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Átlagbér 
Statisztikai blöff 

 

Bértárgyalások körül, olykor nagy nyilvánosság előtt, másszor a különböző tárgyalások alkalmával, a 
„másik” fél, rendre előjön az általa aduásznak vélt „érvvel”: „A Mol dolgozóinak átlagbére messze 
meghaladja az országos szintet”. Ezzel a varázsszóval riogatnak mindenkit, aki az általuk kiszámított 
átlagbér alatt keres. Talán azt várják, hogy az érintettek megrettennek és befogják szájukat, mert mi 
lesz akkor, ha a külvilág is megtudja, micsoda hatalmas összegeket kapnak itt (átlagban) a 
munkavállalók? Vajon azok az olykor fenyegetően nyilatkozók, akik a reálkeresetek növekedéséről és 
a csodálatos átlagbérekről beszélnek, azok tényleg elhiszik, amit állítanak, vagy tudják is, hogy nem 
igaz, amit mondanak? Érdekes adalék az is, ami az országos bérajánlást tevő kormány tagjainak 
bérével történik: több mint öt százalékkal emelkedik a miniszterek fizetése 2006. április 1-jétől. Ezzel, 
a miniszterek átlagos bére így havi 1,2 millió forintra nő. Vagyis gyakorlatilag 50-60 ezer forinttal nő a 
fizetésük. Ezzel az emelkedéssel, a Mol Rt. „átlagbér" alatti munkavállalói is meg lennének elégedve. 

 
Magyarországon többet 

dolgoznak, és 
kiszolgáltatottabbak a 
munkavállalók, mint az unió 
országaiban. Ez a helyzet az 
elmúlt egy évben csak rosszabb 
lett. Csökkent a bérek 
vásárlóértéke, és a mindenütt 
bekeményítő tulajdonosok okán, 
valamint a juttatások 
kormányrendeletben 
meghatározott megnyirbálásával 
– bizonyos összegek feletti 
adóztatásával – a korábbinál 
kiszolgáltatottabbakká váltak a 
munkavállalók. 

Évekig tartott és módfelett 
kíméletlen volt az a 
létszámcsökkentés, amit a Mol 
Rt. vezetése végrehajtott. Ennek 
hátrányait úgy az irodai, mint az 
üzemi dolgozók egyaránt érezték 
és mai is érzik. Munkájuk 
jelentős mértékben megnőtt, 
béreik azonban nem követték a 
több felelősséget, több munkát. 

Leszögezhetjük továbbá, hogy 
a bérek – a Mol Rt. gazdasági 
növekedéshez képest – egyáltalán 
nem emelkedtek megfelelő 
mértékben. Ma egy Mol 
munkavállaló - és itt most 
vonatkoztassunk el a közép, 
illetve felső vezetéstől - 
vásárlóértékben a töredékét 
keresi hasonló beosztású, sokkal 
jobb körülmények között dolgozó 
nyugati társához képest. Ezért 
szociális fordulatra van szükség: 

elvárható, ezért el kell érni, hogy 
a bérek, és a Mol Rt. a gazdaság 
növekedése lépést tartsanak 
egymással. Ma, a Mol Rt.-nél, 
százszoros 
jövedelemkülönbségek is vannak. 
Ennek kialakulása egy olyan 
folyamatnak köszönhető, 
amelyben minden esetben 
felülről diktálták a feltételeket. 
Egyszerűen nincs más 
választásunk, mint az, hogy véget 
vessünk az ilyen eltorzult 
jövedelemkülönbségeknek. Ezt 
azonban nem azzal kell elérnünk, 
hogy a – nyílván joggal – 
jelentősen megfizetett felső réteg 
jövedelmét csökkentsük, hanem 
azzal, hogy a – nyílván jogtalanul 
– alacsony bérű munkavállalókat 
zárkóztassuk fel, egy 
viszonylagosan elfogadható 
szintre. Nem nehéz rájuk találni: 
Ők azok, akik az „átlagbérnél” 
kevesebbet kapnak! 

Miközben világbajnok szintű 
jelentéseket hangoztatnak a 
gazdasági növekedésről, az 
értékteremtők helyzete nem 
javul. Most, amikor 
mindannyiunk munkájának 
köszönhetően a Mol gazdaságilag 
tartósan kedvező irányt vett, arról 
kell beszélni, hogyan osztozunk a 
nyereségből. Nem mondunk, 
nem mondhatunk le arról a 
követelésünkről, hogy a Mol Rt.-
ben történjen meg az európai 
uniós bérfelzárkózás. 

Sajnálatos módon azonban, 
nem azon vannak a munkaadók, 
hogy milyen bérezéssel, 
kedvezményekkel tudnák 
megtartani dolgozókat, hanem a 
verseny azon folyik, hogy minél 
kevesebb bérért dolgoztassanak, 
függetlenül attól, hogy olykor-
olykor, személy szerint néhány 
közvetlen munkahelyi vezető is 
elismeri: ezekből a bérekből csak 
szűkösen lehet megélni. 

Azért kell jobban láttatni 
alulnézetből a dolgokat, mert 
akik már régóta csak a 
fogadóórákon, Vigadóbeli 
szeánszokon, az éppen hatalmon 
lévő kormányzati körökben 
nyüzsögve és gazsulálva, nem 
találkoznak a néppel, 
pontosabban a „dísztelen” 
munkavállalóval, aligha érzékelik 
az „egyszerű”, nem 
átlagfizetéssel bíró dolgozók, a 
csak tömegközlekedők, a csak 
bérből és fizetésből élők, lelket 
zsugorító mindennapi gondjait. 

Magyarországon a 
munkavállalók döntő többsége 
kiszolgáltatott és szegény (ez alól 
nem kivétel az átlagbér nélküli 
Mol munkavállaló sem). 
Tűrhetetlen az a társadalmi 
állapot, hogy az emberek már 
annak is örülnek, hogy van 
munkájuk. Ez a helyzet szociális 
feszültségeket gerjeszt, 
különösen akkor, amikor a másik 
oldalon kevesek mérhetetlen 
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gazdagodását tapasztaljuk. 
Különösen igaz ez akkor, amikor 
a munkavállaló – jogos, 

bérfejlesztésre vonatkozó 
igényeit hangoztatva azt hallja, 

hogy kívül tágasabb, mert százak 
várnak a helyére. 

(folyt. a következő oldalon) 

 

                                                                                                                                                           E-mail: Olajipariszakszervezet@mol.hu 

 
Pedig azzal a fenyegetőző 

munkahelyi vezetők is tisztában 
vannak, hogy például a Mol Rt.-
nél, olyan speciális munkakörök 
vannak, amelyeket nem lehet 
egyik hónapról a másikra 
elsajátítani. Nem kell hozzá nagy 
bátorság, hogy megállapíthassuk, 
az ilyen munkahelyi vezetők 
blöffölnek, más szóval és 
egyenesen kifejezve: hazudnak. 
Hazudnak, mert arra számítanak, 
hogy beosztottaik munkahelyüket 
féltve megrémülnek és 
kussolnak. Ez az, amit már nem 
lehet szó nélkül megengedni. Ez 
az, amiért betelik a pohár.  

Ezek a problémák azért nem 
kerülnek napvilágra, mert a 
kiszolgáltatott emberek valóban 
féltik munkahelyeiket. Eddig be 
is vált számításuk. Ez azonban 

csak addig lesz így, amíg a 
munkavállalók, sarkukra állva rá 
nem jönnek arra, hogy nem 
főnökeik „fújják a passzátszelet”, 
hanem ők maguk azok, akik a 
kedvező széljárást munkájukkal, 
a cégvezetés és a részvényesek 
számára előidézik. 

A szakszervezetek sokszor 
tehetetlenek, mert a konfliktust 
elszenvedő munkavállalók csak 
„morognak”, s nem mernek 
kiállni következetesen saját 
alapvető jogaikért az őket 
támogatni szándékozó 
szakszervezet mellett. Pedig, 
mint azt fentebb jeleztem, a 
munkáltató nem tehet ellenük 
semmit, hiszen nem tudja pótolni 
őket, mert például egy üzem 
biztonságos működtetése 
esetében pótolhatatlanok. Ez még 

annak dacára is így van, hogy 
egy volt vezető ennek 
ellenkezőjét állította (nyilatkozta) 
róluk. 

Az emberek ma már nem 
közömbösek, mint ahogy azt 
egyesek el akarják hitetni, hisz 
egyre többen rádöbbenek, hogy 
saját sorsuk méltóbbá tételéhez 
tenniük kell, mert mindenkinek 
annyi jut, amennyit megharcol. A 
szakszervezetek élni fognak 
alkotmányos jogaikkal, céljaik 
elérése érdekében, és érdemes 
lesz komolyan venni őket, mert 
megfelelő választ adnak azoknak, 
akik visszaéltek a munkavállalók 
türelmével. 

 
Hajzer Barnabás 

 

MOL csoport reprezentatív szakszervezeteinek 
2006. január 9-én, Siófokon megtartott egyeztetéséről 

   
A munkáltató bérfejlesztésre vonatkozó 2005. december 16-i kommunikációját követően a MOL csoport 
reprezentatív szakszervezetei 2006. január 9-én összegezték a csoport munkavállalóinak véleményét és az 
alábbi közös álláspontot, alakították ki: 
  
A szakszervezetek abban érdekeltek, hogy a tárgyalások folytatódjanak és minél előbb megállapodás jöjjön 
létre a 2006. évi bérfejlesztésről. 
Azt indítványozzuk a munkáltató felé, hogy a soron következő érdekegyeztető ülésre mérlegelje korábbi 
álláspontját, s tegyen új a jelenleginél magasabb javaslatot, amely kialakításánál a MOL csoport 
nemzetgazdasági átlag fölötti hatékonyság javulását és profit termelőképességének további növekedését 
valamint a szakszervezetek közös álláspontjában, korábban írásban átadott javaslatokat vegye figyelembe. 
  
A szakszervezetek érdekeltek abban, hogy a csoporton belül a munka béke fennmaradjon és továbbra is 
korrekt szociális partnerként, dolgozzunk együtt. Ugyanakkor a dolgozóktól kapott felhatalmazásunk alapján 
felhívjuk a munkáltató figyelmét arra az esetre, ha a következő érdekegyeztetésen nem tesz új javaslatot, és 
ultimátumszerűen egyoldalúan végrehajtja a bérintézkedést, az a szakszervezetek számára elfogadhatatlan. 
Ezzel a lépéssel a két és fél hónapja folyó tárgyalási folyamatot ellehetetleníti, és a szakszervezeteket a 
sztrájk készültség bejelentésére kényszeríti.  
  
Siófok, 2006. január 9. 
  
      Kudela József    Győri Gábor    Buday Pavol 
Mol Bányász Szakszervezet       Mol Vegyész Szakszervezet                          Slovnaft Szakszervezet 

  
 Kolompár Károly                  Hajzer Barnabás 
  Egység Szakszervezet             Mol Olajipari Szakszervezet 
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Szabó János     Biri László    Veres Ferenc 
     PKDSZ          MFSZ             VÉSZ 
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Új beruházás kezdődik a Dunai Finomítóban 
  

2005. novemberében a MOL Rt. hozzávetőleg 6 milliárd forint értékű szerződést írt alá az olasz Siirtec 
Nigi S.p.A. céggel, egy kénkinyerő üzem létesítésére, mely 2007-ben kezdi meg működését. 
  

A megkötött szerződés értelmében 
Százhalombattán, a Dunai Finomítóban valóra váló 
beruházás eredményeként, a MOL Rt. alkalmas lesz 
a szigorúbbá váló környezetvédelmi előírások 
teljesítésére, ami a motorbenzinekből és a gázolajból 
kivont kén majdnem 100%-os visszanyerését jelenti. 

A partner kiválasztása bizonyított képességekkel 
és tapasztalatokkal rendelkező, nemzetközileg 
elismert vállalkozók körében meghirdetett pályázat 
útján történt. A szerződés lehetőséget teremt arra, 
hogy az új kénkinyerő üzem hazai kivitelezők 
részvételével valósuljon meg. 

 

Veteránoké lehet az INA hét százaléka 
 

A horvát kormány jóváhagyását adta, hogy az 
INA olajtársaság állami részvényeiből 7 
százaléknyit a horvát háborús veteránok kapjanak 
ingyen, a veteránoknak képzett pénzalap terhére. 

Az INA részvényeiből, amelyekből 25 százalékot 
plusz egy részvényt a magyar Mol Rt. tulajdonol, 
most majd 700 ezer darab jut a veteránoknak, akik 
az 1991–95-ös háborúban szerezték érdemeiket. A 
veteránok jogot formálhatnak majd az INA 
osztalékára is. 

A tervek szerint az INA alkalmazottai is 
kapnának hét százalékot, további elképzelés 15 
százalék tőzsdére vitele. 

A Mol is szeretné egyébként részesedését 
növelni – többségire – az INA társaságban, s vele 

együtt terjeszkedni szeretne a térségben – 
emlékeztet a Reuters hírügynökség. 

Szeptemberben a horvát kormány a Merrill 
Lynch befektetési bankot választotta tanácsadónak 
az INA olajtársaság újabb részvénypakettjeinek 
értékesítéséhez – írta az MTI–Eco. 

A horvát állam két éve 25 százalék plusz egy 
részvényes pakettet adott el 503 millió dollárért a 
Molnak. Emellett ismertté vált, hogy egy 14 
százalékos csomagot is érékesíteni kíván az INA 
korábbi alkalmazottainak és háborús veteránoknak, 
szintén a Merrill által kidolgozott modell szerint. Az 
INA privatizációs törvénye a két csoportnak 7-7 
százalékos részvénytulajdon értékesítését írja elő, 
kedvezményes feltételek mellett. 

 

A bértárgyalások rövidített története 
 

Munkatársaink komoly várakozásokkal tekintettek a bértárgyalások elé akkor, mikor napvilágra 
került, hogy a Mol csoport nyolc szakszervezete, 2006. január 9-én Siófokon összefogott a kollektív 
szerződés és ezen belül az európai bérfelzárkóztatási program megvalósításáért. 

 
Az összefogást hangsúlyozandó, közös 

nyilatkozatot is tettek. Ebből idézünk egy bekezdést: 
„Felek a kölcsönös érdekek elismerése mellett 

célul tűzik ki a MOL csoport eredményességét és 
annak tükörképeként megfogalmazott közösségi 
vívmányaink megőrzését és felzárkózást az Európai 
Unió tagállamainak átlagszínvonalához.” 

A Mol bérajánlata november 11-én a következő 
volt: 4%, melyből 1%-os keret elkülönítésre kerül 
évközi béremelésekre. Vagyis, 3 %. 

Időközben a szakszervezetek, az eredetileg 11 
%-os bérjavaslatukról lementek a 7 %-os szintig és 
úgy tűnik, innen nem akarnak (nincs is hová) 
mozdulni. 

A Mol vezetése javasolt egy 2+2+1 százalékos 
(valójában 2 %, mert a következő 2% differenciált 
lett volna – az 1%-ot pedig felejtsük el) 
„bérfejlesztést”. 

Most ott tart a dolog, hogy a Mol Rt. kijelentette: 
3 %-os egységes béremelési előleget hajt végre úgy, 
hogy a szakszervezetekkel csak a maradék 2 %-ról 
egyeztet. Vagyis, a Mol rt. – nem túl eredeti módon 
– egyhelyben topog, mert visszajutott a novemberi 
3%-os javaslatához. 

Történt más is. A szakszervezeti egység 
megbomlott, mert a MOL Földgázszállító Rt. (a 
nyolc szakszervezet közül az egyik) 
érdekképviselete (Kolompár Károly) múlt hét elején 
4 + 1%-os mértékű alapbérfejlesztés 
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megvalósításáról szóló megállapodást kötött a 
munkáltató képviselőivel. 

Tudni kell, hogy éppen Kolompár úr volt az, aki 
a siófoki, szakszervezeti érdekegyeztetésnek 
„szállást” adott… 

A „tárgyalások” folytatódnak(?). 
Pipás 
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Mézesmadzag? 
Nesze semmi, fogd meg jól… 

 

Az alábbi táblázatokat, „Európai Uniós Program 2005” címen, a Mol Rt. Kompenzáció-fejlesztési 
osztálya készítette, a Siófokon 2005. április 7-9 között tartott ülésre, melyen a szakszervezetek és a 
munkáltató képviselői vettek részt. Olvassuk el figyelmesen, hogy okulhassunk: miket (nem) tartottak 
be a saját tervezetükből? 

4

„Bérbizottság” 

- konzisztens besorolásra épül

- részletes, minden 
Társaságnál egységes

besorolási rendszer

- 20-25 besorolási 
kategória

Cél: A bérrendszer átalakítása

1. Új besorolási rendszer
kialakítása

Jellemzői:

- átlátható

-munkaerő-piaci helyzetet tükrözi

- Földrajzi és regionális eltéréseket 
figyelembe veszi

3. A bérrendszer kialakítása

2. Új csoport szintű Besorolási Kézikönyv
Kidolgozása és a munkavállalók besorolása

- bérsávok kialakítása
(alapbérek felülvizsgálata)

átfedés a sávok között,

ez a karriertervezés alapja

- egyéni bérmegállapítás

a piaci helyzettől és az 
egyéni teljesítménytől
függő

Bérrendszer

 
Nézzük a „Bérrendszer 

átalakítása” című fejezet a 
lényeges elemeit: 

 „A piaci helyzettől és az 
egyéni teljesítménytől függő” 
meghatározás tárgyilagosan 
történő értelmezése önmagában 
is elegendő lenne arra, hogy a 
Mol Rt. kiemelt szintű 
béremelést hajtson végre. Piaci 
helyzetünket magyarázni sem 
kell, mert bevételeinket tekintve 
– tulajdonosaink, illetve a 
részvényesek legnagyobb 
örömére –, Magyarország 
kiemelkedően nyereséges cége 
voltunk, vagyunk és leszünk(?). 

Ezt a különböző 
sikerjelentésekben is olvashatjuk. 
Az egyéni teljesítmény 
meghatározás – véleményem 
szerint – a „van sapka a fején, 
nincs sapka a fején” kategóriába 
tartozik, ezért nem térek ki rá. 
Meg egyébként is: furcsa egy 
olyan prezentációban ilyesmit 
olvasni, amelyet nem valósítottak 
meg… 

„Bérsávok kialakítása (alap-
bérek felülvizsgálata)” 
bekezdést el is felejthetjük, mert 
úgy tűnik, a munkáltatónak nem 
lehetett nagyon fontos, ezért nem 
történt előrelépés az ügyben… 

„20-25 besorolási kategória” 
többszöri, új és még újabb adott 
szó ellenére sem tavaly, sem 
tavalyelőtt, látszólag semmit sem 
tettek tisztázására… 

Állítólag az idén lesz valami 
belőle, de ez, az előző két év 
„teljesítménye” alapján elég 
nehezen hihető. 

„Átlátható” olyan lesz, mint 
az üvegzseb? Látszik is, meg 
nem is? Van is, meg nincs is? 

„Munkaerő-piaci helyzetet 
tükrözi” talányos 
megfogalmazás, mert hiányzik 
belőle az a nem elhanyagolható 
meghatározás, hogy mely piacra 
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és mely munkaerőre gondolt 
leírója. Feltételezem, hogy nem 
valamelyik bevásárlóközpont 
pultfeltöltőinek munkaerő-
piacára céloztak. Ez esetben 
marad, a mondjuk OMV 
munkaerő-piaca… 

„Földrajzi és regionális 
eltéréseket figyelembe veszi” Ez 
lenne az új besorolási rendszer 
egyik eleme? Keleti Magyaror-
szágon kevesebbet, nyugati 
Magyarországon többet? Vagy 
fordítva? Esetleg Kuala-Lumpur, 

Kína, vagy Üzbegisztán bérei 
jöhetnek még szóba? 

 
(folyt. a következő oldalon)
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Az alábbi táblázatnak már a 
felütése is érdekes, többé-
kevésbé mismásolónak tűnő: Az 
EU-hoz való felzárkózás hosszú 
folyamat. A régi tagok között is 
jelentős fejlettségbeli 
különbségek vannak.” 

Nem baj, kezét csókolom, 
csak kezdjük már el azt a 
felzárkózást (most!), meg 
egyébként is, a Mol Rt. 
munkavállalói (különösen az 
átlagbér alattiak), első lépésben 
megelégednek a régi tagok között 
a legalacsonyabb „fejlettségű”, 
hasonló cégnél dolgozók bérével 
is. 

No, akkor lássuk, a táblázatot 
készítő(k) szerint, milyen 
tényezők hatnak a Mol Rt. 
munkavállalóinak bérére: 

„Munkaerő-piaci és 
gazdasági felmérések” a 
munkaerő-piac talányos 
megfogalmazásáról fentebb már 

értekeztünk. Gazdasági 
felmérések. Hmmm. Vajon 
milyen/melyik gazdaságra 
gondoltak? Mert a Mol rt. kitűnő 
gazdasági helyzetben van. Ezt a 
felső- középvezetők jövedelme is 
kitűnően tükrözi. Azonban ha a 
tükröt egy kissé lejjebb 
billentjük, nem olyan rózsás a 
helyzet. Nos, ha ezt felmérik, 
maguktól is rájönnek, hol van a 
hiba… 

„Adott vállalat gazdasági 
helyzete” nem árt megismételni, 
hátha egyszer észreveszik a 
táblázatgyártók: az adott vállalat 
(Mol Rt.) kitűnő gazdasági 
helyzetben van – ez történetesen 
azoknak is köszönhető, akik a 
Mol átlagbér alatt keresnek! 

„Versenytársak 
bérpolitikája” újabb feladvány: 
vajon kik lehetnek a 
versenytársak? A MÁV, ahol 
2006-ban, a tavalyi, 81 

milliárd(!) (forrás: HVG.hu) 
forintos veszteség ellenére is 6,5 
%-os béremelést, valamint 
munkaidő-csökkentést hajtanak 
végre? Komolyra fordítva a szót: 
milyen versenytársra 
gondolhattak? Van 
Magyarországon másik ilyen cég 
is? Vagy valamelyik külföldi 
cégre gondoltak? Lehet, hogy 
egy konkrétumok nélküli, 
hangzatos, hézagkiöltő 
bekezdésre volt csak szükség? 

„Kormányzat 
gazdaságpolitikája” tessék 
mondani, kit érdekel a 
kormányzat gazdaságpolitikája 
akkor, amikor itt, évek óta fut a 
szekér? Vagy ez is csak egy 
olyan kifele mutogatás, amire 
különösebb felelősség és 
magyarázkodás nélkül lehet 
hivatkozni?
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„Bérbizottság” 

Munkaerő-piaci és gazdasági felmérések

Versenytársak bérpolitikája

Nemzetgazdasági mutatók (GDP, infláció)

GAZDASÁGI 
KÖRNYEZET

Nemzetközi
és hazai

Közgazdasági feltételek, nemzetgazdasági 

és vállalati teljesítmények

Kormányzat 
gazdaságpolitikája

Az adott vállalat gazdasági helyzete

Az EU-hoz való felzárkózás hosszú folyamat.

A régi tagok között is jelentős fejlettségbeli
különbségek vannak.

Felzárkózás lehetséges útjai:

- bérköltségek (bérre jutó) csökkentése

- tartósan magas, biztonságos 

gazdasági növekedés

Az alapbért befolyásoló 
tényezők

 
Mint az a fentiekből kitűnik, a Mol Rt., illetve 

annak képviselője (Simola József úr) írásba 
foglaltatott egy általuk prezentációnak nevezett 
valamit, aminek megvalósítására - az általuk 

2005. október 30-i időpontban meghatározott 
megállapodás tervezetre - nem került sor. Az 
ugye egyértelmű, hogy a hibát nem a 
szakszervezetek követték el… 

Brunecker Jenő 
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Mi jöhet még? 

Harcolni, vagy csendben tűrni? 
 

A Mol Rt. ultimátumszerűen 3%-os bérfejlesztést akar végrehajtani. Bizonyára fel is készültek 
azokkal az „érvekkel”, amelyekkel a közvélemény előtt igyekeznek a szakszervezeti követeléseket 
ellehetetleníteni. Talán már a táblázatok is elkészültek, melyekben kimutatják, hogy milyen 
rettenetesen jó itt az átlagkereset. Ezeket aztán eljuttatják az írott és elektronikus sajtóhoz, majd 
hátradőlve várják az eredményt? A sajtó meg természetesen „lecsap” a témára – talán még az „utca 
emberét” is megszólítják. Aki meglátva a számokat, a Mol érdekeit fogja védeni véleményével. A kör 
bezárul. 

 
De mit tehetnek mindezek 

ellen azok a munkavállalók, akik 
pontosan tudják, hogy a Molban 
nem olyan rózsás a helyzet 
(nekik csak a tövis jut), mint 
ahogy azt egyesek a külvilág felé 
lefesteni igyekeznek? 

Nézzük a Mol Rt. kimutatása 
alapján készült tényeket: 

- a Mol Rt.-nél, 504 fő fizikai 
dolgozó alapbére 100.000 -
150.000 forint közé esik. 

- a Mol Rt.-nél, 1421 fő 
fizikai dolgozó alapbére 150.001-
200.000 forint között van. 

- a Mol Rt.-nél, 428 fő 
szellemi munkavállaló alapbére 
100.000-200.000 forint található. 

Nos, a fenti számok 
önmagukért beszélnek. Azt sem 
árt tudni: ez, a Mol 
munkavállalók mintegy 40 %-át 
érinti. Nincs mit szépíteni, ezek a 
bérek bruttóban értendők, és mint 
azt látjuk, nem csak az EU 
színvonaltól, de még jó néhány 
hazai, más üzletágban dolgozók 
bérétől is elmaradnak. 
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Szóval, harcolni, vagy 
csendben tűrni? Hagyni, hogy 
annyit (éppen csak a látszat 
kedvéért) adjanak, amennyit 
néhány jól megfizetett vezető 
kitalál, vagy más módot találni 
azért, hogy tisztességesen 
megfizessék azokat, akik fejükkel 
és két kezükkel teszik dolgukat? 

A birkákat szokás karámokba 
terelni, ahol aztán annyit adnak 
nekik enni, amennyit a gazda 
akar. Cserébe „csupán” a 
gyapjukat, tejüket (sajtjukat), és 
húsukat (életüket) várják el tőlük. 
Errefelé nincsenek ugyan 
karámok, de mintha valamilyen 
karámszemlélet uralkodna: add 
oda mindened, és majd a gazdák 
megmondják, mit adnak érte 
cserébe. 

Ha szerencsés vagy, 
megúszod azzal a munkáltató 
által hangoztatott közhellyel, 
hogy légy megelégedett, mert 
legalább munkahelyed van… 

Hát ne légy megelégedett! 
Ennyivel nem érheted be, mert 

eltaposnak, mint egy csikket, 
hiszen itt nem Te érdekeid, 
hanem a részvényeseké a fontos! 
A szemükben Te „csak” egy 
fogaskerék vagy a gépezetben. 
Olyan alkatrész, amit – 
legalábbis ők így gondolják – 
bármikor kicserélhetnek. 

Oda jutottunk, hogy a 
feltételeket egyoldalúan azok 
akarják diktálni, akiknek jól 
felfogott érdeke lenne az, hogy a 
munkavállalók nyugodt 
körülmények között, mindennapi 
megélhetési gondoktól mentesen 
végezhessék feladataikat. Sajnos 
azonban ez nem így van. A 100-
200 ezer (bruttó) forint között 
keresők (az úgynevezett, 
arcvonal) rendkívül nehéz anyagi 
helyzetben vannak – fizetéstől-
fizetésig élnek. Erre nem terjed ki 
a Mol Rt. vezetőinek figyelme? 

Tenni kell valamit, mert ez 
így nem mehet tovább. A Mol 
Rt.-ben csak az összefogás, a 
szervezettség javítása, a 
szolidaritás adhat esélyt arra, 

hogy egy élhetőbb és 
igazságosabb életet teremtsünk 
alacsony keresetű 
munkatársainknak, és nem 
pusztán jelszavakban, hanem a 
hétköznapok valóságában is. 

Kérdés, hogy az érintettek 
akarnak-e tenni önmagukért, 
vagy beletörődnek keserves 
sorsukba? 

Tudnának-e demonstrálni a 
Mol székház előtt azért, hogy a 
közvélemény is lássa: nem 
átlagkeresetet kapnak 
munkájukért, hanem baksist. 

Tudnák-e tudatosítani a 
társadalommal azt, hogy 
morzsáját sem kapják annak, 
amit termelnek? 

Képesek lennének-e még 
ennél is tovább menni? 

Ezeket a kérdéseket 
mindenkinek magában kell 
eldöntenie, a szakszervezet 
minden segítséget megad hozzá. 

B.J. 

 
 
Sztrájk jogszerűen tartható, ha a 

szakszervezet a kollektív szerződés megkötése 
érdekében egyeztető eljárást kezdeményez, az 
azonban a munkáltató felróható magatartása 
miatt eredménytelen marad. Ha az adott évben 
megvalósítandó bérfejlesztés mértékének 

meghatározása és a kollektív szerződés ennek 
megfelelő módosítása még nem történt meg, a 
dolgozók egy csoportja által elérni kívánt 
mértékű bérfejlesztés érdekében tartott sztrájk 
nem jogellenes. 
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Hogy is állunk azzal a híres pluralizmussal? 
Munka-lap 

 

Bulenda szaki, az örökös 
szakszervezeti bizalmi a szokásos 
módon bökött a csapos-lány felé: 
négy korsóval a jobbikból! 

A Vakegér személyzete tudta, 
hogy nincs mese, vonalig vagy 
kicsit afölé kell tölteni a korsót, 
igényes vendégek érkeztek. 

A szakik is tudták, hogy a sör 
mellé példabeszédet kapnak, 
sóhajtva vették tudomásul, hogy 
ez úgy jár a Bulenda-féle 
meghíváshoz, mint virsli mellé a 
mustár. 

Bulenda szaki ma a közös 
május elsejét, a ligeti majálist 
értékelte. 

- Így kell ennek lennie! – 
magyarázta. A sok melós nem 
mehet ezerfelé, nem 
forgácsolhatjuk szét magunkat. 
Így együtt voltunk, akárki 
láthatta, mekkora erő ez… 

- Furcsa alak vagy te, Jani 
bátyám! – szorította be két szó 
közé a véleményét a legfiatalabb 
kolléga. – Néhány éve még mást 
sem hallottam tőled, hogy végre 

vége a felülről irányított 
proliterelésnek, most mindenki 
tényleg a maga érdekeit védheti. 
Ma meg szüntelen az egységről 
papolsz! Megint jön a központi 
akarat? 

- Bolond vagy te fiam, csak 
nem hengergőzöl… Hallgass 
meg egy régi történetet, talán 
abból megérted, miről is van szó! 

- Hajaj, régi történet – 
sóhajtották lemondóan a többiek, 
de Bulenda, az örökös bizalmi 
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nem zavartatta magát, azonnal 
belevágott. 

- Egy lakatlan szigeten 
hatalmas kincset ástak el a 
hajdani kalózok. Egy országot 
meg lehetett volna venni érte. 
Valahogy kitudódott a dolog, és 
egyszerre négy hajóraj készült rá, 
hogy megszerezze a mérhetetlen 
vagyont. 

- Te is ott voltál, mi? – szúrta 
közbe az egyik lakatos, de a szaki 
nem hagyta magát megakasztani. 

- Az első hajóraj úgy döntött, 
hogy közös parancsnokság alatt 
hajóznak. Admirálist 
választottak, s az kiadta a napi 
parancsokat. Igen ám, de nagyon 
különbözőek voltak a hajók, az 
egyik gőzös, a másik vitorlás, a 
harmadik motoros, sehogy sem 
tudtak együtt maradni. 
Szétszóródtak, s a kalózok 
egyenként könnyedén 
elsüllyesztették őket. 

- Azt hittem, hogy már 
nincsenek kalózok… — 
próbálkozott a lakatos, de a 
történet folytatódott. 

- A második hajóraj roppant 
rendes, demokratikus irányítás 
alá került. A kapitányok naponta 
szavaztak az útirányról, a 

sebességről, még a nőik 
szépségéről is. Fontosabb 
döntések előtt összehívták az 
összes hajó legénységét, s 
napokig tartó vitákban alakították 
ki a közös véleményt. 
Természetes volt, hogy a 
leglassúbb hajóhoz igazodtak, 
mindig együtt voltak, semmire 
sem sajnálták az időt. Így el is 
fogyott az édesvizük, az 
ennivalójuk, haza kellett térniük 
a kikötőbe. Most is ott vitatják, 
hogyan induljanak el újra. 

- A harmadik hajóraj 
kapitányai mind azt állították, 
hogy meg van már a kincs, s azt 
természetesen ők birtokolják. 
Mindenféle papírokat 
lobogtattak, megegyezésekre 
hivatkoztak, etették a 
matróznépet. Nem is indultak el 
soha. 

- A negyedik hajóraj 
kapitányai minden este 
összejöttek. Nem vitatkoztak a 
célon, hiszen az közös volt. 
Tudták, hogy különbözők a 
hajók, tudták, melyik mire 
alkalmas, s azt is, melyiknek 
mire van szüksége: szénre, olajra, 
mifenére. Nem veszekedtek azon, 
kinek szebb a menyasszonya, 

mindegyik tudta a magáéról, 
hogy az a legszebb. Gyorsan 
beosztották a hajókat: ez az 
előőrs, ez a hátvéd, és így tovább. 
Aztán nyugodtan leültek 
kártyázni, hozatták a rumot… 

- Azt te is hozathatod! – 
jegyezte meg a leghallgatagabb 
szaktárs. 

- Négy rumot, kezit 
csókolom! - intett Bulenda, és 
befejezte a történetet: - Négy nap 
múlva ez a negyedik hajóraj 
rendben elérte a szigetet, 
meglelték a kincset, most 
osztoznak rajta, többé-kevésbé 
igazságosan. 

- Szóval ez az a híres pula…, 
prula…, pluralizmus? Aztán hol 
járnak éppen a mi hajóink? – 
kérdezte a fiatal kolléga. 

- A kapitányok most hajolnak 
együtt a térkép fölé… Talán 
holnap indulhatunk is! – fejezte 
be példabeszédét az örökös 
bizalmi, s nagyot kortyolt a 
söréből. – Egészségetekre! 
Holnap Józsi, te vagy a soros, 
nehogy autóval gyere! 

- Hajóval jövök… — 
sóhajtotta a komor lakatos. 

- ime - 

 

Az egekbe szökhetnek az olajárak 

Az iráni gazdasági miniszter szerint az olajárak az egekbe szöknek, ha az ENSZ szankciókat vezet 
be Irán ellen atomprogramja miatt. A politikus az iráni állami rádiónak azt mondta, hogy bármely 
olyan nyugati szankció, amely megzavarná Irán politikai és gazdasági helyzetét, olyan olajárakat 
vonna maga után, amilyeneket a Nyugat elképzelni sem tud. 
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Akinek humora van mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

 

Anyu vigyáz, hogy a Béres-cseppjeimet minden 
nap bevegyem. 

…és anyu vigyáz, hogy apuét más ne vegye be… 
* 

A biztonsági öv korlátoz a mozgásban, de még 
mindig nem annyira, mint a tolószék. 

* 
Michael Jackson összeáll egy koncert erejéig. 

* 
A dög a rivális hölgy beceneve. 

* 
Egy jó politikus ugyanolyan elképzelhetetlen, 

mint egy becsületes rabló. 

* 
Telefonom van, ezért én egy habverőt kérek… 

* 

Legyen a főnöködnek sajátkezű végkielégítése! 

* 
A Föld, a Naprendszer elmegyógyintézete. 

* 
Ha egy férfi ok nélkül ajándékot visz a 

feleségének, annak oka van. 
* 

A második házasság: a remény győzelme a 
tapasztalat fölött… 



* 
Csak azzal nem tudunk együtt élni, akivel 

együtt élünk… 
* 

Amíg valakinek jól megy sora, mindenki a 
barátjának akar látszani. 

* 

A díjakat azok kapják, akiknek adják. 

* 
Kínai a világnyelv: 1, 6 milliárd ember beszéli. 

* 
Papíron, felsőfokú végzettségű országgyűlési 

képviselő meglátogat egy elmegyógyintézetet. 
Látogatása végén kérdezi a főorvostól: 

- Hogyan állapítják meg egy kezeltről, hogy 
már elhagyhatja a kórházat? 

- Vannak olyan feladataink, amiket helyesen 
végrehajtva bizonyíthatják elmeállapotukat. 

- Tudna egy ilyen példát mondani? 
- Persze. Van egy kád teli vízzel. Van a 

fürdőszobában három tárgy: egy kiskanál, egy 
pohár és egy vödör. Melyikkel ürítené ki a kádat? 

- Ó hát ez egyszerű – mondja a politikus –, 
minden normális ember a vödröt választaná. 

- Nem, minden normális ember kihúzná a dugót 
a kádból… 

 
- Nézze uram, meg kell mondanom, hogy a 

szívem más férfié. 
- Nem baj hölgyem, én megelégszem más 

részeivel. 
* 

Vége a vizsgálatnak, s az orvos szigorúan 
mondja páciensének: 

- Kérem, szigorúan tilos a szesz, a dohányzás 
és a kártya... 

- Értem, doki... Szóval a feleségem már járt 
önnél! 

* 
- Az uram az esküvőnk után minden reggel 

csókkal ébresztett - meséli Brokkoliné a 
barátnőjének. 

- És később? 
- Vett egy kakukkos órát. 

* 
István gazda felkerekezik a fővárosba, és 

elbiciklizik a Parlamentig. A téren nagy a sürgés-
forgás: éppen egy szovjet delegációt várnak. Az 
öreg azonban nem törődik a tömeggel, odaláncolja 
a biciklit egy villanyoszlophoz. 

Odamegy hozzá a rend éber őre: 
- Hallja, bátyám, maga nem tudja, hogy ide nem 

szabad biciklit állítani? 
- Aztán miért nem szabad? 
- Mert mindjárt megjönnek a Szovjet elvtársak. 
- Nem baj - legyint István -, lelakatoltam. 

* 

Háziállatok versenyeznek, hogy melyikük a 
legfélelmetesebb. 

Azt mondja a disznó: 
- Belehempergek a sárba, visítva rohangálok 

körbe, az összes baromfi megijed tőlem. 
Mondja a bika: 
- Felszegem a fejem, fújtatok egy kicsit, 

rohangálok a réten, az összes tehén, birka 
szerteszéjjel fut. 

Mondja a csirke: 
- Úgy teszek, mintha döglött lennék és a 

fél világ befosik a félelemtől. 
* 

A fiatalasszony izgatottan kérdezi a férje 
betegágyától távozni készülő Orvost: 

- Nagyon súlyos a baj? 
- Nem, nem - feleli a doki -, valószínűleg túléli a 

dolgot, ha mi ketten összefogunk. 
- Hogyan? 
- Úgy, hogy én beadom neki a gyógyszereket, 

maga meg sürgősen vásárol egy megbízható 
szakácskönyvet. 

 



 
 

A Mol Rt. Olajipari Szakszervezet 
 

FEBRUÁRBAN NINCS BÉRLETES ELŐADÁS 
  

 

A MOL Rt. Olajipari Szakszervezet 
kiadványa. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 

Felelős kiadó: Hajzer Barnabás 
Cím: MOL Rt. DUFI 2443 Százhalombatta Pf: 1 

Telefon: 121-19. Fax: 115-19 
E-mail: Olajipariszakszervezet@MOL.hu 

L A K Á S  K I A D Ó !  
 
 

Százhalombattán, a Tóth László utcában, 2 szobás, második emeleti, bútorozott, teljesen felszerelt, 
felújított lakás, igényesnek kiadó! 

 
Azonnal beköltözhető! 

 
Érdeklődni lehet: 06-70-373-7049 

JÖJJÖN HOZZÁNK – HA JÓÍZŰT AKAR ENNI! 
 

Éhségét csillapítjuk, szomját oltjuk, koffeinhiányát pótoljuk, ha felkeres minket! 
 

Elfogadható árú sült és főtt ételekkel, szendvicsekkel, udvarias kiszolgálással várjuk a hozzánk érkezőket! 
 

AZ ÖNÖK IGÉNYEI SZERINT BŐVÜLŐ ÁRÚKÍNÁLAT! 
 

Címünk: DUFI I.sz. telep, 14-es épület (a Hága László szálló mögött) 
Nyitva tartásunk: minden nap, 1000-től – 2200-ig. 
Duma István üzletvezető. Tel: 06-30-417-8974 

M U N K A L E H E T Ő S É G !  
 

15 éve sikeresen működő, kereskedelmi cég, most nyíló új osztályára munkatársakat keres! 
 

Ingyenes tanfolyam, amit a cég finanszíroz Önnek! 
Sikeres vizsga után, azonnali munkakezdés! 

 

Érdeklődni hétköznap 0800 1200 óra között: 06-30-663-9517 

COMPUTER 
Számítástechnikai szaküzlet – Százhalombatta, Ifjúsági út 1. (Hotel Training garázssor)  

 

 Szolgáltatásaink: 
 - új és használt számítógépek, alkatrészek, kellékek forgalmazása 
 - SULINET-es termékek forgalmazása 
 - számítógépek javítása, karbantartása, fejlesztése – kiszállással is 
 - adatmentés, archiválás 
 Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 0900-0700 óráig 
            Szombaton: 1000-0400 óráig 

Kedvező árakkal, korrekt kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat! 
Telefon: 06-23-350-524, ill. 06-20-578-2508 

 


	E-mail: Olajipariszakszervezet@mol.hu

