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Önmagadért-velünk! 
 
 
 

 
Nagysikerű EBK napok a Dunai Finomítóban 

 
Finomítós csapatok: 

1. Diszpancserek – DUFI Finomítás diszpécserek – Kalauz Imre, Kocsis László, Ruff József 
2. Győzők – DUFI Kenőolaj-hidrogénező üzem – Winkler János, Bodnár Ákos, Toma Tibor 
3. Naduka – DUFI HDS-GOK-3 – Kazsóki Sándor, Nagy Zoltán, Dudás Csaba 

 
Nem finomítós csapatok: 

1. Méregkeverők – DUFI Minőség-ellenőrzés – Bíró Gábor, Kovács Andrea, Szilágyi Árpádné 
2. Green teams – DUFI Környezet-és korr. védelem – Bohács György, Szabó Zsolt, Miklós Katalin 
3. Lombikbabyk – DUFI Minőség-ellenőrzés – Huszák Yvette, Mészölyné Veres Tünde, Nikolics Anna 

 
A Tiszai, illetve Zalai Finomító is képviseltette magát összesen hat csapattal. Ők sem indultak feleslegesen, 
hiszen az erős középmezőnyben végeztek. 

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

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
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Kinek versenyelőny? 
 

Egy vállalat számára a felkészült, tapasztalt, és persze ehhez képest jól megfizetett emberi erőforrása 
teremti meg azt az előnyt, mely a leghatékonyabb eszköz a versenyben. Jegyezzük meg: az előbbi 
mondatot szakértő elemzők mondják. Bizonyára nincs közöttük emberi erőforrással cégszerűen 
foglalkozó tisztségviselő. Mert ha lenne, akkor nyilvánvalóan nem szerepelne a megállapításban a „jól 
megfizetett” jelző. 

 
Náluk ugyanis, hiányzik a szókincskészletből ez a 

paraméter. Na jó, egy kissé pontosítunk: akkor 
beszélnek jól megfizetett munkaerőről, amikor a 
gombkötők jövedelmét hasonlítják össze az itt 
dolgozók bérével. Na ja, így másként fest a dolog, 
mert ebben az esetben lehet komoly 
bérkülönbségekről beszélni – persze az nem derül ki 
az összehasonlításból, hogy a gombkötők 
versenyképesek-e velünk szemben. 

Az a helyzet, hogy a magyarországi 
multinacionális cégvezetők, illetve erre szakosodott 
embereik, azt próbálják folytonosan belénk 
sulykolni, hogy csak azok a cégek versenyképesek, 
ahol alacsonyak a fizetések (vezetői bérekről, 
jutalmakról, részvényekről, gépkocsi használatról, 
tankoló-kártyáról, telefonról, lelépési pénzről, 
sumák módon, hamis számlákkal eltüntetett 
milliárdokról stb. stb. szó sem esik). 

Recesszió van – mondják a Molban –, és évek óta 
nem emelik a VBK összegét. Csupán 200 milliárd 
körüli a tiszta nyereség – harsogják –, és csökkentik 
az üdülési pénzt. A munkavállalók legyenek 
lojálisak – kérik –, mert nehéz a gazdasági 
környezet (melyik?) és jelentéktelen béremelést 
adnak. Arról azonban nem hallottunk, hogy a 
fentiek miatt csökkentenék a rendszeresen kiosztott 
részvények számát, vagy szigorítanák a gépkocsi 
használatot, esetleg korlátoznák az ingyen 
tankolható benzin mennyiségét. Azt viszont 
olvastuk, hogy jelentős összeggel „beszállva”, öt 
magyar nagyvállalat, köztük a Mol fogott össze a 
csoda ló, Overdose (jelentése: túladagolás – a 
szerk.) sorsának rendezése érdekében. Azt is írták, 
hogy a paci a gazdasági kilábalás jelképe is lehet. 
Talán azért, mert négy lába van? Szegény paripa, e 

nemes cél érdekében annyit futhat, hogy elhagyja a 
(…) patáit. 

Azt nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy a 
gazdaságban előállított javak értéke teljes egészében 
a beléjük fektetett munkából származik. Mert hiába 
venné meg például a Mol a nyersolajat, ha nem 
lennének azok a jól felkészült és tapasztalt 
műszakos dolgozók, akik annak feldolgozásával 
biztosítják azt a nyereséget, amiért a 
tulajdonosoknak érdemes befektetniük a nyersolaj 
árát. Azzal is tisztában vagyunk, hogy abba is 
hatalmas összegeket fektettek, hogy a 
feldolgozóüzemek és az azokhoz nélkülözhetetlen 
irodák és egyéb kiszolgáló egységek – 
infrastruktúrával együtt – rendelkezésre álljanak. 
De mi van azokkal, akik ténylegesen két kezük és 
fejük munkájával megteremtik a javakat? A 
rezsiköltségeiket sikerült felzárkóztatni a nyugati 
szintre, a fizetéseik viszont még mindig a negyedét-
ötödét teszik ki a földrész szerencsésebb felén, 
hasonló munkakörben dolgozóknak. Kimondhatjuk, 
mert nem is titkolhatjuk: a szegénység mai 
valóságunk szomorú szelete, szerves része lett. 

A versenyképesség szempontjából a megkérdezett 
vállalatvezetők majd mindegyike (97–98%-uk) nagy 
jelentőséget tulajdonított a technológiai 
fejlesztésnek, a költségcsökkentésnek és a munkaerő 
képzettségének. Az a tény, hogy a 
versenyképességgel kapcsolatban az alacsony 
bérköltséget még egy negyedük sem ítélte fontosnak 
(24%), jól tükrözi, hogy ezek a vállalatok a 
termelési költségek lefaragásának más, nem az 
alacsony munkabérre épülő stratégiáját követik. 

Nem lehetne ezt a nézőpontot nálunk is 
állandósítani? 

Olajipari Szakszervezet  
 

A válságkezelő csomag a munkavállalókat sújtotta 
 

Az elmúlt négy év gyakorlatával szemben, érdemi tárgyalásokra számít a LIGA Szakszervezetek a 
társadalmi érdekegyeztetés során, valamint arra, hogy a Fidesz a következő parlamenti ciklusban az általa 
meghirdetett nemzeti együttműködés elve mentén kormányoz majd. A LIGA Szakszervezetek bízik abban, 
hogy a kétharmados többség megszerzését lehetővé tévő támogatottsága mellett, az ezzel járó óriási 
felelősséget is kellően átérzi a Fidesz. 

Az elmúlt években a konvergencia program és a válságkezelő csomag mind a munkavállalókat sújtották, az 
ő adóforintjaik, és megrövidített fizetésük finanszírozta azokat. Elvárható tehát, hogy az új kormány – 
választási ígéreteihez híven – elsősorban az ő helyzetükön javítson. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gazdas%C3%A1g


A LIGA Szakszervezetek ezért kész a tárgyalások mielőbbi megkezdésére az Országos Érdekegyeztető 
Tanácsban, a Fidesznek levélben megküldött – a TÉNYKÉP áprilisi számában is megjelent – 13 pont 
alapján. 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Mindenki nyert 
EBK napok a Dunai Finomítóban 

 

Eddig nem tapasztalt érdeklődés volt a 2010. május 4-6-án megrendezett EBK napok iránt. 
Meggyőző bizonyíték erre a 39 csapat – összességében 117 munkatársunk – akik beneveztek és 
elindultak a kétnapos megmérettetésen. Valamennyi résztvevő nívós tárgyjutalmat kapott, az első 
három helyezett csapatok pedig értékes MOL utalványokban is részesültek. A különböző üzletágakra 
tekintettel két-két első, második és harmadik helyezett csapatot hirdettek ki győztesnek. Verseny 
közben felkerestük azokat az állomásokat, ahol a csapatok ismereteikről adhattak bizonyságot, 
egyúttal megkérdeztünk néhány versenyzőt a tapasztalataikról. Természetesen kíváncsiak voltunk 
Varga Attila MOL Finomítás EBK referens összegző véleményére is. 

 

- Korábban soha nem látott létszámban vettek 
részt az EBK napokon megrendezett 
járőrversenyen munkatársaink. Minek tudható 
ez be? – kérdeztük Varga Attilát. 

- Számunkra nagyon örvendetes jelenség, hogy 
évről-évre egyre több csapat jelentkezik – már nem 
csak a finomítás területéről, mert például 
finomításon kívülről 12 csapat, köztük laborosok 
vettek részt az idei versenyeken. Ők a nem 
finomítós csapatok között megnyerték az első és 
harmadik helyezést. A Tiszaújvárosi és a Zalai 
Finomítók is indítottak csapatokat. Azt hisszük, 
hogy ebben a létszámnövekedésben komoly szerepe 
van az egyre jobban növekvő EBK tudatosságnak és 
gondolkodásnak, ezzel párhuzamosan folyamatosan 
emelkedik a hatékonyság és a színvonal. A növekvő 
létszámban nyilván szerepe van az anyagi 
elismerésnek is, mert hiszen az sem jelentéktelen. 
Ugyanakkor azt gondolom, hogy egyfajta vezetői 
elvárás is van, ahol a presztízs is szerepet játszik. 
Ezt jól érzékeltetik a tájékoztató elkészülése utáni 
vezetői jókívánságok. 

- Többször is meglátogatta az állomásokat. 
Milyen közvetlen tapasztalatokat szerzett a 
versenyzőkről, illetve a csapatokról? 

- Azt látom, hogy egyre felkészültebbek a 
versenyzők, sőt, tudatosan készülnek is a jó 
szereplésre. Ez abból is érzékelhető, hogy azok a 
csapatok, akik már többször részt vettek EBK 
járőrversenyen, sokkal jobban teljesítettek, mint 
akik először jöttek el. Bár vannak üdítő kivételek is, 
mint az Aromás üzem csapata, akik először vettek 
részt ilyen versenyen, és nagyon jó szerepléssel a 6. 
helyen végeztek. Természetesen, mint minden 
versenyen, a pillanatnyi forma sokat számított. 
Példaként említhetném a tűzoltási gyakorlatot, ahol 
komoly pontokat szerezhettek a szakszerűen 
végrehajtók, ugyanakkor, akiknek ez nem sikerült, 
azok jelentős ponthátrányba kerültek. 

- Korábban egy nap alatt lejátszódott a 
járőrverseny, most a magas létszámra tekintettel 
két nap alatt bonyolították le. Ez sokkal nagyobb 
erőfeszítést igényelt az EBK munkatársaitól. Azt 

láttam, hogy nagyon jól megszervezték és 
kitűnően végezték feladataikat. 

- Körülbelül négyszer több csapat szerepelt a 
kezdetekhez képest. A két napot is megosztottuk, és 
négy turnusban bonyolítottuk le a versenyt. Mindezt 
egy nagyfokú előkészítő-szervezőmunka előzte 
meg, amiben valamennyi munkatársunk részt vett. 
Örömmel mondhatom, hogy a vidéki EBK 
munkatársaink is eljöttek segíteni, de voltak 
társadalmi partnereink is, mint a Munkavédelmi 
Érdekképviselet képviselői, a Tűzoltóság tagjai, a 
Fegyveres Biztonsági Őrség, és a Főnix 
mentőorvosa. Egy komoly stáb rendezte meg a 
versenyt, mindenki megelégedésére. 

* * * 
Prohászka György – FCC üzem: az állomások 

közül néhány inkább furfangos volt, min nehéz. 
Sajnos az elején elkapkodtuk a válaszokat, nem 
összpontosítottunk eléggé. Több csapatot is indítani 
akartunk, de a beosztásunk és az üzemi alacsony 
létszám miatt nehezen álltunk össze, annak ellenére, 
hogy az üzemvezetés minden segítséget megadott. 

Góg Zsolt - FER Tűzoltóság: a kollégáknak egy 
feltételezett épülettüzet kell „felfedezniük”, majd 
szabályosan értesíteni kell a FER tűzoltóságot, 
miközben ki kell választaniuk az oltáshoz szükséges 
megfelelő tűzoltó készüléket. Ezt követően, 
használatra kész állapotba hozva, kompletten meg 
kell szerelni egy fali tűzcsapot, illetve a 
tűzoltótömlőket. Ma két csapat tudta megszerezni a 
legnagyobb pontszámot. A tömlőszerelés 
mindenkinek jól megy, a telefonos tűzjelzésnél 
vannak nehézségeik a résztvevők kis részének, 
valamint a megfelelő tűzoltó készülék kiválasztása 
okozott néhányuknál gondokat. 

Molnár Attila Péter - légzésvédő készülék 
használata: a két nap folyamán azt tapasztaltuk, 
hogy azok az üzemek szereznek 9,5-10 pontokat, 
ahol használják ezeket az eszközöket. Közülük is 
kiemelném az MSA üzemet, ahol példaértékű volt 
az eszköz bemutatása és használata. Ragyogó 
teljesítményükért plusz egy pontot kaptak. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


Márton István - vagyonvédelem-közlekedés: a 
csapatok KRESZ és biztonsági próbafeladatokat 
oldanak meg. Tíz kérdésre – köztük egy képes 
feladatra – kell jó válaszolniuk a versenyzőknek. A 
csapatok fegyelmezetten, logikusan gondolkodva, 

jól oldották meg a feladatokat. Szinte mindenki a 
maximális pontszámot érte el. Szerintem ez 
egyrészről a felkészültségükre, másrészt pedig 
kitűnő helyismeretükre utal. 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

(folyt. az előző oldalról) 
 

Szilágyi Árpádné Balog Gyöngyi – labor 
diszpécserek: reménykedünk a jó eredményben, 
erre utalhat az is, hogy a tüzet 3 másodperc alatt 
sikerült eloltanunk, amit elsősorban annak 
tudhatunk be, hogy tegnap a FER tűzoltóknál 
gyakorolhattuk. 

Szabó Zoltán – hulladékgazdálkodás: ezen az 
állomáson két feladat van. Az egyik játékos, ahol a 
hulladékgazdálkodás folyamatát kell kirakni puzzle 
segítségével. A másik egy gyakorlatiasabb kérdés, 
amelyben, a finomítóban keletkezett 12 hulladék 
sorsát kell meghatározni egy folyamatábrán. A 
csapatok vegyesen szerepelnek, akik célszerűen 
gondolkodtak, azok sikeresek voltak. 

Bárdos László – munkavédelmi állomás: a 
tömény sósav oldásához kellett a megfelelő 
védőeszközt kiválasztani és el kellett készíteni az 
5%-os sósavoldatot. A védőeszköz kiválasztása 
általában remekül ment a résztvevőknek. Amelyik 
csapatnak „beugrott”, hogy a tömény sósav 36-38 
százalékos, azok természetesen a legmagasabb 
pontszámot kapták. 

Pák Károlyné – Tiszai Finomító: a totó 
nehéznek tűnt, ennek ellenére sikeresen kitöltöttük. 
Tavaly indultunk először ezen a megmérettetésen és 
akkor sikerült elérnünk a 3. helyezést. Remélem 
idén is hasonló módon szerepelünk. 

Tar Zoltán – tűzoltási gyakorlat: hat liter éghető 
anyagot begyújtunk, majd 6 másodperces égetés 
után két főnek, 10 másodperces szintidőn belül, 
porral-oltóval kell eloltani a tüzet. Emellett, öt 
elméleti kérdésre is válaszolniuk kell a csapatoknak, 
itt – többek között – a robbanásveszélyes övezetek 
besorolásáról van szó. A csapatok nagy része jól 
megoldja a feladatokat, de sajnos akadnak olyanok 
is, akik a tűzoltást nulla ponttal „teljesítik”. Ez a 
gyakorlatlanságuknak és figyelmetlenségüknek is 
„köszönhető”. 

Dobrosi Zoltán – legyen ön is milliomos: a 
televízióban megismert játék alapján állítottunk 
össze 15 EBK témájú kérdést. Az elért eredmények 
nagyon változók, például a tűzoltó készülékek, vagy 
a belső védelmi tervvel kapcsolatban. A 
legnehezebben megoldható kérdések a fenntartható 
fejlődés témakörében voltak. 

Cseh Péter – Paraffin üzem: erősen bizakodunk, 
mert pillanatnyilag a második helyen vagyunk 
holtversenyben. Nekünk a legnehezebb állomás a 
csepeli tartálybaleset feldolgozása volt, mert az egy 
benzines tartály volt, ami tőlünk egy kissé távol áll. 
A totóban jó kérdések voltak, és nem okozott 
különösebb gondot a megválaszolásuk. 

Bukovinszky Miklós – benzintartály tisztítás 
műveletei: egy adott benzintartály tisztításának 
folyamatát kell elemezniük, illetve elméletben 
előkészíteniük a résztvevőknek úgy, hogy a 
gyakorlati munkafázisokat részletesen szemléltetik. 
A csepeli történtek miatt is időszerű ez a kérdés. A 
csapatok leginkább a munkafolyamat elejét és végét 
ismerik, a kettő közötti tevékenységről azonban 
nehezen adnak számot, de ez valahol mélyen 
bennük van, és itt rávezetjük őket a helyes 
megoldásra. Senkit nem hagyunk az ehhez 
szükséges ismeretek nélkül távozni. 

Purcsel Mihályné - Dr. Peredy Margit – 
elsősegélynyújtás: az égési sérülés a testfelületet 
ért, a testhőmérsékletnél jelentősen melegebb 
folyadék, gőz, gáz, láng, stb. következménye. Itt, 
egy „izzó” rezsó volt a példa. A csapatoknak egy 
égési sérülést szenvedett ember ellátását kellett 
megoldani, a mellékelt eszközök segítségével, a 
szaksegítség hívását is beleértve. Az ellátás maga 
egészen jól megy, a telefonszámokkal azonban, 
hogy úgy mondjam, egy kissé hadilábon áll a 
résztvevők egy  része, de vannak olyan csapatok is, 
akik jól feltalálják magukat, és kitűnően megoldják 
a feladatot. 

Purcsel Mihály - munkavédelmi állomás: 
nagyon jól szerepeltek a csapatok a védőeszköz 
kiválasztásban, ami arra utal, hogy munkájuk során 
rendszeresen használják őket. Néhányuknak a 
figyelmetlenség volt a „veszte”, a tömény sósav 
számításánál. Az eddigi szerepelt húsz csapatból 
három érte el a legnagyobb pontszámot. 

Horváth Henrietta – környezetvédelem: 
elsősorban a levegő tisztaságának védelmével 
kapcsolatosan kell számot adniuk tudásukról a 
csapatoknak. Ezzel visszajelzést várunk arról, hogy 
az oktatásokon átadottakból milyen ismeretek 
maradtak meg bennük. Olyan kérdéseket tettünk fel, 
amelyek többnyire mindhárom finomítóra 
jellemzőek. 

Börzseiné Győry Éva – ökológiai lábnyom: ez 
egy újdonság, amiért nem jár pont, de mindenki 
okulhat belőle. Egy kicsit arra próbálunk 
rávilágítani, hogy mennyire pazarlóak vagyunk a 
rendelkezésünkre álló energiákkal, környezetünkkel 
és természetvédelemmel kapcsolatosan. 
Kiválasztottunk egy ökológiai lábnyomszámoló 
táblázatot, ahol a tesztet kitöltők szembesülhettek 
azzal, hogy sokkal jobban igénybe vesszük a 
környezetet, mint amennyire valójában szükségünk 
van. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


Szajkó István – Központi Munkavédelmi 
Bizottság elnöke: valamennyi állomást többször is 
végigjártam és tapasztalataim szerint jól felkészült 
csapatok vettek részt a kétnapos EBK 
járőrversenyen. Mindenki a legjobbat akarta kihozni 
magából, de szerintem már maga a részvétel is 
komoly sikernek számít, hiszen szereplésük után, az 
állomásvezetők minden esetben elmondták a 

kifogástalan megoldásokat, amivel sokan újabb, 
hasznos tájékoztatásokhoz jutottak. 
Meggyőződésem, hogy baleset-megelőzési 
szempontból is kitűnő volt ez a két nap, bár, a 
finomítókban, az úgynevezett „konyhai” balesetek 
teszik ki a sérülések többségét. 

      Brunecker Jenő

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

A műszakos munkavállalókat érintő jelentősebb káros hatásokról 
 
A műszakos dolgozók régóta küzdenek azért, hogy elismerjék a műszakos munka nehézségét, azt hogy 
ez a fajta munkavégzés nagymértékben rontja az élethelyzetüket, különösen a családi és szociális 
helyzetüket, ezért kárpótlásként különleges intézkedések szükségesek érdekeik védelmében, a 
munkafeltételek javítása, valamint a fizikai és anyagi kiegyenlítésük érdekében. (A műszakpótlék 
alkalmazása e kedvezőtlen hatások részbeni ellentételezését szolgálja – kárpótlás –!) 
 

A műszakos munka főbb 
jellemzői, amelyek az 
egészségre, a fizikai 
teljesítőképességre hatnak 
kedvezőtlenül a következő: 

Általános szakmai 
megállapítás, hogy a több 
műszakos munkakörben 
dolgozóknak csupán 30 %-a tudja 
végig dolgozni a teljes 
munkaciklusát (munkás éveit) 
úgy, hogy nem mutathatóak ki 
náluk káros egészségügyi 
változások. 

A dolgozók nagy többségénél 
általánosan megjelennek az 
alábbi tünetek: 
- rossz alvás, álmatlanság, 
- állandó fáradtság érzés (amit 

még hosszabb pihenési idő 
sem tud ellensúlyozni), 

- gyakori szemfájdalmak, 
fejfájások, 

- szívneurózis, szívritmus 
zavarok, 

- beszédzavarok, gyakori 
izomfájdalmak, 

- ingerlékenység, agresszivitás, 
félelemérzet, depresszió (és 
ezek kevert megjelenési 
formái), 

- gyomor bántalmak, 
anyagcserezavarok 
(székrekedés, hasmenés, 
étvágytalanság, 
gyomorpanaszok, 
fekélyesedés), 

- cukorbetegség, 
- depresszió. 

A váltóműszakos 
munkarendben dolgozóknál 

különösen gyakoriak az 
emésztési zavarokra vonatkozó 
panaszok. A műszakos munka 
esetében nyolcszor több a 
gyomorfekély előfordulása, mint 
a nappali munkánál. Az éjszakás 
dolgozóknál sokkal 
gyakoribbak az étvágy és 
alvászavarok, mint a nappali 
munkát végzőknél. 

Ezeket a panaszokat úgy 
tekintik, mint mindenféle 
műszakos és éjszakai munka 
központi egészségügyi 
problémáját. 

Az alvás megvonás 
gyakorlatilag együtt jár az 
éjszakai munkával és ehhez még 
az alváshiány is hozzáadódik. A 
nappali alvás kevésbé pihentető a 
biológiai ritmus megzavarása és a 
kedvezőtlenebb külső 
körülmények (megvilágítás, zaj, 
hőmérséklet stb.) miatt. Az 
éjszakai műszakosok kb. 
kétharmada panaszkodik 
alvászavarokra. A nappalosoknál 
ez az arány csupán 10 százalék 
körül van. 

 

A napi alvásidő általában a 
délutáni műszaknál a 
leghosszabb, rövidebb a reggeli 
és különösen rövid az éjszakai 
műszak esetén. 

A műszakos munkavállalók 
számára a legnagyobb gondot 
okozó álmatlanság kezelésére is 
szükség lehet, ha a nem 
kielégítő alvás következtében 
kialakuló másnapi teljesítmény 
csökkenés és figyelem zavar 
befolyásolja az érintett személy 
munkaképességét, biztonságát 
és életminőségét. 

Azt tudjuk, hogy az elalvást 
különböző mérgező eszközök 
segítségével el lehet érni, az 
alváshiányt azonban nem lehet 
megszokni, összeadódik, és 
hiányként jelentkezik a 
szervezetben. A több műszakos 
dolgozókkal végzett vizsgálatok 
igazolják, mennyire nehezen tud 
a szervezet más időbeosztásra 
átállni. Egy vizsgálat során a 
dolgozók nappal pihentek, de 
csak 4 órát tudtak hasznos 
pihenéssel tölteni. Egy idő után 
az álmatlanság jelei esetükben is 
kimutathatóak voltak. 

A szívneurózis és a 
szívritmuszavar kialakulásában a 
magánéleti problémák mellett 
leginkább a több műszakban 
végzett munka a felelős. 
Napjainkban igen gyakoriak az 
olyan szívproblémák, amelyek 
közvetlen összefüggésben állnak 
az életmóddal. Egyértelmű, hogy 
a szívritmuszavarok az életritmus 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


zavaraira utalnak, arra 
vezethetőek vissza. 
Bizonyítottnak látszik, hogy a 
szív az élet ritmusának 
megbolygatására könnyen saját 
működésének 
rendszertelenségével reagál. 

A műszakos munkavállalóknál 
a cukorbetegség is kialakulhat, 
ill. fokozódhat a műszakos 
munkaterhek 
következményeként. 

A fentiek alapján bizonyított 
tény, hogy a rendszeresen 
éjszaka dolgozók szervezete 
gyorsabban használódik el, 
mint a csak nappal munkába 
járóké, és a depresszió is 
könnyebben kialakulhat náluk.  

Családi és társadalmi hatások 
A fenti, egészségügyi 

problémákon túl a munkavállalók 
társadalmi életben való részvétele 
is korlátozottá válhat. Több 
műszakban végzett munka esetén 

a családok mindennapi életének 
megszervezése sokkal nehezebbé 
válik. Gyakoriak az 
összeütközések a dolgozó 
műszakbeosztása, programja, 
illetve a többi családtag igényei 
között. Csökken a 
gyermeknevelésére, és családi 
együttlétre fordítható idő, 
illetve a zavartalan pihenés 
feltételei nehezebben 
megvalósíthatók.

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 
(folyt. az előző oldalról) 

A ritkább részvétel miatt a 
társadalmi és családi életben az 
elszigeteltség érzése alakulhat ki. 
Ezt az érzést még súlyosbítja a 
fokozottabb ingerlékenység is. 
Bizonyos szolgáltatásokat, 
szórakozás, művelődési 
lehetőségeket nem, vagy csak 
csökkenő mértékben tudnak 
igénybe venni a műszakos 
munkavállalók. Ezek a tények 
fokozhatják a kellemetlen 
közérzetet. 

Egy felmérés szerint a 
dolgozók körülbelül 80 %-a 
elvben elutasítja az éjszakás 
műszakot. Ebben nincs lényeges 
különbség a házasok és a nem 
házasságban élők között. Az 
elutasító attitűdök fő indokait a 

műszakos és éjszakai 
munkának az étvágyra, az 
alvásra, a kedélyállapotra, a 
családi életre és a magánélet 
más területeire gyakorolt 
negatív hatásaiban találjuk. 
Kedvezőtlen hatással van a 
különböző csoportokhoz 
tartozásra, a továbbképzési 
lehetőségekre, és alig van mód 
állandó szabadidő-szokások 
kialakulására. 

A többműszakos munkák 
hátrányainak kompenzációját az 
iparilag fejlett országokban 
mindinkább kritizálják a 
szakszervezetek részéről. E 
szervezetek felhívják a figyelmet 
mindazon problémás tényezőkre, 
amely a többműszakos munkát 

jellemzi, illetve mindazon 
negatív következményekre, 
amelyek az ilyen jellegű 
foglalkoztatásból erednek. 

El kell fogadtatni, hogy a 
műszak-pótlékok fedezzék azokat 
az extra kiadásokat, amelyeket a 
műszakos dolgozóknak kell 
vállalniuk, hogy a szállítás, 
élelmezés, gyermekgondozás, 
lakás, képzés érdekében 
megfelelő szolgáltatásokhoz 
jussanak. 

 
Forrás: Műszakos 

Munkavállalók Magyarországon 
(LIGA) c. kiadvány 

   
 Berkes Sándor 

  MÉSZ elnök
 

F E L H Í V Á S! 
 

Munkavállalói Fórum - 2010. május 26.-án 1300  órától 
 

Kedves munkatársak! 
 

A MOL Nyrt. Üzemi Tanács 2010. május 26.-án 13 órától Munkavállalói Fórumot tart a Dunai Finomító 
színháztermében. A fórumon Mosonyi György vezérigazgató rövid tájékoztatót tart időszerű kérdésekről, 
majd a szakterületek vezetőivel válaszolnak az előzetesen írásban beküldött és a helyszínen feltett 
kérdésekre. 

A beérkező kérdések közül 20-25 kérdés, valamint a helyszínen feltett kérdések megválaszolására lesz idő. 
A többi kérdésre a vezetők írásban válaszolnak, mely elolvasható a CIP portál MOL Nyrt. főoldalán az 
Üzemi Tanács hírei között. 

Kérem a Tisztelt munkatársaimat, hogy kérdéseiteket juttassátok el az ebakos@mol.hu, illetve 
CsilVarga@mol.hu email címekre, valamint telefonon, vagy írásban az üzemi tanácshoz. 

Bakos Ernő 
   MOL Nyrt. ÜT elnök 
 

 

Mol vezetők adtak el részvényeket 
 

Összesen huszonötezer darab részvényt értékesített 2010. április 30-án a Mol Nyrt. két vezetője - 
közölte a Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
mailto:ebakos@mol.hu
mailto:CsilVarga@mol.hu


 
A közlemény szerint Simola József, a Mol 

társasági támogatás ügyvezető igazgatója 5000 
darab Mol részvényt értékesített 20576 forintos 
átlagárfolyamon, ezzel tulajdonában 16310 darab 
részvény maradt. 

 

Ennél nagyobb mennyiségű, 20000 darabos 
részvénycsomagtól vált meg Molnár József, a Mol 
pénzügyi vezérigazgató-helyettese, aki 20577 
forintos átlagárfolyamon értékesítette részvényeit, 
így tulajdonában 26111 részvény maradt. 

 

Bementem a hivatalba, hogy szociális segélyt szerezzek a kutyámnak. 
A hölgy az ablaknál azt mondta, hogy ez lehetetlen, mert kutyák nem kaphatnak szociális segélyt. 
Megmagyaráztam neki, hogy a kutyám sötét színű, soha nem dolgozott, lusta és egy csomó kölyke 

van szerte a faluban. Nem fizet adót, a parkba piszkít, embereket molesztál, terményt és állatokat lop, 
ráadásul halvány elképzelése sincs arról, ki az apja. 

Hétfőn megyek a pénzért... 
 
 

 

 
Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu 

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

Életem legnagyobb befektetése lenne, ha 
embereket vehetnék annyiért amennyit érnek, 
és eladnám őket annyiért, amennyire tartják 

magukat! 
* 

Az adóreform lényege az, hogy az eddigi adót 
megszüntetik, s olyan dolgokat adóztatnak 

meg, amelyek korábban adómentesek voltak. 
* 

Az apa olyan ember, aki elvárja, hogy gyerekei 
olyan jók legyenek, amilyen ő akart lenni. 

* 
A legnehezebb dolog a világon: megérteni a 

személyi jövedelemadó lényegét. 
* 

A bűn az, amit szívesen elkövetünk, de 
másoknak igen nehezen bocsátunk meg. 

* 
A filozófia az, amikor egy kerek sötét szobában, 

egy nem létező fekete macskát kergetünk. A 
marxista filozófia ugyanez, csak közben azt 

kiáltozzuk: "megvan, megvan". 
* 

Aki gondolkodik, az akar, aki álmodozik, 
az más akarata szerint él. 

* 
A vegetáriánusok sem élnek tovább, 
csak sokkal rosszabbul néznek ki! 

* 
Két orvostanhallgató üldögél egy parkban, és 

figyeli az elhaladó embereket. 
Azzal szórakoznak, hogy megpróbálják az arra 

tévedők bajait diagnosztizálni, csak úgy ránézésre. 
A diagnózisok teljesen egyformák, ám akkor arra 

megy egy öregember, aki furcsán csoszog, közben 
a lábait szinte egyáltalán nem hajlítja be. 

A két srác hatalmas vitába kezd, majd egyikük 
odamegy az öreghez és megszólítja: 

- Elnézést, uram, de a barátom szerint Önnek 
elmeszesedtek a lábízületei, míg szerintem inkább 
ízületi gyulladása van. Melyikünknek van igaza? 

- Nézze barátom, az előbb én azt hittem, hogy 
szellentenem kell, de sajnos mindhárman 
tévedtünk... 

* 
- Mi bizonyítja, hogy az Isten szereti a 

szegényeket? 

- Sokat teremtett belőlük. 
* 

Az anyós már hónapok óta vendégeskedik a 
gyerekeknél. Egy este azt kérdezi a vejétől: 

- Mondd, van itt nálatok még olyan könyv, amit 
nem olvastam? 

Mire a vő: 
- Csak egy van, mama. A menetrend. 

* 
- Neked is bruttósították a béredet? 
- Igen, csak nem értem a lényegét. 
- Na figyelj. Többnek látszik, pedig minél 

magasabb, annál kisebb. Tudod: mint a repülő: 
minél magasabbra száll, annál apróbbnak látod. 

* 
Megjelenik egy nő a dokinál kékre-zöldre verve, 

mire a doki felkiált: 
- Istenem, mi történt magával? 
A nő sírva mondja: 
- Akárhányszor jön haza az uram részegen, 

mindannyiszor megver. 
- Hmm, - mondja az orvos - tudok erre egy 

teljesen biztos és hatásos szert! Amint az ura 
hazaér, fogjon egy csésze kamillateát és öblítse 
vele a torkát, hosszasan öblögessen! 

Két hét múlva megy ugyanez a nő a dokihoz; 
virágzóan néz ki és mondja: 

- Doktor úr, ez csodálatos amit javasolt! 
Képzelje, jön az uram holt részegen én meg csak 
öblögetem, öblögetem a torkom, ő meg nem bánt 
engem. 

- No látja! - mondja a doki szerényen - 
egyszerűen csak csöndbe kell maradni! 

* 
Két férfi beszélget. Megkérdezi az egyik a 

másikat: 
- Mit tennél, ha a feleségedet egy palival találnád 

az ágyban? 
- Először is eltörném a férfi fehér botját, aztán 

megrugdosnám a kutyáját. 
* 

Vasárnap délutáni nyugalom, a férj újságot 
olvas. 
- Tudod, mit olvastam? - néz fel az újságból - azt, 
hogy a strucc nagyon rosszul lát, viszont a gyomra 
mindent megemészt. 

A feleség hátrafordul, és feltekint az égre: 



- Ó, istenem, milyen nagyszerű férj lenne! 
* 

Rendőr telepíti a Windows-t. A gép kiírja: 
"Kérem, tegye be a harmadik lemezt!" 

Mire a rendőr: 
- Anyádat, már a második is alig fért be! 

* 
Fiatal újságíró utazik Székelyföldre, 

beszélgetésre. Kérdezi is az öreg székelyt: 
- Bátyám! Tudna egy történetet mesélni? 
- Persze fiam! Ecce eltűnt a szomszéd felesége 

a Nagyerdőbe. 
- És? Mi történt?- kérdi az újságíró. 
- Mi férfiak összegyűltünk a falu főterén, fogtunk 

egy üveg pálinkát, oszt megkerestük. 
- És meglett? - kérdi az újságíró. 

- Meg fiam. Megittuk az üveg pálinkát, és 
mindannyian a magunkévá tettük. 

- Hát ez nagyon vidám történet! Van valami más 
is? 

- Persze fiam! Ecce eltűnt a szomszéd tehene a 
Nagyerdőbe. 

- És? Mi történt?- kérdi az újságíró. 
- Mi férfiak összegyűltünk a falu főterén, fogtunk 

egy üveg pálinkát, oszt megkerestük. 
- És meglett?- kérdi az újságíró. 
- Meg fiam. Megittuk az üveg pálinkát és 

mindannyian a magunkévá tettük. 
- Hát, ez egy kicsit morbid történet! Van valami 

szomorú is? 
- Van fiam! Ecce én is eltűntem a Nagyerdőbe... 

 
 

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 bennük 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 

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, 

ELADÓ GÉPKOCSI! 
 
Renault Thalia 1,4 1390 cm3 benzin 2004/4. 16000 km futott, friss műszaki vizsga, zöldkártya. Első tulajdonostól, 
szerviz könyves, megkímélt állapotban. Felszereltség: metálfényezés, centrálzár, szervokormány, első elektromos ablak, 
CD-s autórádió, téligumi felnivel. 

Irányár 950,000 Ft  
Érdeklődni lehet egésznap: (+36) 20/ 360-0940 v. (+36) 70/ 373-3542 

 

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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