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Önmagadért-velünk! 
 
 

 

Nem csak a marhákat fejik? 
 

- Ady Endre - 
Magyar jakobinus dala 

 
 

Ujjunk begyéből vér serken ki, 
Mikor téged tapogatunk, 
Te álmos, szegény Magyarország, 
Vajon vagy-e és mink vagyunk? 

Vajon lehet-e jobbra várni? 
Szemünk és lelkünk fáj bele, 
Vajon fölébred valahára 
A szolga-népek Bábele? 

Ezer zsibbadt vágyból mért nem lesz 
Végül egy erős akarat? 
Hiszen magyar, oláh, szláv bánat 
Mindigre egy bánat marad. 

Hiszen gyalázatunk, keservünk 
Már ezer év óta rokon. 
Mért nem találkozunk süvöltve 
Az eszme-barikádokon? 

 

Dunának, Oltnak egy a hangja, 
Morajos, halk, halotti hang. 
Árpád hazájában jaj annak, 
Aki nem úr és nem bitang. 

Mikor fogunk már összefogni? 
Mikor mondunk már egy nagyot, 
Mi, elnyomottak, összetörtek, 
Magyarok és nem-magyarok? 

Meddig lesz még úr a betyárság 
És pulyahad mi, milliók? 
Magyarország népe meddig lesz 
Kalitkás seregély-fiók? 

Bús koldusok Magyarországa, 
Ma se hitünk, se kenyerünk. 
Holnap már minden a mienk lesz, 
Hogyha akarunk, ha merünk. 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu LIGA Szakszervezetek 
tagja 
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Lojális 
 

Jelmondat: 
„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 

 

A lojális szónak többféle jelentését is megtaláljuk, ha kutakodunk utána: hűséges, méltányos, 
igazságos, becsületes, egyenes. Korábban röviden úgy jellemezték, hogy a jó alattvaló lojális. Később, 
kifejezetten politikai környezetben alkalmazták a kifejezést (pl.: lojális a rendszerrel, illetve annak 
vezetőivel szemben). Másképpen: jó kádernek hívták őket. Mostanság a politika más jelzőket aggat az 
emberek nyakába, míg a lojalitás igénye legfőképp a multinacionális cégek szótáraiban bukkant fel. 
 

A lojalitás elvárása, csakis a 
munkáltatói oldalról hangzik el. 
Légy lojális cégedhez, mert itt 
dolgozhatsz – sugallják. Arról 
azonban szó sem esik, hogy 
például a közvetlen, illetve felső-
vezetők lojálisak-e a 
munkavállalókhoz.  

Legyetek lojálisak hozzánk, 
mert nektek dolgozunk, amivel 
óriási hasznot zsebelhetnek be a 
tulajdonosok és nem 
utolsósorban ti is – jelenthetnék 
ki a nap bármely szakában a 
munkavállalók. 

A munkáltató alapvető érdeke, 
hogy az adott áron vásárolt és 
különböző végtermékekre 
átalakított terméket magasabb 
áron adhassa tovább. A két ár 
közötti különbözet adja a tőke 
nyereségét, a hasznot. Mindezt 
azonban csak az emberi 
munkaerő képes megteremteni, 
amely önmaga többszörösét 
termeli meg a cég számára. 
Mindebből azonban a 
munkavállaló csak annyit kap 
vissza, amennyi munkaerejének 
folytonos újratermeléséhez 
szükséges, ezt is csak addig, 
amíg munkaerejére egyáltalán 
szükség van. Ezzel visszaélve a 
munkáltató, az egyént zsinóron 
rángatható bábbá, illetve egy 
nyereségérdekelt gépezet 
fogaskerekévé akarja tenni. 

Ha ilyen körülmények 
közepette a szakszervezetek, a 
munkavállalók érdekeit teljes 
mértékben szem előtt tartva 
megpróbálnak bér és VBK 
fejlesztést kicsikarni, a 
munkáltatók rögvest 
jajveszékelni kezdenek, hogy ez 
politikai indíttatású 

összeesküvés, amit meg kell 
akadályozni, esetleg torolni. Ez a 
„vizet prédikál” jellegzetes esete, 
hiszen hallottam már – többször 
is – olyan vezetői 
megnyilatkozást, ami az éppen 
regnáló politikai irányultság 
hátsóját tisztogatta. Ugyanez a 
vezető kis idő múlva – látván, 
hogy az addig ajnározottak 
elveszítik hatalmukat – 
szemrebbenés nélkül átváltott 
egy ellenkező ülepre. Ez nem 
politikai indíttatás? 

A munkavállaló nem 
rendelkezik politikai 
kapcsolatokkal, pénztőkével, 
ingatlanokkal, termelési 
eszközökkel. Van viszont saját 
teste, valamilyen fokú 
szakképzettsége és 
munkatapasztalata. Ő a termelési 
folyamat legfontosabb, 
nélkülözhetetlen része, az emberi 
munkaerő, a humán erőforrás, 
amely mozgásba hozza és 
bonyolult termelési 
rendszerekben működteti a 
céget és nem utolsósorban a 
nyereséghez nélkülözhetetlen 
végterméket tökéletes 
minőségben készíti el. 

Minden cég 
versenyképességének alapja a 
lojális munkavállaló. Kérdés, 
hogy munkáltatója mennyire 
motiválja, hogy lojális legyen. 
Nem kell kozmetikázni a dolgot, 
hiszen ez nem vonzalom kérdése: 
a pénz alapvető – elsőrendű – 
szerepet képez a dolgozók 
lojalitásának elnyerésében. A 
motiváció határozza meg, hogy a 
dolgozók mennyi erőforrást 
fektetnek a munkába, és hogy 
mennyi ideig nem lankad az 

erőfeszítésük. 
Nincs rá jobb szó: a 

munkavállalókat beárazzák. Úgy 
tesznek velük, mint a 
bevásárlóközpontok 
beszállítóikkal: megalázóan 
olcsón veszik át termékeiket, és 
busás haszonnal adják tovább, 
miközben elvárják, hogy lojális 
legyen velük szemben az a 
munkavállaló, akinek nagyon 
komoly pénzügyi nehézségekkel 
kell megküzdenie azért, hogy 
fenntartsa családját, lakását és 
háztartását. Az ember azért 
dolgozik, hogy megéljen. Az 
elvégzett munkáért díjazás jár. 
Ennek alapvető követelménye a 
tudás, a munkafeltétel, a 
biztonság, és a megfelelő, 
vásárlóértékét megtartó bérezési 
rendszer. 

És ha felemeli fejét a 
munkavállaló, hogy elmondja mi 
bántja, rögtön jön a munkáltatói 
sunyi gyanúsítgatás, bizonyos 
politikai indíttatásról. 

Emlékeztetnék a három évvel 
ezelőtti sztrájkkészültségre: 
sorozatban fenyegették meg 
ilyen-olyan, magukat vezetőnek 
tartók azokat a munkavállalókat, 
akik saját érdekeik mentén ki 
mertek állni a szakszervezeti 
felhívás mellett. Ez a vezetői 
cselekedet is azt bizonyítja, 
mennyire nem lojálisak azokkal 
szemben, akiknek 
tulajdonképpen nem kevés 
fizetésüket köszönhetik. 

Ma már ott tartanak (felső 
szinten is!), hogy nem is 
burkoltan nyomást gyakorolnak 
azokra, akik bizonyos 
szakszervezet tagjai. Eddig úgy 
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tudtam, az ilyen főként a nácik 
szokása volt… 
Meggyőződésem szerint, a bérek 
elfogadható szintű emelése csak a 
szakszervezetek határozott 

kiállása révén valósulhat meg. Az 
Olajipari Szakszervezet 
rendelkezik az egyesülésben rejlő 
közösségi többlettel, mely főleg 
hosszabb távon különleges előnyt 

jelenthet azokkal szemben, akik 
ezt nem akarják. 

Brunecker Jenő 
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Sikeres sztrájk a BKV-nál 
Megvédték érdekeiket a munkavállalók 

 
Hat napig tartó munkaharc után aláírta a sztrájkot lezáró megállapodást a munkabeszüntetést 

szervező 14 szakszervezet és a BKV vezetése.  Az álláspontjuk mellett kitartó érdekképviseletek 
sikerrel jártak, megőrizték a munkavállalók szociális juttatásait. A Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) 
huszonhat (26!) szakszervezet működik. Közülük tizennégy tiltakozott a munkáltató részéről 
felmondott KSZ miatt, míg tizenkét érdekképviselet – véleményem szerint – szolgalelkűen aláírta a 
lealacsonyító munkáltatói diktátumot (mintha másutt is láttunk volna ilyet…). 

 
A Kollektív Szerződés, az ilyen különleges 

munkahelyeken nélkülözhetetlen feltétele a pontos 
munkavégzésnek, hiszen a Munka törvénykönyve 
nem szabályozhatja az összes olyan kérdést, amely 
az adott munkahelyen felmerülhet. Amikor a 
munkáltató felmond egy KSZ-t, tisztában kell lennie 
azzal, hogy a Munka törvénykönyvének 
szabályozásai nem terjednek ki minden részletre. 
Ilyen például: 

- a Munka Törvénykönyve szerint a 
munkahelyeken, munkaidőben kell a munkabéreket 
kifizetni, azaz a társaság nem utalhatja át azt a 
pénzintézeteknek! Ha a munkavállaló a bérfizetési 
napon jogos okból nem tartózkodik a munkahelyén, 
illetve a munkáltató telephelyén, akkor kérésére 
munkabérét a bérfizetés előtti utolsó itt töltött 
munkanapon kell kifizetni, vagy a munkáltató 
költségére, a tartózkodási helyére kell megküldeni. 

- a szabadság kiadására vonatkozó nyilatkozatok 
érvényüket veszítik, azaz a szabadságot kettőnél 
több részletben kizárólag a munkavállaló kérésére 
lehet kiadni. Megszűnik a munkáltató által több 
részletben kiadható szabadság lehetősége. 

- módosítania kell a munkaszerződéseket, mert az 
addigiak érvényüket vesztik. 

A sztrájk a szakszervezetek egyértelmű 
győzelmével végződött, hiszen tulajdonképpen 
megkaptak mindent, amit követeltek. Megkapták a 
6000 forintos meleg étkezési utalványt (ami 
átváltható internet-utalványra), a 45 ezer forintos év 
végi "pulykapénzt", megmaradt a 3-3 százalékos 
járulék hozzájárulás. A BKV viszont kikötötte, hogy 
a bér és béren kívüli juttatások összege nem 
haladhatja meg 2010-ben az 59 milliárd forintot, 
azaz plafont szabtak a kifizetéseknek. 

A szakszervezetek azt is feltételül szabták, hogy a 
sztrájk okán kirúgott összes munkatársukat vissza 
kell venni. Tudniillik a magyar, és az európai jog 
biztosítja a sztrájkjogot, és hogyha valahol 
megtorlással jár a sztrájktevékenység, az törvénybe 
ütköző, és akkor a munkáltatót megbünteti a 
törvény. Az nem úgy van, hogy ki lehet rúgni 
valakit, mert sztrájkol. 

Hatalmas nyomás nehezedett a BKV sztrájkoló 
munkavállalóira. A sztrájk meghirdetése előtt még 
egy 200 fős bűnbakkereső brigádot is felvonultattak 
ellenük. Ennek a bagázsnak az volt a feladata, hogy 
a kákán keresse a csomót vagyis, azt ellenőrizte, 
hogy valóban olyan pocsék-e a buszok műszaki 
állapota, mint amilyennek a buszsofőrök mondják. 
Másrészről, arról igyekeztek meggyőzni a sztrájkot 
hirdetőket, hogy elveszíthetik munkahelyüket. Ezt 
mi is megtapasztaltuk, mikor délutános és éjszakás 
műszakosokat - négyszemközt, hogy tanú ne 
legyen! – zaklattak és fenyegettek azzal, hogy ki 
lesznek rúgva, ha sztrájkolni mernek. Néhány ilyen 
vezetőfélével beszélgettem az eset óta, és szinte 
kivétel nélkül szégyellik magukat akkori 
cselekedeteikért. 

Ilyen egységet, és ezt az elszántságot nagyon 
ritkán tapasztaltunk szakszervezetek részéről. Azt is 
mondhatnám, hogy példaértékűnek kell lennie 
annak, hogy miként védjék meg a munkavállalók 
saját érdekeiket. Persze, ehhez olyan 
érdekképviselet is kell, amelyik felvállalja a 
munkáltatóval szembeni harcot, és annak 
levezénylését. Ehhez természetesen feddhetetlen 
szakszervezetek szükségeltetnek, hiszen amelyiket 
ilyen-olyan vissza nem térítendő kölcsönökkel, meg 
egyéb pénzekkel, továbbá különböző ingatlanok 
ingyenes átruházásával titokban támogat a 
munkáltató azok szóba sem jöhetnek. Azért nem, 
mert amit kaptak, azt a KSZ tárgyalások alkalmával 
a munkáltató szájíze szerinti kell „visszaadniuk”. 

A szakszervezet egyedül azonban mit sem ér, 
kellenek hozzá azok a munkavállalók is, akik 
tisztában vannak saját értékeikkel és erejükkel. 
Olyan tagokra van szükség, akik tudják, hogy nem 
cserélhetők le – sem üzemben, sem pedig irodában –
, mert olyan különleges helyismeret és gyakorlati 
tudás birtokában vannak, amit nem tud még 
hónapok alatt sem elsajátítani egy „utcáról jött”, új 
felvételes. Még akkor sem, ha történetesen öt 
diplomája van, és nyolc nyelven beszél. 

B.J. 
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A szakszervezetek követelései ellenére, évek óta változatlan szinten tartja a VBK összegét a Mol. Ez, az 
állandó pénzromlás miatt, önmagában is folyamatos jövedelemcsökkentést jelent mindenki számára. 
Egy magyarországi cégek között történt vizsgálat alapján, 2010-ben, 35 százalékuk az adóztatást 
ellensúlyozandó – üzemi eredmény emlegetése nélkül –, a munkavállalók érdekeit szem előtt tartva, 
értékkövetés okán növelte a VBK keretet. Ők, lojálisak dolgozóikhoz. 
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A nagy átverés! 
A másfél havi plusz pénzt elviszik az adók! 

 
A kormányszóvivő a napokban jelentette be, hogy egy átlagkereső magyar, aki 200 ezer forintot visz 

haza, éves szinten hatheti bérrel többet kap majd idén. Ez nettóban 15 705 forintot jelent. De aki 
havonta bruttó 300 ezer forintot keres, az is nettóban havonta 19 ezer forinttal több pénzt fog 
hazavinni. Köszönhető mindez annak, hogy a személyi jövedelemadó eddigi 1,9 milliós alsó sávhatára 
2010-ben 5 millió forintra nőtt, ezzel pedig a munkavállalók 90 százaléka az eddiginek majdnem a 
felével adózik majd. 
 

Sok minden drágul 
A 2010. január elsején életbe lépő számos változás 

között átlagosan négy százalékkal nő a földgáz ára, 
drágul az üzemanyag; a jövedékiadó-emelés miatt a 
benzin 14, a gázolaj pedig 9 forinttal kerül többe. 
Bár az ELMŰ és az ÉMÁSZ még nem adott be 
árváltoztatási kérelmet, de ha nem is kérnek, akkor 
is 2 százalékkal nő az áram ára – a 
rendszerhasználati díjak emelkedése miatt. Az E.ON 
viszont várhatóan átlagosan 3 százalékkal csökkenti 
árait, a DÉMÁSZ pedig nem változtat. Az új év első 
napjától életbe lépett a vagyonadó is, és 25 
százalékos adót vetnek ki az üdülési csekkre, a 
meleg étel- és az iskolakezdési utalványokra, a 
hideg étkezési jegyet pedig 100 százalékos elvonás 
terheli ezentúl. 

A januári változásokon felül, várhatóan februártól, 
drágulnak a BKV, a MÁV és a Volán tarifái, és az 
autópálya-matrica ára is emelkedik valamelyest. A 
BKV-nál egy fővárosi vonaljegy 320, egy havi 
bérlet pedig 9800 forint lesz február 1-jétől. 10-15 
százalékot emelnek várhatóan a MÁV- és a Volán-
társaságok is. 

Olcsóbb lesz viszont idén a távhő, és csökken az 
ingatlanok után fizetendő illeték is.  A távhő áfa 
csökkenése 18-ról 5 százalékra, 650 ezer lakást, 
vagyis csaknem kétmillió embert érint. Az 
ingatlanok után fizetendő illeték 4 millió forint 
forgalmi érték fölött 6 százalékról 4 százalékra 
csökken, a 4 millió forint alatti ingatlanok után 
viszont továbbra is 2 százalékot kell befizetni. 

PM: a munkavállalók zsebében több marad 
A lap felkereste a Pénzügyminisztériumot, 

készült-e modellezés arra vonatkozóan, hogy az áfa- 
és a jövedéki adó növekedésének hatására 
ténylegesen mennyi marad a dolgozók 
pénztárcájában idén. „Az idei év jelentős adó- és 
járulékcsökkentése azt eredményezi, hogy a 
kiugróan magas jövedelműeket leszámítva a 
munkavállalók zsebében több pénz marad. Az 
adócsökkentésnek ugyanakkor a fedezetét is meg 
kell teremteni: ezért emelkednek egyes forgalmi és 

vagyoni típusú adók. Fontos azt is látni, hogy az 
adócsökkentés a munkavállalók gyakorlatilag teljes 
körét érinti, benzint és más jövedéki terméket 
viszont nem mindenki vásárol”, közölték a lappal a 
minisztérium sajtóosztályán. 

A bérnövekedést elviszik az adók 
A KSH honlapján található adatsorral végeztünk 

egy kis számolást. A számításoknál használt adatok 
megközelítő jellegűek, és a lap nem számolt az 
általános inflációs romlással. 

A honlapon található legfrissebb adatokból 
kitűnik, hogy tavaly egy átlagkeresetű ember 
nagyjából jövedelme 24,1 százalékát költötte 
élelmiszerre, ez a 192 ezer forintos átlagkereset 
esetén kb. 46 272 forintot jelentett. Az áfa emelések 
következtében ez az összeg 47 660 forintra nő, tehát 
1388 forinttal lesz több 2010-ben, mint a tavalyi 
évben. A számításnál azt is figyelembe vettük, hogy 
az alapvető élelmiszerek áfája nem nőtt január 
elsejétől. Mivel az öt százalékos áfa emelés az élet 
szinte összes területére vonatkozik, így idén 
várhatóan nőnek majd a ruházkodásra, a 
szórakozásra, a lakásfelújításra költött forintok is. 

Az élvezeti cikkek esetében, ahová a szeszes ital 
és a cigaretta is sorolható, 15 százalékos emelés 
lépett életbe január elsejétől, így az azokra költött 
összegek várhatóan nagyobb mértékben nőnek 
majd. Az előző számolás alapján, a tavalyi havi 
átlag 9600 forint helyett idén 11 040 forintot 
költünk majd, tehát 1440 forinttal nőnek a kiadások. 
Meg kell említeni, hogy az egészségügyi kiadások 
esetében nem mindennek nő az áfája, például a 
különböző gyógyászati eszközök vagy gyógyszerek 
eleve áfa-mentesek, vagy nagyon kicsi áfájuk van,  
de például a vitaminok ára emelkedni fog idén. A 
lakáskiadásoknál pedig figyelembe kell venni, hogy 
csökkent a távhő áfája, így ezen két kiadás esetében 
az átlag áfa növekedésnél kisebb mértékű 
növekedéssel számoltunk. 

Ezek alapján az egészségügyre és testápolásra 
fordított összeg a tavalyi 12 096 forintról 12 337 
forintra nő, tehát nagyjából 242 forinttal költünk 
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idén többet ezekre. A lakásfenntartás összege pedig 
nagyjából 795 forinttal emelkedik havonta. 

Közlekedésre, hírközlésre, ami a KSH adatsorában 
egy kategóriában foglal helyet, nagyjából 3725 
forinttal költünk majd többet havonta. 

Két ezer forint marad havonta 

Mindent összevetve, az átlag, bruttó 192 ezer 
forintot kereső dolgozónak 2010-ben nagyjából 
9941 forinttal nőnek a kiadásai az áfa-emelések 
következtében, míg ugyanezen dolgozó az 
adócsökkentés miatt 11 862 forinttal kap több 
fizetést havonta. Nagyjából tehát két ezer forint 
marad a dolgozó zsebében a 11 ezerből. 

(folyt. a következő oldalon) 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Lapunk felkereste a Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetségét (MSZOSZ) is, mi a 
véleményük a kormány által kiszámított havi 15 
ezer forintról. Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke 
kérdésünkre azt mondta, a kormányszóvivő adatai 
korrektek. „Mindaz, amit mond valóban így van, de 
ahogyan ez lenni szokott, a probléma azzal van, 
amiről nem beszél”- tette hozzá Pataky. 

Érzékelhetetlenül növekszik a kereset 
Az Szja-törvény változásának következtében 

minden munkavállaló nettó keresete nőni fog akkor 
is, ha a bruttó keresete nem növekszik. Ez viszont 
szélsőségesen differenciált módon történik. A bérből 
élők 18-20 százalékának lesz jelentősen több a 
borítékjában, illetve a számláján. Ugyanakkor a 
nagy többséget kitevő mintegy 63-65 százalék nettó 
keresete vagy érzékelhetetlenül kis mértékben, de 
mindenképpen az előre jelzett infláció mértékénél 
kisebb arányban nő. 

Számokkal illusztrálva: havi 105.000 forint bruttó 
esetén havi 66 forinttal nő a nettó kereset. Ezt kell 
összevetni a szóvivő által példaként említett 15.705 
forinttal, ami a 200.000 forintos bruttó kereset 
esetén kerül növekményként a dolgozó zsebébe, 
mondta lapunknak az elnök. 

A fentiekből következően a várható áremelések is 
eltérő módon érintik a munkavállalókat. Az átlagos 
és az átlag feletti jövedelmek – a kimagaslóan 
magasak kivételével – vásárlóértéke is jelentősen 
nőni fog. Pataky szerint ugyanakkor a 
munkavállalók döntő többségének nettó keresete 
csak akkor nem veszít vásárló értékéből, ha 
emelkedik a bruttó keresete. 

„Kemény bértárgyalásokra van szükség” 
„A szóvivő elhallgatása azért nem szerencsés, 

mert mondanivalója így azt sugallja, hogy nincs 
szükség a bérek emelésére, a kormány már mindent 
elintézett. A helyzet ennél sokkal nehezebb. 
Kemény bértárgyalásokra van szükség ahhoz, hogy 

a nagy többség reáljövedelmi szintjét legalább meg 
tudjuk őrizni. Nem beszélt továbbá arról sem, hogy 
a munkavállalók jövedelmének 5-10 százalékát adó 
béren kívüli juttatások, várhatóan jelentősen 
veszítenek értékükből, vagy egyes esetekben 
teljesen meg is szűnnek, mivel adókötelessé váltak”, 
mondta Pataky. 

Az elnök a Népszabadságnak adott korábbi 
interjújában azt mondta, a lakosság jelentős része 
azt várta, hogy az MSZP-vezetésű kormányzással 
felgyorsul a felzárkózás Európához. Teljesületlenek 
maradtak a szocialista vezetésű kormánnyal 
szemben támasztott elvárások az elmúlt nyolc 
évben. 

Az elnök az interjúban az is közölte: testületi 
döntés még nincs, de a tagszervezetektől érkezett 
jelzések alapján azt valószínűsíti, hogy nem lesz 
választási együttműködés az MSZOSZ és a 
szocialista párt között. 

A lap kérdésére Pataky azt mondta, nem választási 
együttműködésről, hanem egy megállapodás, illetve 
közös nyilatkozat lehetőségéről szólt a nyilatkozat. 
Az MSZP és az MSZOSZ Szocialista, 
szociáldemokrata platformja most is együttműködik. 

Az elnök szerint  várhatóan nem lesz olyan jellegű 
dokumentum, mint ami 2006-ban született 36 
tagszervezet és a szövetség aláírásával. Ugyanakkor 
az az értékrend, amit az MSZOSZ következetesen 
évek óta képvisel, nem változott. „Azt gondoljuk 
ehhez viszonyítva fogjuk megítélni a választási 
programokat, ha azokat teljességükben 
megismerjük. Az idei választáson a legfontosabbnak 
azt tartom, hogy meggyőzzük tagjainkat arról, hogy 
először is éljenek a választás jogával, mert nagyon 
sok a pártpolitikában csalódott ember”, mondta a 
szövetség elnöke. 

 
gondola.hu

 

Árak egy részének alakulása 
 

Számos termék és szolgáltatás ára megváltozik 2009. január elsejével. Drágább lesz a földgáz, és 
egyes szolgáltatóknál az áram ára is. A benzin és a gázolaj árába épített jövedéki adó emelkedik az év 
első hónapjától. A benzin esetében 10 százalékos, a gázolajnál pedig 7 százalékos adóemelés lesz, ami 
literenként 10 forint feletti drágulást eredményezhet. Ennek függvényében várhatóan az élelmiszerek 
árai is emelkednek. A januári változásokon felül várhatóan februártól emelkednek a BKV, a MÁV és 
a Volán tarifái, valamint nő az autópálya-matrica ára is. 
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12 hónap alatt, 2008. decemberhez viszonyítva, számottevően drágult a csokoládé, kakaó 9,8, a tojás 9,2, a 
párizsi, kolbász 8,8, továbbá a házon kívüli étkezés 7,1 százalékkal. 

Az átlaghoz képest nagyobb mértékben, 10,2%-kal drágultak más cikkek, ezen belül a járműüzemanyagok 
ára 18,8%-kal, a gyógyszer, gyógyáru 8,3%-kal drágult. Szintén átlag feletti (10,0%) volt az áremelkedés a 
szeszes italok, dohányáruk. 

A szolgáltatások jelentősen drágultak: a szemétszállítás 15,6, a vízdíj 11,6, a csatornadíj 11,5, az 
elektromos energia pedig 15,9%-kal  százalékkal drágult. 

Az EU 27 tagországában 2009. novemberben a fogyasztói árak a harmonizált adatok szerint átlagosan 
1,0%-kal voltak magasabbak, mint 2008. novemberben. Árcsökkenés volt megfigyelhető többek között 
Írországban (2,8%) és Észtországban (2,1%), a legnagyobb áremelkedést pedig Magyarországon (5,2%) 
mérték. 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

A józan ész halálára 
Nyugodjék békében! 

 
Ma egy szeretett barátunk halálát siratjuk: a Józan Észét, aki évszázadokon át volt közöttünk. Senki 

sem tudja pontosan hány éves volt, mivel születési adatai már régen elvesztek a hivatalok útvesztőiben. 
 
Emlékezni fogunk rá, mert olyan értékes leckéket 

adott nekünk, mint "dolgozni kell, hogy tető legyen 
a fejünk felett" és "mindennap kell olvasni egy 
keveset"; hogy tudjuk, miért lel aranyat, ki korán 
kel, és hogy felismerjük olyan mondatok 
érvényességét, mint "az élet nem mindig igazságos" 
és "lehet, hogy én vagyok a hibás". Azt is a Józan 
Ész parancsolta, hogy a munkáért bér jár, nem pedig 
alamizsna, mert a jobbágyokat „kizsákmányoló” 
rendszer is jobb volt a mostaninál, hiszen akkor csak 
a tized, illetve huszad létezett. Akkoriban a 
„munkáltatók” is azon voltak, hogy gyarapodjanak 
alkalmazottaik (cselédeik), mert csak így várhatták 
el tőlük a pontos és jó munkát, na meg a lojalitást. 

Józan Ész egészsége akkor kezdett gyorsan 
romlani, amikor jó szándékú, de hatástalan 
szabályokat kezdtek alkalmazni: jelentések egy 
hatéves kisfiúról, akit szexuális zaklatással vádoltak, 
mert megpuszilta egy osztálytársát; kamaszokról, 
akiknek iskolát kellett változtatniuk, mert 
feljelentették kábítószert áruló társukat, vagy a 
fegyelmezetlen diákját megdorgáló tanítónő 
elbocsátása. 

Józan Ész akkor kezdett háttérbe szorulni, amikor 
szülők csak azért támadtak a tanárokra, mert azok 
végezték el azt a munkát, amelyben a szülők csődöt 
mondtak: fegyelmezetlen gyermekeik 
fegyelmezését.  
Még tovább hanyatlott, amikor az iskoláknak szülői 

engedélyt kellett beszerezniük ahhoz, hogy 
beadjanak egy aszpirint, bekenjenek egy gyereket 
naptejjel, ugyanakkor tilos volt tájékoztatniuk a 
szülőket, ha egy diáklány teherbe esett, pláne ha 
abortuszt akart végeztetni. 

Józan Észnek elment a kedve az élettől, amikor a 
tízparancsolat nevetség tárgyává vált, némely 
"egyház" üzletté aljasult, és amikor a bűnözők 
kezdtek különb elbánásban részesülni, mint 
áldozataik, ahol az áldozatok nevét, lakhelyét, 
családi állapotát kiírják, a rablókat, gyilkosokat és 
megvesztegethető gazembereket meg személyiségi 
jog védi. 

Józan Ész számára kemény csapás volt arról 
értesülni, hogy az ember már nem védheti meg 
magát egy rablótól a saját házában, ellenben a tolvaj 
beperelheti őt, ha vagyona védelmében, a sértett fél 
megver egy népes családból származó bűnözőt, még 
akkor is, ha a latornál fegyver volt. 

Józan Ész halálát megelőzte rokonai elhunyta: az 
Igazságé és a Bizalomé, a Bölcsességé, a 
Felelősségé a Törvényességé, és az Ésszerűségé. 

Túlélik borzalmas mostohatestvérei: Esztelenség, 
Vesztegetés, Lopás, Felelőtlen gazdálkodás, Csalás, 
Aljasság és Hazugság. 

Nem voltak sokan a temetésén, mivel nagyon 
kevesen fogták fel, hogy elment. 

Zutty 

 

Hihetünk-e a munkáltatónak? 
 

Január 26-án, az Olajipari Szakszervezet 
javaslatára, a KSZ kapcsán egyeztetett a négy 
reprezentatív szakszervezet. Egyöntetűen 
megállapították, hogy a legutóbbi (január 14.) KSZ 
tárgyalások során megbeszéltektől jelentősen eltérő 
közleményt (körlevelet) adott ki a HR igazgató. 

A szakszervezetek egyetértettek abban, hogy nem 
elfogadható a munkáltató bérajánlata, ezért 

meghatározták a további, lehetséges lépéseket, 
illetve követeléseket, amelyekkel a január 28-i 
bértárgyaláson álltak elő. 

A szakszervezetek 2010. január 01-ig 
visszamenőleges bérfejlesztési javaslata így szólt: 

Összességében 5,5 százalékos bér, illetve 
jövedelememelkedési javaslatot tettek a munkáltató 
elé. Ennek részletei: 
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- 2010-es bérfejlesztésre 3,9+0,5%, vagyis, 
összességében 4,4%. 

Ennek összetevői: a KSH által közölt 2010. évi 
infláció mértéke 3,9%. Tavalyi évben, az akkor 
várható pénzromlásra tekintettel, 3,7% volt a 
bérfejlesztés. 

Ezzel szemben, a KSH jelentése szerint, 4,2%-os 
infláció volt 2009-ben. A különbözet 0,5%. 

Továbbá: 
- A kategóriájukban  80% alattiak 

felzárkóztatására további 0,25%. 

- 0,85% mozgó bér típusú jutalom, vagy egyéb 
kifizetés címén. 

 
A munkáltató javaslatot tett arra, hogy a 

következő tárgyalás a február 15-i, Mol tőzsdei 
gyorsjelentés után folytatódjon. Ezt a 
szakszervezetek elfogadták, mert a Mol várható 
eredménye befolyással (EBIT) lehet a bérfejlesztés 
mértékére és elosztási módjára. 

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

Szilveszterkor mindenki elszívta utolsó 
cigarettáját, megitta utolsó italát, és elmondta 

utolsó káromkodását. 
Két nap múlva szélnek eresztjük 

fogadalmainkat, és gyorsan visszatalálunk 
hibáinkhoz. 

* 
Az életet igazán csak akkor élvezhetjük, 

ha van, akivel ezt az élvezetet megoszthatjuk. 
* 

A feleségem és én 20 évig boldogan éltünk. 
Aztán találkoztunk. 

* 
Isteni testem van - mint Buddhának! 

* 
Ha tanácsadóra van szükséged, hogy 

megmondja, mit tégy, te vagy a probléma. 
* 

Halál a véleményformálókra! 
Alkossunk saját gondolatokat! 

* 
Azt hiszem, hogy Isten, amikor az embert 
teremtette, túlbecsülte saját képességét. 

* 
Ölni tudnék egy Béke Nobel-díjért! 

 
* 

Ha a papok Isten szolgái, miért van a templom 
tetején villámhárító? 

* 
Nem az számít, hogy mi mindenhez értesz, 

hanem az, hogy mi mindent teszel jól. 
* 

Tanulni és nem gondolkodni: hiábavaló 
fáradság. Gondolkodni és nem tanulni pedig: 

veszedelmes. 
* 

- Jaj, doktor úr, én érzem, mennyire árt, de 
sehogy sem tudok leszokni a dohányzásról. 

- Rágógumival próbálkozott már? 
- Igen, de az nagyon büdösen ég. 

* 
A professzor egy röntgenfelvételt mutat az 

orvostanhallgatóknak: 
- Nézzék ezt a felvételt. A beteg nagyon sántít, 

mert a bal lába kétszáz milliméterrel rövidebb, mint 
a másik. Nos, kolléga - fordul az egyik hallgatóhoz 
-, ön mit tenne ilyen esetben? 

- Hát, én is sántítanék. 

* 
Szabó úr üzleti útra megy Sydneybe. A repülőn 

egy pap mellett kap helyet, akivel jól 
elbeszélgetnek. Egy idő múlva jön a 
légikisasszony és megkérdezi, hogy vacsora előtt 
milyen aperitifet kérnek. 

Szabó egy whisky-t rendel, az utaskísérő 
kiszolgálja, majd a papot is megkérdezi, de az 
felháborodik: 

- Kisasszony, inkább hagyom, hogy megvadult 
ribancok erőszakoljanak meg, mintsem hogy 
alkohol érintse az ajkaimat! 

Erre Szabó visszaadja a whisky-t a 
légikisasszonynak, aki nem érti: 

- Valami baj van az italával, uram? 
- Nincs vele semmi gond, csak nem tudtam, 

hogy van választék! 
* 

Egy közvélemény kutató a szerelmi szokásaikról 
kérdezi az embereket. 

Megszólít egy férfit: 
- Szokott ön szex után beszélgetni a 

feleségével? 
- Persze, ha megtalálom a telefont. 

* 
Polgármester üti a falat a börtönben: 
- Az ügyvédemmel akarok beszélni! 
- Semmi gond, de a másik falon kopogjon, 

mert az ügyvéd úr abban a cellában ül. 
* 

Nő, az orvosi rendelőben, irtózatosan 
megdagadt orral. 

Az orvos kérdezi: 
- Mi történt magával? 
- Egy méh - válaszol a nő. 
- Rászállt az orrára? 
- Igen. 
- És megcsípte? 
- Nem volt ideje, mert a férjem leütötte a lapáttal. 

* 
Bemegy egy férfi a kocsmába és elordítja magát: 
- Minden ügyvéd szemét tróger! 
Erre feláll a pultnál egy nagydarab ember: 
- Ezt most azonnal vonja vissza! 
- Miért uram? Ön ügyvéd? 
- Nem, én egy szemét tróger vagyok! 

* 
Döncike kérdi a papájától: 
- Apu, tudod melyik vonat késik a legtöbbet? 



- Nem én! 
- Az, amelyiket tavaly karácsonyra ígértél. 

* 
- Jancsi, neked van nyolc almád, és a 

testvéredtől még elveszel nyolcat. Mi lesz az 
eredmény? - kérdi a tanító néni. 

- Óriási verekedés - hangzik a válasz. 
* 

A székely Áron bácsi haldoklik. Az utolsó 
kívánsága, hogy meg akar tanulni latinul. Kérdezi 
tőle a plébános: 

- Áron bátyám, az Isten áldja meg, minek akar 
maga éppen most, latinul tanulni? 

- Azért tisztelendő úr, hogy ha felmegyek a 
mennybe, a jóistennel olyan nyelven tudjak szót 
váltani, amit ő is megért. 

- Na de Áron bátyám, miért olyan biztos benne, 
hogy a mennybe kerül? Mi lesz akkor, ha a pokolra 
jut? 

- Mi lenne? Románul beszélek! 
* 

Pszichiáternél: 
- Volt elmebeteg a családjában? 
- Igen, a húgom. 
- Miben nyilvánult meg? 
- Kikosarazta a milliárdos kérőjét és hozzáment 

egy tanárhoz. 

 
 

E-mail:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 

 
Az Olaj ipar i  Sza kszervezet  lapjába n  ingyenesek a  hirdetések  

 
A hirdetések valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni, épp ezért a benne megjelentetett tartalomért felelősséget nem vállalunk! 
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B ú t o r o z o t t  f a h á z  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: +36-20-772-5730 

Lakás eladó 
 
Százhalombattán Mattakertben csendes helyen. 6 lakásos társasház fölszinti, 1+2 szobás lakása (parkettás) 57 nm2-es, 
amerikai konyhás, beépített konyhabútorral, sarokkáddal, teraszos, kertkapcsolatos, kerti grilles, egyedi gázfűtésű, 
egyedi mérőórák, redőny, szúnyogháló, zárt parkolóval eladó. 

Irányár. 15 M Ft 

Eladó lakás 
 

TÖRÖKBÁLINT, Anna–hegyen panorámás 3 lakásos tégla társasházban egy 148 nm2-es igényes, dupla komfortos 
(légkondicionált) lakás eladó. 

A lakáshoz 2 garázs, 2 erkély, gondozott kert, fitnesz-szoba, kültéri úszómedence tartozik. 
Érdeklődni lehet: +36-30-996-0708 

Irányár: 42 M Ft 
 

Tradicionális thai masszázs, nyújtó, lazító, akupresszúrás pontok ingerlése, energia vonalak 
aktivizálása. Kikapcsolódás, ellazulás, emésztés elősegítése.  Kb. 1,5 óra. Kérésre házhoz 
megyek. Házaspároknak kedvezmény. 

Érd: +36-20-915-3210 
 

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. 
 

 
Szekrény eladó 

 
3 AJTÓS, KOLONIÁL SZEKRÉNY, NAGYON SZÉP ÁLLAPOTBAN ELADÓ! 

 
TELEFONSZÁM: +36-20-327-4586 
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	Magyar jakobinus dala
	A lojális szónak többféle jelentését is megtaláljuk, ha kutakodunk utána: hűséges, méltányos, igazságos, becsületes, egyenes. Korábban röviden úgy jellemezték, hogy a jó alattvaló lojális. Később, kifejezetten politikai környezetben alkalmazták a kife...
	A lojalitás elvárása, csakis a munkáltatói oldalról hangzik el. Légy lojális cégedhez, mert itt dolgozhatsz – sugallják. Arról azonban szó sem esik, hogy például a közvetlen, illetve felső-vezetők lojálisak-e a munkavállalókhoz.
	Legyetek lojálisak hozzánk, mert nektek dolgozunk, amivel óriási hasznot zsebelhetnek be a tulajdonosok és nem utolsósorban ti is – jelenthetnék ki a nap bármely szakában a munkavállalók.
	A munkáltató alapvető érdeke, hogy az adott áron vásárolt és különböző végtermékekre átalakított terméket magasabb áron adhassa tovább. A két ár közötti különbözet adja a tőke nyereségét, a hasznot. Mindezt azonban csak az emberi munkaerő képes megter...
	Ha ilyen körülmények közepette a szakszervezetek, a munkavállalók érdekeit teljes mértékben szem előtt tartva megpróbálnak bér és VBK fejlesztést kicsikarni, a munkáltatók rögvest jajveszékelni kezdenek, hogy ez politikai indíttatású összeesküvés, ami...
	A munkavállaló nem rendelkezik politikai kapcsolatokkal, pénztőkével, ingatlanokkal, termelési eszközökkel. Van viszont saját teste, valamilyen fokú szakképzettsége és munkatapasztalata. Ő a termelési folyamat legfontosabb, nélkülözhetetlen része, az ...
	Nincs rá jobb szó: a munkavállalókat beárazzák. Úgy tesznek velük, mint a bevásárlóközpontok beszállítóikkal: megalázóan olcsón veszik át termékeiket, és busás haszonnal adják tovább, miközben elvárják, hogy lojális legyen velük szemben az a munkaváll...
	És ha felemeli fejét a munkavállaló, hogy elmondja mi bántja, rögtön jön a munkáltatói sunyi gyanúsítgatás, bizonyos politikai indíttatásról.
	Emlékeztetnék a három évvel ezelőtti sztrájkkészültségre: sorozatban fenyegették meg ilyen-olyan, magukat vezetőnek tartók azokat a munkavállalókat, akik saját érdekeik mentén ki mertek állni a szakszervezeti felhívás mellett. Ez a vezetői cselekedet ...
	Ma már ott tartanak (felső szinten is!), hogy nem is burkoltan nyomást gyakorolnak azokra, akik bizonyos szakszervezet tagjai. Eddig úgy tudtam, az ilyen főként a nácik szokása volt…
	Meggyőződésem szerint, a bérek elfogadható szintű emelése csak a szakszervezetek határozott kiállása révén valósulhat meg. Az Olajipari Szakszervezet rendelkezik az egyesülésben rejlő közösségi többlettel, mely főleg hosszabb távon különleges előnyt j...
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