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Önmagadért-velünk! 
 
 
 
Csepeli Szabó Béla 
Aranykenyér 
 
Szelj kenyeret édesanyám,  
pirítsd meg a kályha vasán,  
aranyozd be sárga lánggal,  
s kend be zsírral, fokhagymával!  
 
Édesanyám: nagyanyóka,  
szoknyáját két csöppség fogja:  
Béla fiam, Mari lányom,  
"csákós hősöm", "gyöngyvirágom".  
 
A kályhából kicsap a láng,  
bevilágítja a szobánk:  
négyen lessük anyám kezét,  
s ő tűnődve szel - négy karéjt.  
 
Négy karéjt szelt. Mért csak négyet?  
Önmagának nem szelt étket!  
Unokái ... fia ... menye ... 
Önmagát lám elfeledte!  
Önmagára sosem gondol, -  
megőszül értünk a gondtól,  
süt, főz, mos ránk, töri magát,  
hogy szépen éljen a család.  
 
Anyám szíve: aranyat ér  
A kenyere: aranykenyér. -  
Szeretettel pirongatom,  
megölelem, megcsókolom:  
 
- Öten vagyunk, édesanyám!  
- Öten? - néz rám. - Öten, az ám! -  
mosolyog és éles kése,  
belehasít a kenyérbe. 

 
 

 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu LIGA Szakszervezetek 
tagja 
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Új elnök a MOL Nyrt. Központi Munkavédelmi Bizottság élén 
 

Barabás Viktor, hosszú éveken át meghatározó szerepet játszott a MOL Nyrt. Központi 
Munkavédelmi Bizottság (KMvB) elnökeként annak működésében. Ha kellett érvelt, vitatkozott, 
jogszabályokat idézett azért, hogy munkatársaink a lehető legbiztonságosabb körülmények között, a 
legjobb védőfelszerelésekben végezhessék munkájukat. Kifogyhatatlannak tűnt energiája. Váratlanul 
lett beteg. Műtétek sorozatán esett át. Hosszú ideig küzdött a gyilkos kórral, és készült a 
visszajövetelre. Mindenkit megdöbbentett értelmetlen halála. Nemrégiben temettük el, nagyon sokan 
kísértük utolsó útjára. 

A KMvB elnökválasztására márciusban került sor, ahol egyhangú szavazással Szajkó Istvánt, a 
DUFI Kenőolaj Hidrogénező üzem vezérlőjét választották meg a tagok. 

 
- Szomorú esemény kapcsán 

került sor megválasztásodra. 
Milyen emlékeket őrzöl 
Viktorról? 

- Csak jót! Viktort 2000-ben 
ismertem meg közelebbről, mikor 
bekerültem a DUFI 
munkavédelmi bizottságába. 
Temperamentuma, 
munkamorálja, elkötelezettsége 
és munkabírása irigylésre méltó 
volt. Nem ismert lehetetlent, 
amikor a munkavédelem került 
szóba. Ha kellett, jogszabályokat 
tanulmányozott, illetve 
jogászokat kérdezett meg. Nem 
félt ellentmondani senkinek és 
mindenről határozott, 
megalapozott véleménye volt. 
Soha nem vagdalkozott, mindig 
tárgyilagosan érvelt a minél 
tökéletesebb 
munkakörülményekért és a 
biztonságért. Munkánk során 
számtalanszor utaztunk együtt 
képzésekre és előadásokra, és az 
ilyen alkalmakkor természetesen 
sokat beszélgettünk. Felnéztem 
rá, mert példamutató embernek 
és munkavédelmi vezetőnek 
tartottam/tartom. Mindenhol a 
maximumot nyújtotta. Jó példa 
erre az, amikor idén januárban a 
kórházi ágyon fekve, telefonon 
keresztül szervezte meg a 
Csoportszintű Munkavédelmi 
Bizottság értekezletét, amire ő 
már nem tudott eljönni… 

- Bemutatkoznál az 
olvasóknak? 

- Nem szívesen beszélek 
magamról, mert azt tartom, hogy 

a tettek sokkal beszédesebbek, 
mint a szavak, de azért 
megpróbálok röviden válaszolni. 
Van egy csodálatos családom, 
akik teljes mértékben támogatnak 
és segítenek. 1986 novembere óta 
dolgozom a Dunai Finomítónál – 
akkor még DKV. 2000 óta 
vagyok a Finomítás 
Munkavédelmi Bizottságának 
tagja és kijelenthetem, hogy az itt 
végzett hatékony munka 
kölcsönösen előnyös mind a 
munkavállalók mind pedig a 
munkáltató szempontjából is. 
2004-ben delegáltak a Központi 
Munkavédelmi Bizottságába. 
Azért, hogy a munkavédelemben 
minél hatékonyabban 
tevékenykedhessek, elvégeztem a 
munkavédelmi technikumot. 

 
- Megválasztásod várható 

volt, vagy meglepetésként ért? 
- Szerintem, a Központi 

Munkavédelmi Bizottságban 
mind a tízen egy szinten 
vagyunk, így bárki lehetett volna 

az elnök. Természetesen nagy 
öröm, egyszersmind felelősség 
számomra az, hogy mindenki 
engem támogatott. Ez nagyfokú 
bizalmat jelent, aminek minden 
erőmmel igyekszem megfelelni. 
Azt már látom, hogy ennek csak 
úgy lehet eleget tenni, ha minden 
területen ott vagyok, és 
emberközelből érdeklődöm. Nem 
azért, mert nem bízok meg 
munkatársaimban, hanem azért, 
mert szeretnék közvetlen 
benyomásokat szerezni, hiszen 
szakmailag jó és hatékony 
döntéseket csak így lehet teljes 
felelősséggel hozni. Ez nem 
csupán az adott területen dolgozó 
munkatársaknak, de a 
munkavédelmi képviselőknek és 
a MOL Nyrt.-nek is jó, mert így 
bármilyen körülmények között ki 
tudok állni jogos igényeikért. 

- Nagy kiterjedésű területen 
van a MOL magyarországi 
része. Az nyilvánvaló, hogy 
ennek bejárása, ellenőrzése és a 
munkavédelmi megbízottakkal, 
valamint a helyi vezetőkkel 
való közvetlen kapcsolat 
hatalmas munkát igényel. Hány 
napodat veszi ez havonta 
igénybe? 

- A KMvB elnöknek 50%os 
munkaidő-kedvezménye van. Ezt 
sajnos nem tudom kihasználni, 
mert a jelenlegi munkahelyemen 
nincs plusz létszám, ezért 
szabadidőmben, délutános, illetve 
éjszakás műszak előtt, valamint a 
délelőttös műszakjaim után van 
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lehetőségem arra, hogy eleget 
tehessek feladataimnak. 

- Ezt elképesztő állapotnak 
tartom, mert egy ilyen 
nélkülözhetetlen munkát csak 
akkor lehet a lehető legjobban 
elvégezni, ha a kellő idő is 

rendelkezésedre áll és nem 
neked kell a 
műszakbeosztásodhoz igazodni. 

- Most mérem fel, hogy ilyen 
körülmények között mennyi 
munkát bírok elvégezni. Nem 
akarok azonnal egy adott ajtónak 

rohanni az igényeimmel, nem 
szándékozom ok nélkül 
panaszkodni, vagy vádaskodni, 
mert az nem az én nyelvezetem. 
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(folyt. az előző oldalról) 
Amikor azt látom, hogy így 

nem megy, akkor próbálok meg a 
munkáltatónál valamilyen más, 
mindenki számára elfogadható 
megoldást kezdeményezni. Az 
eddigi tapasztalataim 
mindenesetre már mutatják, hogy 
ennél több időre van szükségem 
ahhoz, hogy elvégezhessem az 
elnökséggel járó elengedhetetlen 
teendőimet. 

- Tízfős a bizottság. A 
többiekre mekkora terhet 
raksz és mennyire terhelhetők? 

- A bizottsági tagokban olyan 
munkatársakat látok, akik alapos, 
felelősségteljes és hozzáértő 
munkát végeznek. Nélkülük 
semmire sem mennék. 
Képviselőink minden területet 
felölelnek, és mindenütt önállóan 
tudnak dönteni. A Központi 
Munkavédelmi Bizottság elé csak 
olyan ügyek kerülnek, amelyek 
helyben nem megoldhatóak. 

- Azért, hogy olvasóink 
érzékelhessék, milyen 
széleskörű tevékenységet 
folytat a KMvB, 

felsorolásszerűen megemlítenél 
néhány feladatot? 

- Tevékenységünk sokrétű. 
Többek között foglalkozunk a 
MOL Nyrt. területén kiadott 
munka, egészség és tűzvédelmi, a 
biztonsággal összefüggő 
szabályzatok véleményezésével, 
a védőruhákkal és 
védőeszközökkel. A különböző 
területeken ezekkel 
kapcsolatosan felmerülő 
akadályokat az adott vezetőkkel 
megtárgyaljuk, a megszerzett 
tapasztalatokat megosztjuk, a 
MOL egészségügyi szolgálatát 
felügyeljük, és még hosszasan 
sorolhatnám feladatainkat. 

- A sokéves tapasztalatod 
okán kérdezem, mennyire segíti 
a KMvB munkáját a MOL 
Nyrt.? 

- Nyugodt szívvel 
kijelenthetem, hogy minden 
lehetséges segítséget megkapunk 
ahhoz, hogy sikeresek legyünk. 
Sok cég számára a munka, tűz és 
egészségvédelem kellemetlen, 
ráadásul anyagilag nagyon 
megterhelő kényszer szülte 

kötelesség, ezért a lehető 
legkevesebbet akarnak áldozni rá 
és foglalkozni vele. A MOL 
Nyrt. azonban az üdítő kivételek 
közé tartozik, hiszen a fentieket 
kiemelkedően fontosnak tartja a 
cégvezetés és ezen belül az EBK 
valamennyi munkatársa. 

- Amikor valamelyik 
munkatársunknak munka – 
egészség – védőeszköz és 
hasonló ügyekben van gondja, 
honnan tudja azt, hogy kihez 
kell fordulnia? 

- A MOL Cip portálon az EBK-
nak és a munkavédelemnek is 
van tájékoztatója. A 
továbbiakban azt tervezem, hogy 
valamennyi munkahelyen ki lesz 
rakva egy állandó tájékoztató, 
amelyen a helyileg illetékes 
munkavédelmi képviselőnek lesz 
feltüntetve az Outlook 
elérhetősége és telefonszáma. 
Természetesen az enyém is ott 
lesz. Arra bíztatom 
munkatársainkat, hogy 
bizalommal forduljanak hozzánk! 

 
Brunecker Jenő 

 

Íme a különleges, kétfejű tűzoltóautó! 
 

Különleges módon alakítottak át egy MAN 
típusú tűzoltóautót Ausztriában: a jármű akár 
sziámi ikerpárnak is felfogható, hiszen mind a két 
végén van vezetőkabinja, és ugyanúgy 
használható az egyik, illetve a másik irányban is. 

A kétfejűség egy sárkány esetében nem valami 
nagy szám (szegény Süsünek ráadásul csak egy 
jutott…), egy tűzoltóautónál azonban meglehetősen 
szokatlan. Márpedig egy osztrák cég, a kaltenbachi 
Empl különleges átalakítást hajtott végre egy MAN 
típusú járművön, melynek eredményeként azon két 
vezetőkabin található. 

A kocsi ugyanúgy képes az egyik, valamint a 
másik irányba haladni (110, illetve 90 km/órás 

sebességgel az egy szem, 330 lóerős motorral) – 
mintha egy sziámi ikerpárról lenne szó… 

Ennek a fejlesztésnek az előnye, hogy szűk 
alagutakban is bevethető az autó, ami egy normális 
tűzoltókocsinál nem így van. 

A vadonatúj gépjármű első példánya még március 
végén munkába áll Sanghajban, és a kínaiak máris 
megrendeltek egy további darabot. 

Hasonló, de jóval kisebb teljesítményű dupla-
tűzoltóautó teljesít egyébként szolgálatot 2005 óta a 
Franciaország és Olaszország közötti Mont Blanc 
alagútban. 

 
BulvárSport 
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Banki tartozás levonható-e a munkabérből? 
www.munkajog.hu 

 
Egyik munkavállalónk kölcsönszerződést kötött egy pénzintézettel. A szerződés szerint, ha a 

munkavállaló fizetési kötelezettségét elmulasztja, úgy a bank jogosult a munkavállaló munkabéréből 
levonni a tartozást, de legfeljebb a munkabér 33%-áig. Kérdésem: ha a bank ez alapján felszólít arra, 
hogy a bérből a követelt tartozást neki fizessem ki, akkor köteles vagyok így eljárni? 

 
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 

XXII. törvény (Mt.) 158. § (3) bekezdése szerint a 
munkabért a munkavállalónak kell kifizetni, kivéve, 
ha erre mást felhatalmaz, illetőleg bírósági vagy más 
hatósági határozat ebben korlátozza. Ezzel 
egyezően, az Mt. 161. § (1) bekezdése kimondja, 
hogy a munkavállaló munkabéréből a munkáltató 
csak akkor vonhat le valamilyen összeget, ha erre 
jogszabály, végrehajtható határozat vagy a 
munkavállaló hozzájárulása felhatalmazza. Ez a 
szabály nem enged eltérést, tehát a munkabérből 
való levonásnak csak e három esetben lehet helye. 

Ebből következően, a munkavállaló és a 
pénzintézet közti szerződés önmagában nem teszi 
lehetővé, hogy a munkáltató a munkavállaló 
hátralékossá váló tartozását a munkabérből levonja, 

és azt a pénzintézetnek utalja át. Ehhez az kell, hogy 
a munkavállaló erre írásos nyilatkozatban 
kifejezetten felhatalmazza a munkáltatót. Tehát, 
csak akkor lehet a pénzintézetnek utalni a 
munkavállaló esetleges tartozását, ha a 
munkavállaló a munkáltatónak címzett 
nyilatkozatban erre kifejezett felhatalmazást ad. 

Az átutalásból eredő költségeket ilyen esetben a 
munkavállalónak kell viselnie, de ettől eltérően is 
megállapodhatnak. Megjegyzem, hogy a munkáltató 
nem köteles egy ilyen munkavállalói kérést 
(hozzájárulást) teljesíteni, még akkor sem, ha 
egyébként a költségek megfizetését vállalja. 

Jogszabály: Mt. 158. § (3) Mt. 161. § (1) 
Dr. Kártyás Gábor 

 

Elfelejtett szavaink jelentése 
 

Grabanc, grumánc: Valaki ruhájának, kabátjának 
az eleje, hajtókája. Ezt szokták haragosan 
megráncigálni az indulatosan vitázó felek. 

Gömböc: A disznósajt népies elnevezése. Más 
értelemben véres hurka módjára töltött, lében főtt 
étel. A tréfás szóhasználat ezzel a jelzővel illeti az 
alacsony, kövér embert. 

Góbé: A furfangos székely parasztembert, a 
csavaros eszűt, a ravaszt nevezik így. 

Hópénz: A zsold régies elnevezése, utalva arra, 
hogy a katonák járandóságukat havonta kapták. 

Hidas: Ma is használatos szó, főleg a folyó menti 
településeken. Így nevezik a kompot vagy az 
embereket szállító  dereglyéket. A híd szóval van 
kapcsolatban. 

Hárpiák: Görög, madártestű, ártó halálistennők, 
akik viharzó szélként közlekednek, hirtelen halálba 
ragadják az embereket. Ma a házsártos nők jelzője a 
hárpia. 

Harács: Török eredetű szó, jelentése: adó. A 
törökök által megszállt vidékeken az adóbehajtás 
erőszakkal történt, ezért a harács szó sarcolást is 
jelentett. Manapság is használatos, a mohó pénz-
szerzés, a korlátlan mohóság jelzője a harácsolás. 

Hapták: Az osztrák – magyar monarchia közös 
hadseregének katonai nyelvében a német Habt Acht! 
– vigyázz! – vezényszó népies eltorzítása volt. 

Hajítófa:  Az állat tereléséhez használt hegyes, 
rövid bot. De így nevezték a dió leveréséhez 
használatos fadarabot. A hajítófát sem ér kifejezés 
ezekből adódóan azt jelenti, hogy értéktelen, 
jelentéktelen. 

Ipa, napa: Apósa, anyósa. Elavult, ősi szavaink. 
Igric: Középkori énekmondó, zenész, játékos, aki 

többnyire a köznép körében, vásárokon, városok 
terein mulattatta közönségét saját kíséretű énekével, 
tréfákkal, bohóckodással. Szerepük jelentős volt, 
külön településeket is létrehoztak. Néhány Árpád-

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.munkajog.hu/


kori helységnévben (Igrec, Igrici) máig fennmaradt 
emlékük. 

Icce, itce: Régi űrmérték, folyadékok mérésére 
használták.  Egy icce két messzely, vagyis kb. 8 dl 
volt. 

Kaláka: Közösen, nem pénzért, hanem egymás 
megsegítésére kölcsönösen végzett munka, melyre 
hívogattak. Ilyen volt például a fonó, a dörzsölő, a 
fosztó, vályoghordás, építkezés, terménybehordás. 

Kántor: A latin énekes szó magyar megfelelője. 
A templomban orgonáló és istentiszteletek alatt az 

éneket vezető személy. Énekel a temetéseken, 
különböző szertartásokon. Korábban a kántor 
egyben tanítói feladatokat is ellátott a városokban 
vagy községekben. 

Kárvallás: Az a vallomás, amikor valaki beis-
meri, hogy másnak valamilyen kárt okozott, vagy 
valamit eltulajdonított. Lényegében a vallomás 
régies, népi kifejezése.  

Kontár: a mesterségéhez nem értő, engedély 
nélkül dolgozó, gyatra iparos. Régen a céhhez nem 
tartozókat nevezték így. 
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A LIGA Szakszervezetek által megfogalmazott követelmények az új 
kormányzati politikával szemben 

 
1. Az elmúlt évek gazdaságpolitikája elsősorban a 

külföldi tőke erőteljes szerepvállalására épített, 
mind a fejlesztési forrásokat, mind a különféle 
támogatásokat ennek rendelte alá. Ezzel egyidejűleg 
az egyébként is nyitott gazdaságunkat alapvetően 
exportorientálttá tette. Ennek eredményeként a 
magyar gazdaság erőteljes függőségbe került a 
globális folyamatoktól, a külföldi kereslettől, a 
hazai gazdaságpolitika mozgástere beszűkült. A 
magyar gazdaság egy alapvetően tőke-intenzív 
gazdaság lett, mindeközben a foglalkoztatás 
rendkívül alacsony szinten maradt. Szükséges tehát, 
hogy fordulat következzen be, és a hazai 
adottságoknak megfelelő, fenntartható 
gazdaságpolitika jöjjön létre. 

 

2. A rendszerváltással együtt munkahelyek 
tömege szűnt meg, a szerkezetváltás ugyanakkor 
nem biztosította ezek pótlását. A hazai 
foglalkoztatás rendkívül alacsony szinten 
állandósult, különösen megoldatlan a képesítetlen 
munkaerő munkával való ellátottsága, ezen belül 
kritikus egyes területek, kistérségek foglalkoztatási 
helyzete. Rendkívüli méreteket öltött az illegális 
foglalkoztatás. 

Elengedhetetlen tehát a foglalkoztatás növelése, 
különös tekintettel a legális munkaerőpiacról 
kiszorulók, illetve leszakadók újraintegrálására. 

 

3. Különös tekintettel az alacsony foglalkoztatásra 
az elmúlt időszakban a nyugdíjrendszer 
fenntarthatósága veszélybe került. A kormányzat a 
korábbi gyakorlatát követve folyamatosan alkalmi 
jelleggel beavatkozott a nyugdíjrendszerbe, aminek 
következtében az ellentmondások és feszültségek 
folyamatosan újrakeletkeztek. Mindeközben 
elmaradt a rendszer átfogó értékelése, a korábbi 
nyugdíjreform hatásainak elemzése. 
Elkerülhetetlen, hogy a közeljövőben erre sor 
kerüljön, ezzel egyidejűleg a korábbi változtatások 
(többek között a magánnyugdíj pénztárak 
privatizálása, a korhatás kérdése) felfüggesztésre 
kerüljenek. 

 

4. Az elmúlt időszakban, a munka világában 
folyamatosan romlott a munkavállalók helyzete, a 
multinacionális vállalatok térnyerése, a szürke 
gazdaság bővülése a munkajogi szabályok 
változásai mind a tőkét, a munkaadókat 
kedvezményezték. A rugalmas foglalkoztatás 
igénye, majd a válság jelentősen rontotta az 
érdekvédelem kereteit és lehetőségeit. Erősíteni kell 
az egyéni és kollektív munkavállalói jogokat, és 
ezzel együtt fokozni kell a szakszervezeti 
tisztségviselők védelmi szintjét, – többek között – a 
munkáltatók által elkövetett súlyos normasértések 
fokozott szankcionálása által is. 

 

5. A közteherviselés kialakult rendszere megőrizte 
korábbi ellentmondásait, feszültségeit, az elmúlt 
években végrehajtott változtatások elsősorban a 
tőke javát szolgálták, miközben a munkavállalók 
által fizetett közterhek nőttek. A legális munkát 
végzők hozzájárulása a közkiadások 
finanszírozásához aránytalanul nagy terhet jelent, 
miközben virágzik a fekete gazdaság. 
Elengedhetetlen a jelenlegi rendszer fokozatos 
reformja elsősorban az adóbázis szélesítésével a 
munkavállalókat terhelő elvonások szintjének 
csökkentése mellett. 

 

6. A magyar gazdaság és társadalom fogja a 
fekete gazdaságnak és a korrupciónak, és ez egyre 
inkább veszélyezteti magát a gazdaság 
versenyképességét is. Elfogadhatatlan, hogy a 
kormányzat, a politikai elit folytassa az eddigi 
elnéző politikáját. Ezen a területen azonnali és 
mélyreható intézkedéseket várunk. 

 

7. Az elmúlt időszakban formailag stabilizálódott 
a szociális párbeszéd intézményrendszere. 
Folyamatosan működtek az országos 
érdekegyeztetés fórumai, létrejöttek az ágazati 
párbeszéd bizottságok. A kormányzat ugyanakkor 
jelentős társadalmi-gazdasági hatással járó 
ügyekben (IMF) nem, vagy csak formális 
érdekegyeztetést folytatott. A képviseleti 
felhatalmazottság legitimációjának hiánya és 
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ellentmondásai ugyanakkor gyengítették a 
rendszert. A szociális párbeszéd kialakult 
intézményrendszerének garantálásán túl tehát 
indokolt lenne a képviseleti rendszer új alapokra 
helyezése (szociális választás). 

 

8. A neoliberális gazdaságpolitika, továbbá az 
elmúlt évek megszorításai áldozatává jelentős 
mértékben a közszolgáltatások (egészségügy, 
közösségi közlekedés, oktatás, közrend-
közbiztonság) váltak. Az állami kötelezettségek 
ellenére ezek folyamatos működőképessége is 
veszélybe került, de ezzel együtt a gazdaság 
egészének versenyképességére is kedvezőtlen hatást 
gyakorolnak. Szükséges, hogy a közszolgáltatások 
forráshoz jutása fokozatosan javuljon. 

 

9. A rendszerváltással egyidejűleg az állam 
megváltozott szerepe nem tisztázódott. A 
liberalizmus szinte minden területen eluralkodott, 
ugyanakkor az állami szabályozás meggyengült és 
ellentmondásossá vált. A gazdasági 
versenyképesség egyik jelentős fékje az állami 
túlszabályozással egyidejűleg létező szabályozási 
hiány, illetve a (párt)politika mindenkori 
rátelepedése az államigazgatásra, ami a vesztegetés 
egyik előidézője is. Az állami szerepvállalás 
kereteinek újrajelölése mellett a szabályozás 
erőteljesebbé tétele, és hatékonyságának javítása 
szükséges. 

 (folyt. a következő oldalon)
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10. A konvergencia program és a válságkezelés 
jelentős áldozatvállalásra kényszerítette a 
közszférában dolgozókat. Megszűnt a foglalkoztatás 
biztonsága, a reálbérek csökkenése következtében a 
jövedelmek vásárlóértéke visszaesett a 2002 előtti 
időszakra. A közszféra munkavállalóinak helyzetét 
állandósítani kell, a közszolgálatának anyagi és 
erkölcsi presztízsét vissza kell állítani. 

 

11. A társadalombiztosítási rendszerek pénzzel 
ellátása folyamatosan reformkényszerek alatt állt az 
elmúlt években. A kormányzat társadalmi 
megegyezés nélküli kísérletezésbe fogott a 
társadalmi egészségbiztosítás magánosítására. Ezzel 
egyidejűleg jelentős forráskivonásra került sor, az 
intézményrendszer működése folyamatos 
beavatkozást és válságmenedzselést igényel. A 
humán erőforrások tekintetében a teljes rendszer (az 
alapellátástól a kórházakig) erőforrásainak 
korlátaihoz érkezett. Történtek ugyan 
részeredmények (potyautasok kiszűrése, az alapok 
veszteségének lefaragása, kiemelt projektek) de a 
pénzügyi biztonság tartós megteremtése 
mindezidáig elmaradt. Elkerülhetetlen, hogy a soron 
következő kormányzat a kialakult állapotokat 
kezelje, illetve megtalálja azt a mintát, amelyben 
egy korszerű és fenntartható ellátási szerkezet és 
színvonal jöhet létre. 

 

12. A társadalom önszabályozása a modern 
társadalmak egyik célkitűzése. A demokrácia nem 
csak a politikai felépítmény, hanem a gazdasági 
erőforrások felhasználásában is követelmény. Az 
állami szerepvállalás mellett indokolt lenne, hogy 
egyes elkülönült pénzügyi alapok (nyugdíj- és 
egészségbiztosítási alapok, Munkaerő-piaci Alap) 
fölötti a befizetői felügyelet erősödjön, bizonyos 
esetekben önkormányzati irányítás jöjjön létre. 

 

13. Hazánk az európai unió teljes jogú tagjává 
vált, a csatlakozással lehetőséget kapott arra, hogy a 
közösségi vívmányokhoz hozzájusson. 
Magyarország a közeljövőben lehetőséget kap – a 
soros elnöki intézménynek köszönhetően – arra is, 
hogy tevékenységét fokozza. A hazai politikai erők 
viszonya sem a rövidtávú (a „trojka” működését 
illetően), sem a hosszú távú programok 
vonatkozásában („EU 2020 Stratégia”) nem ismert. 
Elengedhetetlen, hogy mind a munkavállalókat 
(beleértve a szociális párbeszéd intézményeit is) 
érintő, mind az uniós elsőbbségeket illetően aktív 
kormányzati politika jellemezze ezeket a 
kérdéseket, ugyanakkor elvárjuk az új kormánytól, 
hogy a szociális partnerek bevonását is biztosítsa 
ezekben a kérdésekben. 

 
2010. április 06. 

 

Pisztolyhősök 
 

Előrebocsátom, hogy az etikai kódexet aláírtam annak ellenére, hogy számos pontjával nem tudok mit 
kezdeni, illetőleg nem tartom rám vonatkoztathatónak. Idézet a MOL-csoport etikai kódexéből: „…a 
MOL-csoport munkavállalóival szembeni elvárás, hogy ne viselkedjenek úgy, hogy azt bárki 
erőszakosnak, megfélemlítőnek, gyűlölködőnek, rossz szándékúnak vagy sértőnek tekinthesse…” 
 

Abban egészen biztos vagyok, hogy a Mol nem 
akarja egyetlen munkavállalóját sem 
megfélemlíteni. 

 Viszont a bevezetőmben írt idézet jut mindig 
eszembe, amikor délutánonként a személyi 
beléptetőn keresztül elhagyom az irodaházat: 
olyankor megfélemlítve, és fenyegetve érzem 
magam. Azt helyénvalónak tartom, hogy befelé a 

buszon, vagy a gépkocsiban ellenőrzik, hogy nem az 
Al Kaida képviseletében szándékozom-e bejutni a 
területre. Az azonban meglehetősen furcsa, hogy az 
említett személyi kiléptetőnél kifelé menet felírják 
nevemet és kártyaszámomat annak ellenére, hogy az 
automata rögzíti, ki, mikor ment ki, illetve jött be. 
Lehet, hogy ezt nem tudja az a „fejes” aki kitalálta 
mindezt? Vagy csak vegzálni akarnak minket? 
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No de, térjek a tárgyra. Attól érzem magam 
fenyegetettnek, hogy az ellenőrzők túlságosan 
hivalkodóan viselt oldalfegyvereikkel felszerelkezve 
teszik dolgukat. Úgy próbálnak kinézni, mint a 
cowboyok: némelyiküknek a térdét veri a fegyver, 
másoknak meg majd kiesik a tokjából. Voltak ezek 
katonák? Tudják, hogy egy oldalfegyvert hogy kell 
szabályosan viselni? Vagy csak megjátsszák a 
(fegyveres) erős fiúkat? Legalább erre az időre 
eldughatnák gatyáik korcába, hogy ne keltsenek 
felesleges riadalmat bennünk. Meg lehetne ezt 
oldani? 

…és, hogy egy kis vidámságot is beillesszek 
írásom végére, idézném az alábbi sorokat, melyek 
olvastán dőltünk a röhögéstől és azt találgattuk, 
hogy vajon karakterszámra történt-e az erkölcsi 

gyűjtemény megírása. Merthogy másként ez nem 
kerülhetett volna bele. 

Gyermek- és kényszermunka 
„A MOL-csoport nem tolerálja a kényszer-, a 

kikényszerített és a gyermekmunka semmilyen 
formáját. A MOL-csoport minden 
munkavállalójának és alvállalkozójának tisztában 
kell lennie ezekkel az elvekkel, és azokat munkája 
során alkalmaznia kell.” 

Bevallom nőiesen, hogy én bizony munkám során 
saját (nem vállalati) telefonomon hazaszólok 13 
éves gyermekemnek, hogy legyen szíves levinni a 
szemetet – és hát, akárhogy is nézzük, ez bizony 
kikényszerített gyermekmunka, amiért nem 
számíthatok a MOL toleranciájára… 

Aláírás helyett legyen elég annyi, hogy egy 
többszörösen megfélemlített női MOL dolgozó. 
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Akinek humora van mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Aki gyűlöl, az nem tud szeretni. 
* 

Munka nélkül nincs nyugalom. 
Küzdelem nélkül nincs győzelem. 

* 
A vita - a tudás cseréje. 

A vitatkozás - a tudatlanságé. 
* 

A plátói szerelem egy vegetáriánus tigris. 
* 

Finom a Kindertojás, csak a sárgáját nehéz 
lenyelni! 

* 
Ha tudtam volna, hogy ma ilyen szörnyű napom 

lesz, akkor tegnap boldog lettem volna. 
* 

Ha nem ízleljük meg a legkeserűbbet, sose 
jutunk el a legmagasabbra 

* 
Bármilyen nyelven is beszélsz, sosem tudsz 

mást mondani, mint ami vagy. 
* 

Tanítani sokkal könnyebb, mint nevelni: 
Ahhoz csak tudni kell valamit, ehhez viszont 

lenni kell valakinek 
* 

A legnagyobb erő, önmagunknak parancsolni. 
* 

Az élet olyan, mint mikor az ember kiáll 
hegedülni, és menet közben tanul meg játszani. 

* 
Az apuka megkérdi kisfiától: 
- Nem vette észre a tanító néni, hogy én 

segítettem a matek házi megoldásában? 
- Nem. 
- Na és mit mondott a megoldásra? 
- Azt, hogy napról napra hülyébb leszek... 

* 
- Ha elmegyek kocsmába, az asszony nem 

beszél velem három napig. 
- És milyen gyakran jársz kocsmába? 
- Háromnaponta. 

* 

Egy orvos megkérdezi a kollégáját: 
- Hogy van az, hogy olyan jó neved van az egész 

városban? 
- Egyszerű, minden páciensemnek azt mondom, 

hogy halálos beteg. Így, ha meghal, jó volt a 
diagnózisom, ha meggyógyul, csodadoktorként 
tisztelnek. 

* 
- Pistike, ha adok neked két nyulat meg kettőt, és 

még kettőt, akkor hány nyulad lesz összesen? 
- Hét. 
- Nem. Figyelj, adok neked két almát, meg még 

két almát, és még kettőt. Hány almád lesz? 
- Hat. 
- Ez már jó. Na, és ha két nyulat kapsz, meg 

kettőt, meg kettőt, akkor mennyi lesz? 
- Hét. 
- Miért mondod, hogy hét? 
- Mert már van egy! 

* 
- Képzeld, múlt éjjel egy betörő járt a házunkban. 
- És elvitt valamit? 
- Nem, ellenben kiesett két foga, meg eltört az 

álkapcsa és két bordája. 
- Hogy-hogy? 
- A feleségem azt hitte, hogy én jöttem haza a 

kocsmából. 
* 

Az orvos megvizsgálja a beteget, majd így szól 
- Mit szeret jobban? A nőket vagy a bort? 
- Az évjárattól függ, doktor úr! 

* 
Egy egyedülálló férfi egy alkalommal már nagyon 

vágyott egy nőre, ezért elment hogy felkutasson 
egy örömlányt. 

A motelszobába érve észrevette, hogy valami 
nincs rendben, az a bizonyos testrésze nem 
nagyon akar engedelmeskedni, tehát megkérte a 
nőt, hogy várja meg, míg kimegy a fürdőszobába 
néhány pillanatra. 

A homályos fürdőhelységben elővette a 
zsebében tartott kenőcsöt, amit előző nap vett egy 
drogériában, kifejezetten ilyen célra. Alaposan 



bemasszírozta az ominózus tagot, majd 
elégedetten ment vissza a nőhöz, akivel egy 
tüneményes aktusban volt része, minden 
tökéletesen sikerült. 

Ezután már furdalta a kíváncsiság, hogy miféle 
különleges krém lehetett az, amit használt. Kiment 
ismét a fürdőszobába, megkereste a 
villanykapcsolót és elolvasta az aprócska címkét: 

"Tyúkszem kenőcs. Használat után a bekent 
részt megkeményíti, kiszárítja és kb. öt óra 
elteltével, magától leesik." 

* 
Az állatkert igazgatója büszkén mutogatja a 

vendégeknek a közös ketrecbe zárt bárányt és 
oroszlánt. 

- Íme egy szép példa a megegyezésre. 
- Csodálatos! És tényleg nincs velük semmi 

gond? 
- Az oroszlánnal semmi, a bárányt időnként 

pótolni kell. 

* 
- Apu! Mit jelent az, hogy díszdoktor? 
- Nézd, kisfiam, az ilyesmit nem kell szó szerint 

venni. A díszdoktor az olyan, mint amikor idegenek 
előtt az anyád engem családfőnek nevez. 

* 
Egy riporter kérdezi az ötös lottó nyertesétől: 
- Minek örül legjobban, most, hogy milliomos 

lett? 
- Annak, hogy a feleségem abbahagyta a főzést. 

* 
Válóperes tárgyaláson sírva panaszolja a 

feleség: 
- A férjem úgy bánt velem, mint egy kutyával 
A bíró együtt érzőn: 
- Verte is? 
- Azt nem, de azt akarta, hogy hűséges legyek 

hozzá!  

 
 

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! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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 

 

Százhalombattán dunafüredi ház eladó! 
 

A Dózsa György utcában, csendes környezetben, 618m2-es telken eladó egy 35m2-es, összközműves, összkomfortos, 
szigetelt, új nyílászárókkal felszerelt, családi ház. 

Az épülethez 20m2es terasz tartozik. A telken fúrt kút, és melléképület is van. 
 

Irányár: 15,2 millió forint. 
Telefon: +36-20-411-6177 

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 
 

Családi ház eladó! 
 

Budapesttől 50 km-re, Iváncsán, az M6-os lejárótól 2 percre! 
Teljesen felújított 2 szobás családi ház gazdasági épületekkel, ásott kúttal, kocsibejáróval! 

Havonta 10-15 ezer forintos rezsi! 
Irányár: 9,9 millió forint. Érdeklődni lehet: +36-30-231-1854 

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. 
 

ALBÉRLETET KERES! 
 
52 éves szívbeteg (de aktív dolgozó) családfő, öttagú családjával hosszú lejáratú albérletet keres Százhalombattán, 
március – április – májusi beköltözéssel. Biztosítékot, ha nem létkérdés, nem fizetnénk. A három gyermek 
általános iskolás, 3, 5, 7 osztályba járnak. 

1965 óta százhalombattai, 1977 óta MOL (DKV) dolgozó vagyok. 
Elérhetőségek: +36 30 631 8696 

Elektronikus posta: sandor.varga@fibermail.hu illetve svarga@mol.hu 
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