után kérdezik Kovácsot a kollégái: 
- Na, milyen a házasélet? 
- Tudjátok, hamarosan megáld minket az Isten 

egy pufók, visító, fogatlan teremtménnyel. 
- Csak nem babát vártok? 
- Nem, anyósom hozzánk költözik. 

* 
- Tudod Géza, mi a legfőbb baj ebben az 

országban?  
- Nem tudom, mire gondolsz? 
- Arra, hogy a vezetők egyik fele semmire nem 

képes, a másik fele viszont mindenre. 
* 

Egy vállalat vezetője egy nap új dolgozót vesz 
fel. 

- Mi a neve? - kérdezi a jelentkezőtől. 
- János - válaszol a férfi. 
A főnök arca elborul: 
- Nézze, nem tudom, eddig milyen szedett-vedett 

helyen dolgozott, de nálunk senkit nem szólítanak 
a keresztnevén. Ez csak fölösleges 
bizalmaskodáshoz vezetne, ami tudvalevőleg a 
tekintély rombolását eredményezi. 
Alkalmazottaimat kizárólag a vezetéknevükön 
szólítom - Kovács, Kiss, Tóth - csak a vezetéknév, 
érti, ugye? Magának én Nagy igazgató úr vagyok. 
Semmi haverkodás, és akkor minden rendben 
lesz. Akkor kezdjük még egyszer. Mi a teljes neve? 

A jelentkező sóhajt, majd kiböki: 
- Drágám. A nevem Drágám János. 
- Oké, János, akkor beszéljünk az anyagiakról... 

* 
Kedves Erste Bank! 
Mivel Önök állandó kapcsolatban vannak Mátyás 

királlyal, jó lenne, ha megadnák elérhetőségét! 
Esetleg újra koronáznánk, ezek helyett ... 

* 
Vasárnap reggel a házaspár az ágyban 

lustálkodik, és a férj elkezd a feleség körül matatni. 
Finoman megcirógatja az oldalát, aztán megérinti 

a derekát, lenyúl a combjához. Az asszony 
kéjesen nyújtózni kezd: 

- Egy kicsit feljebb... Egy kicsit lejjebb... 
Erre a férje abbahagyja a motoszkálást. A 

feleség csodálkozik: 
- Mi történt, miért hagytad abba? 
- Megtaláltam a távirányítót. 

* 
Egy férfi elment meglátogatni a nagyapját. Mikor 

odaért a házhoz, döbbenten látta, hogy az öregúr 
épp hintaszékében ül a tornácon és deréktól 
lefelé teljesen meztelen. 

- Nagyapa! Mit csinálsz te itt?! Nincs rajtad 
nadrág, és bárki megláthat! 

Az öregember elrévedező tekintettel meredt a 
távolba. 

- Nagyapa! Hogy a csodába jutott eszedbe 
félmeztelenül kiülni a tornácra?! 

Az öregúr lassan unokájára fordította tekintetét. 
- Nagyanyád ötlete volt... Múlt héten ing nélkül 

ültem itt kinn és megmerevedett a nyakam... 
* 

Válóperes tárgyaláson a bíró kérdezi a 
feleségtől: 

- Nos, mi a kiindulási pont az önök válásánál? 
- Egy szép hatszobás kertvárosi ház, nagy 

kerttel. 
- Úgy értem, hogy mi az alap? 
- Az alap az betonból van. 
- Milyen a családi életük? 
- A férjemnek van egy nagynénje, nekem meg 

még élnek a szüleim. 
- Úgy értem, hogy van-e önök között otthon 

hangos szóváltás? 
- Hát, a gyerekeknek van egy sztereo lejátszójuk, 

amit gyakran túl hangosan hallgatnak. 
- Megverte már önt a férje valamikor? 
- Igen, többször előfordult, hogy reggel ő kelt fel 

hamarabb. 
A bíró most már nagyon ideges. Rákérdez: 
- Asszonyom, tulajdonképpen miért akar elválni? 
- Nem én akarok válni, hanem a férjem. Azt 

mondja, hogy nem tud velem kommunikálni... 
* 

Egy tavaszi este meghallottuk a fagylaltoskocsi 
csilingelését, amely abban az évben akkor járt arra 
először. Kilencéves unokánk felpattant, és már 
futás közben szólt vissza az öccsének: 

- Én leintem a kocsit. Te maradj itt kunyerálni! 
* 
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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 

ÜDÜLÉSI JOG ELADÓ! 
 

A Hegyvidék Üdülőszövetkezet kezelésében lévő SOPRON SOLAR CLUB HOTEL-ben egy egyszobás 
(kétszemélyes+pótágyazható) apartman, változó évszakos, hatnapos ÜDÜLÉSI JOGA áron alul eladó. 

Érdeklődni: 06-20-421-5835 

K ö n y v a j á n l ó  K a r á c s o n y r a !  
Amennyiben bővebben érdekli a tudományos magyarázata annak, hogy milyen összefüggés van az egészség 
és a szervezet sav-bázis egyensúlya között, úgy figyelmébe ajánlom Dr. Robert O. Young "A pH csoda" című 
könyvét. Az elsavasodás kérdéskörét kristálytisztán, az átlagember számára is érthetően fogalmazza meg. 
 

                                            
Bolti ár: 2900.-Ft                                Bolti ár: 2500.-Ft                                          Bolti ár: 1990.-Ft 

 
Amikor az elhízásról van szó, először is az okot kell megtalálnunk, mielőtt a gyógymódot megérthetnénk. Azok 
a programok, amik csak a nyilvánvaló tünetet célozzák meg (a túlsúlyt), nem oldják meg magát a gondot. 
Ez olyan, mint amikor a gyökere nélkül szedjük ki a gyomot. A kövérség okait egyébként is mind a mai napig 
félreértik. Bőszen rángatjuk ki a földből a különböző gyökereket, de egyik sem a gyomé, amitől szerettünk 
volna megszabadulni. 

 

A könyvek a bolti árnál 10%-kal olcsóbban megrendelhetők az alábbi elektronikus levélcímen: 
szuzanna@freemail.hu 

 

KÖLTÖZTETÉS ÉS TEHERFUVAROZÁS! 
 

BELFŐLDI ÉS NEMZETKÖZI VISZONYLATBAN IS! 
 

Érdeklődni lehet: 06-30-200-1426 

ELADÓ TELEK – GYŰMÖLCSÖS! 
 

Bicske-Óbarkon, Liponyás dűlőben, 2005 m2-es (9 m széles) szőlő, gyümölcsös sürgősen eladó. A telken 16 m2-es 
faház van, plusz szerszámtároló. Villany bevezetve. Irányár: 1,4 M Ft. 
Érdeklődni lehet: 06-23/350-299 (18 h után), vagy 06-70/218-60-71. 
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