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              HR: mi soha nem hivatkoztunk SZJA módosítás kedvező hatására… 
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Munkavállalói Fórum 
„Minden munkavállalótól mindig elvárható a lehető legjobb teljesítmény.” 

 
A Mol Nyrt. Üzemi Tanács, május 26-án Munkavállalói Fórumot tartott a DUFI színháztermében, 

ahol Bakos Ernő ÜT elnök levezetésével, az előzetesen beérkezett kérdésekre adtak választ a megjelent 
illetékes vezetők. Az alábbiakban néhány kérdést részletesen, a rájuk adott válaszokat szerkesztve, 
lényegre törően, rövidített formában írtuk le. 

 
Mosonyi György vezérigazgató bevezetőjében 

elmondta, hogy 60 milliárdos üzemi eredmény volt 
2010. 1. negyedévében. A hátralévő rész 
bizonytalanságát az euró-zóna válsága okozza, ami 
visszavetheti a keresletet a termékeink iránt. 
Rajtunk múlik, hogyan tudunk a hatékonyságunkon 
még többet javítani. Az energiahatékonyságunk a 
legnagyobb lehetőség, a fajlagos 
energiahatékonyságon. Ez capex kérdés, ahol olyan 
költéseket kell alkalmazni, amelyek majd 
megtakarítást eredményeznek, és pénzt hoznak. 
Horvátországi partnerünk nem ment át azon a 
transzformáción, amit mi végrehajtottunk. Továbbra 
is van veszteség a horvát gázüzletágon, noha 
tárgyalásaink eredményeképpen ez lényegesen 
kisebb a korábbiaknál. 

A szerk. megjegyzése: Capex - Capital 
Expenditure. Jelentése: a beruházás költsége. 

Kérdés: módosítja-e a Mol stratégiáját a 
kormányváltás, illetve az igazgatóságban 
bekövetkezett személycserék, továbbá, van-e 
politikai üzenete a Gazdasági Versenyhivatal 
vizsgálatának? 

Mosonyi György vezérigazgató: az előző, és a 
most alakuló kormány is többször kifejtette, hogy 
támogatja a Mol stratégiáját és önállóságát. Ehhez 
minden diplomáciai támogatást is megad. A Mol 
domináns helyzetben van a magyar piacon, és mint 
ilyent, rendszeresen meg kell vizsgálnia a 
Versenyhivatalnak – ha van probléma, ha nincs. 

Kérdés: a másfél százalékos alapbéremelés, az 
egyik indoklás volt, az adótörvények 2010-es 
változása miatt bekövetkező keresetnövekedés. 
Most, hogy látjuk a fizetési borítékokat, fenntartja-e 
a Mol vezetése azt az állítását, hogy jelentős 
reálkereset növekedés valósult meg a Mol Nyrt.-
ben? 

Szőcs László HR igazgató: soha nem hangzott el 
a munkáltatótól, hogy a béremelés mértéke 
összefüggne az adóváltozásokkal. Az indok a 
válság, mely az olajipart is megviseli. A jó gazda 
feladata, hogy kivigye a céget a válságból. 
Mérsékelt béremelés a munkavállalóknak, 0 a 
vezetőknek. 

A szerk. megjegyzése: valóban nem hangzott el a 
béremeléssel kapcsolatban az adóváltozás? 
Olvashattuk azonban, a Szőcs úr által aláírt, 2009. 
november 16-án közzétett körlevélben megjelent 
következő állítást: „A VBK elemek 

megadóztatásából származó hátrányok 

csökkentésére vonatkozó szakszervezeti javaslat 

kapcsán a munkáltató elmondta, hogy az ebből 
származó nettó jövedelem csökkenést az SZJA 2010. 

évi változásai kompenzálják, sőt, a munkavállalók 
többségénél várhatóan a nettó jövedelem 

növekedése realizálható majd.” 
Kérdés: a korengedményes nyugdíjat csak egy 

évvel hosszabbították meg, megmarad a 
korengedményes nyugdíj intézménye? Mi a helyzet 
a műszakosok korkedvezményével? 

Szőcs László HR igazgató: a munkáltató a 
törvény adta lehetőségeket kihasználva igyekszik 
kedvező helyzetbe hozni a munkavállalókat, ezt 
követjük a jövőben is. 

Bakos Ernő ÜT elnök megjegyzése: már 
felvettem a kapcsolatot az új kormány 
szakértőjével, akivel véleményem szerint 
eredményes tárgyalást folytattam, amit igazol, hogy 
a témát illetően nem volt közöttünk nézetkülönbség. 

Kérdés: a 14. havi bér (leánykori nevén 
szabadságpénz) eredetileg rögzített juttatás volt, 
majd differenciálhatóvá vált. Most a MOL csoport 
eredményéhez kötött teljesítmény arányos ösztönző. 
A munkavállalók évről-évre hatékonyabban 
dolgoznak, de az eredményre a befolyásuk 
minimális. Valószerűnek tartják, hogy egy jelentős 
„ösztönző” nagysága a világgazdasági helyzettől 
függjön és ne a teljesítménytől?  

Szőcs László HR igazgató: a szabadságpénz a 
MOL-csoport teljesítményétől függ és nem a 
világgazdasági jelenségektől. Van rá hatása a 
munkavállalók kiváló munkájának is és a külső 
gazdasági környezetnek is. Minden munkavállalótól 
mindig elvárható a lehető legjobb teljesítmény. Az 
érdekképviseletek folyamatosan kérték a 
nyereségmegosztást. Ez nincs felülről korlátozva, 
ha a cég nyeresége nagyobb a tervezettnél, abból a 
dolgozók is részesednek.  
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Kérdés: mikor vezetik be az Eiffel programot 
más szervezeteknél (pl. IS) is? 

Galambos László Finomítás kiemelt vezető: a 
finomításban egy sikertörténet, élen járunk ezen a 
téren, jelenleg több mint 250 Eiffel javaslatnál 
tartunk, nagy részüket már bevezettük, sok értékelés 
alatt van. Ami pénzeszközt nem igényel, azt 

azonnal bevezetjük, a legjobb és leggyorsabban 
megtérülő javaslatok bevezetés alatt vannak. A 
kezdeti nehézségek után a pozsonyi finomítóban is 
beindult a program. 

 
Brunecker Jenő 
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Pozitív élmények az Ifjúsági Konferenciáról 
 

A Fiatalok Ligája május 14 - 15-én rendezte meg a fiatalok foglalkoztatásáról szóló tanácskozást, 
melyet a Friedrich Ebert Alapítvány (FES) támogatott. Fő témája a fiatalok foglalkoztatási helyzete az 
EU-ban, és Magyarországon, de emellett több fontos téma is terítékre került. 

 

Az ország minden tájáról 
érkező fiatalok rövid 
bemutatkozással kezdték a napot, 
majd első előadóként Dr. Krémer 
Balázs, szociológus, a Debreceni 
Egyetem docense nyitotta meg az 
értekezést. Előadása roppant 
érdekes volt, részben a 
foglalkoztatásról szólt, több 
alkalmazható példát javallt 
például a feketemunka 
kérdésének megoldására. 
Valakinek a meggyet is le kell 
szednie! A munka ne legyen bűn, 
így példánkban a meggy 
szüretelése se legyen bűn! A 
jelenlegi jogszabályok nem 
könnyítik meg az idénymunkát 
vállaló emberek és a gazdák 
helyzetét. Véleményem szerint 
így van ez más szektorban is. A 
jogszabályokkal gond van, hiszen 
a munkáltató megteheti, hogy 
csupán járulékkedvezményt lát 
munkavállalójában, nem pedig 
embert. Dr. Krémer Balázs a 
kávészünetben is lelkes építője 
volt a rendezvénynek. 
Beszélgetésünkből kiderült, 
véleménye szerint a 
szakszervezeteknek üzleti jellegű 
politikát kell felvenniük a 
munkáltatókkal szemben, tehát 
valamit adunk (engedünk), és 
valamit kapunk is kell. Az élet 
eddigi példája szerint ez inkább 
engedünk-kaphatnánk, de nem 
kapunk módon alakult. Szerintem 
mi adunk eleget, például a 
hétvégeinket, a karácsonyunkat, 
az egészségünket, satöbbi, 
satöbbi. 

Ezt követően a Mobilitás 
Ifjúsági Szolgálat ifjúságügyi 

szakmai főtanácsadója, Földi 
László tartott előadást. Témája az 
ifjúsági munkanélküliség, az 
oktatási rendszer, az EU-s szinten 
elöregedő társadalom, valamint a 
foglalkoztatás sarkalatos pontja a 
„fekete” munka. 

Idézet Földi László 
előadásából: „A fiatalok 
lényegében magukra hagyva 
keresik egyéni útjaikat, 
boldogulásukat … és mivel 18 
éves korukig senki nem tanítja 
meg őket a közösségi életre, 
később nem is tudnak mit 
kezdeni a széles együttműködést, 
szolidaritást igénylő 
helyzetekben. Ennek egész 
Európára, és intézményeire nézve 
súlyos politikai és társadalmi 
következményei lehetnek. Ha a 
demokrácia használati utasításait 
nem tanulják meg időben, 
önkényuralmi és szélsőséges 
ideológiák erősödhetnek meg. Ki 
húzza meg a harangot? Hol 
vannak a fiatalok?” 

E két előadás után kiderült, 
főként Magyarország keleti része 
a fekete folt a foglalkoztatás 
terén. Igen, ez így is van, de 
miért?! A privatizált, leépített 
ipari szektor és a korábban nívós 
szakképzés leépülése a baj. Az 
embereknek lehetőséget kell 
teremteni az oktatás és 
foglalkoztatás terén! 

Ezután könnyebb témájú, nagy 
lehetőségeket rejtő kérdésekről 
volt szó Csesztregi Eszter 
(Tempus Közalapítvány) 
előadásában. Megismerhettük az 
egész életen át tartó tanulás 
programot, a különböző pályázati 

lehetőségeket, mellyel a diákok, 
frissen végzett pályakezdők 
vehetnek részt külföldi 
tanulmányi, vagy szakmai célú 
gyakorlaton, nyelvi kurzuson. 

Kemény fába vágtuk 
fejszénket! Márton Balázs 
előadását hallgathattuk meg 
(Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium, esélyegyenlőségi 
Szakállamtitkárság, Gyermek- és 
Ifjúsági Osztály, vezető 
tanácsos). Témája a fiatalok 
foglalkoztatása, ifjúságpolitikai 
megközelítése a nemzeti Ifjúsági 
Stratégiában és EU elnökségi 
folyamatban. 

Pár közvetlenül a fiatalok 
foglalkoztatását célzó intézkedés: 

- Családbarát munkahelyek 
kialakításának ösztönzése. 
Kérdezném: Lehet egy 
munkáltatót családbarát 
munkahely kialakítására 
ösztönözni? Ösztönözni biztos 
nem elég. 

- START program 
felülvizsgálata, hatástanulmány. 
Igen, ezt a programot tényleg 
felül kell vizsgálni. 
Foglalkoztatást termel, a 
foglalkoztatott meg nyereséget, 
amiből a foglalkoztató 
többszörösen hasznot húz. A 
foglalkoztatott erre tud alapozni, 
tud házat venni, családot 
alapítani?  

Nem valószínű, mivel a 
foglalkoztatott csupán 
járulékkedvezmény számba 
megy. Egy idő után a 
munkavállalónak munkabérét fel 
kell adnia és álláskeresési 
járulékra váltania, majd később 
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újra munkába állhat a 
munkabéréért. Az lehet, hogy az 
éhhalál ellen segít, de házat, 
országot építeni így nem lehet! 

Márton Balázs előadását 
Kucsera Tamás Gergely, DOSZ 
elnök, ifjúságpolitikus is 
meghallgatta. Az 
ifjúságpolitikustól jellegzetes, 
remekbe szabott, diplomatikus 
előadást hallhattunk. Sok igazság 
napvilágot látott. Erről egy egész 

könyvet lehetne írni, főként arról, 
miként, milyen szinten és kinek, 
hogyan kellene politizálni, kiállni 
a társadalomért. (Fejétől bűzlik a 
hal?) 

A szünetekben némi frissítő 
kávé mellett ismerkedtünk, 
tapasztalatot szereztünk a 
különböző szakszervezetek 
működéséről, eredményeiről, 
gondjairól. Egész kerek, lelkes 
csapat kovácsolódott össze. 

Az előadássorozat második 
napján, első előadóként Daniela 
Alekseiva, ITUC-PERC (Pan 
European Regional Council) 
Youth Commette (Ifjúsági 
Bizottság) elnöke a Nemzetközi 
Szakszervezeti Szövetség, 
valamint annak Ifjúsági 
Bizottsága működéséről, 
céljairól, tevékenységéről tartott 
színvonalas előadást. 
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(folyt az előző oldalról) 
Nagyon hasznosnak bizonyult a 

többi előadó témája is. Halasi 
Zoltán, VDSZSZ Szolidaritás, 
Társasági Vezető Ügyvivő a 
vállalati érdekegyeztetésről 
számolt be. A szakszervezetek 
erejét a tagság adja, így 
véleménye szerint a tagtoborzás 
és a tagok megtartása a 
legfontosabb feladat az 
érdekvédelem fenntartásáért. 

Migács Tibor Liga 
Szakszervezetek Szakértői 
Osztály, osztályvezető és Dr. 
Szabó Imre Liga 
szakszervezetek, szakértő 
előadása lelkesítően hatott az 
összegyűltekre. Megismerhettük 
az Országos Érdekegyeztető 
Tanács működését és az ágazati 
érdekegyeztetést. 

Ebéd után egy szellemes, 
figyelemfelkeltő előadótól, 

Roderick Schön-Szávai-tól 
ismerhettük meg az osztrák ÖGJ 
– Osztrák Ifjúsági Szövetség – 
tevékenységét. 

A szervezet növelése érdekében 
fontos a szakszervezetek 
szakiskolákban való megjelenése. 
Az előadásfolyam zárásaként 
Véber János (SZISZ) és Dr. 
Szilágyi Veronika (LIGA) 
előadásait hallgathattuk meg. 

A kétnapos tanácskozást 
cselekvő munka koronázta meg. 
Az összeszokott társaság három 
csapatot alkotva oldotta meg a 
kiválasztott feladatokat: 

Hogyan ismertessük meg a 
fiatalokkal, szakiskolásokkal a 
szakszervezeti munkát? A 
fiatalok közötti szorosabb 
együttműködés formái. Végül a 
legfontosabb, hiszen ezért van az 

egész, érdekvédelem a 
gyakorlatban. 

Úgy érzem a szervezők és a 
résztvevők is pozitív 
élményekkel, tapasztalatokkal 
gyarapodtak a konferencia által. 

Az összeismerkedett társaság a 
kapcsolattartás minden eszközét 
kihasználja majd annak 
érdekében, hogy a kialakult 
egység fennmaradjon. 

A jövőben szükség van ehhez 
hasonló eseményekre, hiszen a 
tevékeny és passzív tagok így 
ismerhetik meg igazán a 
szakszervezetek és egymás 
munkáját. Így lesz a részekből 
egész! 

 
 

Balics Péter – TIFO 

 

Elfelejtett szavaink jelentése 
 

Mángorló: Forgó hengerekből álló eszköz, amely 
a mosott ruhák simítására, puhítására szolgál. 
Régebben a mángorló egy gondosan megmunkált 50 
- 60 centi hosszú, lapos faeszköz volt, amelynek 
egyik oldala hullámosra volt faragva. Ezt az eszközt 
igen szépen díszítették, alakos jeleneteket, 
virágokat, díszeket véstek rá. 

Mérő: Száraz anyagok mérésére szolgáló régi 
magyar űrmérték volt. Értéke vidékenként változott, 
pl. a pozsonyi mérő 62,5  liter, míg a pesti mérő 
93,7 liter, a bécsi pedig 61,5 liter volt. 

Oratórium: A latin szó jelentése: az imádság 
helye. Jelölheti egy család vagy gyülekezet házi 
kápolnáját. De lehet az oratoriánusok rendjének 
székháza. De így nevezik a nagyobb szabású, vallási 
tartalmú, jelenetszerűen történetet érzékeltető 
zenekari és énekkari művet is. 

Peták: Több mint 200 évvel ezelőtt, a XVIII. 
század végén volt forgalomban az 5 illetve 7 krajcár 
értékű pénz. Ez is aprópénz volt, értéke nem volt 

nagy. Amikor valaki azt mondja, nincs egy petákom 
sem, akkor az azt jelenti, nagyon szegény, minden 
pénze elfogyott. 

Pilis: A fejtetőn leborotvált rész, más néven 
tonzúra. Ezt elsősorban a katolikus szerzetesek 
viselték. De pilisnek nevezik a kenyér végét, amit 
egyes helyeken serclinek, farának is hívnak. A Pilis 
hegység a nevét a hegytetőn lévő tar részről kapta 
egykor. 

Pint: Régi űrmérték. Magyarországon egy pint=2 
iccével=4 messzellyel=1,415 literrel. 32 pint=1 
akóval 

Pityóka - Krumpli - Burgonya. Mind a három 
szó lényegében egyet jelent. A szavak eredete és 
elterjedtsége más és más. A pityókát főleg 
Erdélyben használják, a krumpli német 
jövevényszó, a burgonya pedig a francia Bourgogne 
- Burgundia tartománynévből származik. Gumójáért 
termesztett kapásnövény, étkezésünk fontos 
tényezője. 
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Presbiter: A katolikus nyelvhasználatban 
áldozópap. Az evangélikus egyházban az 
egyházkormányzás szervezetében meghatározott 
teendők ellátására választott személyek. A 
református egyházban választott egyházközségi 
tisztviselő, az egyházi önkormányzat képviselője. 

Puliszka: Erdélyi étel, de mindenfelé elterjedt. A 
kásák közé sorolható. A finomra darált kukoricát 
zubogva fövő olajos vízbe dobják, ez összeállva fő 
meg. Deszkalapra fordítják ki, felszeletelik, és 
többnyire tejjel fogyasztják. 

Pünkösdi király: A régi népszokás szerint 
pünkösdkor választott király és királyné rövid, 
esetleg a következő év pünkösdjéig tartó uralma. A 
pünkösdi király tiszteletére díszfelvonulást, 

lóversenyt rendeztek. Régente egy évig nem vett 
részt a közmunkákban és ez idő alatt 
kocsmaszámláját is a falu fizette. Átvitt értelemben 
a pünkösdi királyság rövid ideig tartó dicsőséget 
jelent. 

Repetíció: Ismétlés. Igen szép mondás: Repetitio 
est mater studiorum – vagyis: az ismétlés a tudás 
anyja. De ismétlést jelent a repeta kifejezés is, amit 
jól ismernek a diákok az iskolai vagy tábori 
étkeztetésekből. 

Törökbúza: Legtöbbször az erdélyi mesékben 
találkozunk ezzel a kifejezéssel, ami kukoricát 
jelent. Az elnevezés arra utal, hogy török 
közvetítéssel került hozzánk. 
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Mi jár a dolgozónak, ha megbetegszik? 
  

A munkavállalók betegség miatti távollétének szabályai több ponton is szigorodtak 2010-ben. A 
foglalkoztatottsági mutatók változásával összhangban a betegszabadságon, táppénzen töltött napok 
száma és az erre az időszakra jutó ellátások aránya is csökkent. A módosítások sora azonban nem állt 
itt meg - a táppénz mértékét is maximalizálta a törvényalkotó. Áttekintés arról, mi jár a dolgozónak, 
ha megbetegszik. 

 
A foglalkoztatottság alakulásával a táppénzre 

jogosultak száma is jelentősen csökkent; 1990 és 
2008 között összességében közel negyedével lett 
kevesebb. Míg 1990-ben egy foglalkoztatott évente 
átlagosan 22 napot töltött táppénzen, 2000-ben ez a 
szám már 12-re, az elmúlt pár évben pedig 
mindösszesen 9 napra csökkent. A juttatások 
csökkenése mellett a munkahely elvesztésétől való 
félelem szintén hozzájárult ahhoz, hogy a dolgozók 
a lehető legkisebb mértékben éljenek a 
betegszabadság lehetőségével - áll az RSM DTM 
Hungary közleményében. 

Táppénz: kevesebb jár 
Hogy mi vehető igénybe, ha a dolgozó 

megbetegszik? Először is betegszabadság, évente 
legfeljebb 15 munkanapra, amiért a munkabér 70 
százalékának megfelelő távolléti díj jár a 
dolgozónak. Ez az összeg adó- és járulékköteles, és 
igénybevételéhez pedig szükséges a kezelőorvos, 
vagy a kórház igazolása. A távolléti díj kifizetése 
teljes mértékben a munkaadót terheli. 

Amennyiben a betegség ennél hosszabbra nyúlik, 
a 15. nap után már táppénz jár a dolgozónak, aminek 
mértéke a folyamatos munkaviszony időtartamától 
függ. Kedvezőbbek a feltételek, ha a dolgozó 
folyamatos munkában töltött ideje eléri a két évet, 
ekkor ugyanis a táppénz alapja a jövedelem 60 
százaléka (ez a változtatás előtt 70 százalék volt). A 
kifizetendő táppénz plafonjaként a minimálbér 
négyszerese vehető figyelembe, ami 2010-ben 
legfeljebb bruttó 9 800 forint/nap (havi bruttó 294 
000 Ft) összeget jelenthet. Két évnél rövidebb, 
folyamatos munkaviszony esetében a táppénz 
nagysága már csupán a munkavállaló jövedelmének 

50 százaléka lehet (ennek mértéke korábban 60 
százalék volt). A táppénz egyharmada ekkor is a 
munkáltatókat terheli, míg kétharmadát a 
társadalombiztosítás fizeti. 

Passzív táppénz - rövidebb egérút a 
munkanélküliség elől 

A foglalkoztatásból kikerülő munkavállalók 
esetében gyakori táppénzigénylési forma a passzív 
táppénz, melyet a dolgozó a munkaviszony 
megszűnésekor vehet igénybe. Passzív táppénzként 
2010-től a munkavállaló legfeljebb 30 naptári napot 
vehet igénybe, a korábbi 45 nap helyett. Ezzel 
együtt a szabályozás limitet húzott a passzív táppénz 
összegére is, melyet ez évtől a mindenkori 
minimálbér 150 százalékához kötött. Ennek alapján 
2010-ben az igénybe vehető maximális összeg 
bruttó 3675 Ft/nap. A passzív táppénz után a 
munkáltatóknak továbbra sem kell fizetniük az 
egyharmadot, azt továbbra is a társadalombiztosítás 
fedezi. 

Bővült az üzemi baleset fogalma 
Baleseti táppénz annak a munkavállalónak jár, aki 

munkaviszonya alatt - vagy annak megszűnését 
követő legkésőbb három napon belül -, üzemi 
baleset következtében keresőképtelenné válik. 2010 
januárjától az üzemi baleset fogalma is módosult: 
míg korábban üzemi balesetnek csak a 
munkakörben vagy azzal összefüggésben szenvedett 
baleset számított, január óta ez kiegészült a 
munkába vagy onnan hazafelé menet közben 
szenvedett balesettel. A baleseti táppénz összege 
megegyezik a megelőző hónap egészségbiztosítási 
járulékalapot jelentő jövedelmével, az úti balesethez 
kapcsolódó táppénz mértéke pedig a munkavállaló 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


havi bérének 90 százalékát teszi ki - áll az RSM 
DTM Hungary áttekintésében. 

www.monster.hu   

 
 

Az Európai Bizottsághoz fordul a LIGA 
 

A LIGA Szakszervezetek csalódottan vette tudomásul, hogy az Országgyűlés gyakorlatilag változatlan 
formában fogadta el újra azt a törvényt, amely lehetővé teszi több-tízezer köztisztviselő indoklás nélküli 
elbocsátását. A Köztársasági Elnök által is kifogásolt rendelkezések mélyen sértik mind az európaiság, mind 
a demokrácia elveit, mivel alapvető jogaiktól fosztják meg a köztisztviselőket. Az indoklás - és ezáltal a 
jogorvoslat lehetősége - nélküli felmondás nagy veszélyeket hordoz magában. 

A LIGA Szakszervezetek ezért továbbra is arra kéri a Kormányt, hogy vonja vissza a törvényt és kezdjen 
valós egyeztetéseket a munkavállalói érdekképviseletekkel. 

A helyzet súlyosságára tekintettel a LIGA Szakszervezetek emellett él minden törvényes eszközzel, hogy 
megakadályozza a törvény fennmaradását, ezért egyrészt az Alkotmánybírósághoz, másrészt az Európai 
Bizottsághoz fordul. 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Ciprusi vendégeink voltak 
 

Egy hétig volt a három szakszervezet (Bányász – Olajipari – Vegyész) vendége egy 23 fős ciprusi 
küldöttség. A Ciprusi Köztársaságot kettéosztották mikor 1974-ben megtámadta, és az ország 
egynegyedét elfoglalta Törökország. 2004-ben, Magyarországgal együtt lettünk az Európai Unió 
tagjai, így az az egyéni helyzet állt elő, hogy EU tagságunk ellenére, idegen hadsereg által megszállt 
állam vagyunk. Természetesen ebbe nem nyugszunk bele, ezért folytonosan azon munkálkodunk, hogy 
egyesítsük szigetünket, illetve népünket - mondta bevezetőjében Kalevoulou Michalis, az egyik 
legnagyobb ciprusi szakszervezeti tömörülés, a ciprusi Közszolgálati Szakszervezet (P.E.O.) vezetőségi 
tagja. 

 
Szakszervezetük 1984-be alakult meg és a 

szolgáltató területről vannak tagjai (Cipruson a 
munkavállalók 70%-a szakszervezeti tag). 
Legfontosabb feladatként azt határozták meg, hogy 
a munkavállalók érdekei ne sérüljenek. Ehhez 
természetesen elengedhetetlenül szükséges az 
egységes, megosztottság nélküli szakszervezeti 
fellépés is. A leghatározottabban ellenzik a 
vállalatok privatizációját, mert így lehet csak 
megőrizni a munkahelyek biztonságát. Európában is 
példanélküli az a kapcsolat, ami a MOL 
szakszervezetei és a P.E.O. között 16 éve fennáll, 
aminek segítségével kölcsönösen megismerhetjük 
egymás gondjait, azok megoldási lehetőségeit, és 
nem utolsó sorban, tanulhatunk egymástól. 
Küldöttségük nevében megköszönte a vendéglátást, 
és reményét fejezte ki, hogy mindezt mielőbb 
viszonozhatják. Külön köszönetét fejezte ki 
Hegedűs Andreának, az Olajipari Szakszervezet 
vezetőségi tagjának, aki egy héten át kísérte, és 
mindenben segítette őket. 

Hajzer Barnabás, az Olajipari Szakszervezet 
elnöke köszöntötte a vendégeket, és reményét 
fejezte ki, hogy az eddig kialakított jó kapcsolat 
továbbra is folytatódik. Elmondta, hogy a gazdasági 
világválság Magyarországon is érezteti hatását, ezért 
a szakszervezetek úgy látják, hogy hatékonyan 
együtt kell működniük, illetve össze kell fogniuk a 
munkavállalók érdekében. Mindazok ellenére, hogy 
a mindenkori, hatalmon lévő gazdasági, pénzügyi és 
politikai csoportok kezdettől fogva akadályozni 

próbálják ezt az együttműködést. Az akadályoztatás 
megvalósítása érdekében néhány helyen elbocsátják 
a szakszervezeti vezetőket, megfélemlítik a 
munkavállalókat, megosztják a szakszervezeteket 
úgy, hogy egyeseknek közülük százmilliós 
támogatást adnak a munkáltatóval való „felhőtlen” 
együttműködés érdekében. Ahol működnek a 
szakszervezetek, ott a cégvezetések az üzemi tanács 
hatáskörét kívánják erősíteni azzal a szándékkal, 
hogy az ÜT köthessen kollektív szerződést a céggel, 
ezzel megakadályozva, illetve erőteljesen 
csökkentve az érdekképviseleti szervezetek 
hatékony működését. Ennek okán érzi azt a hat 
magyarországi konföderációs szakszervezeti 
szövetség, hogy csak együttműködéssel tudnak 
kiállni tagságuk mellett. Szeretnénk elérni azt, hogy 
Ciprushoz hasonló szakszervezeti együttműködés 
jöjjön létre Magyarországon, ezért is tartjuk nagyon 
fontosnak a veletek való tartós együttműködést. 

Bognár Piroska, a MOL Vegyész Szakszervezet 
elnöke: Cipruson jellemző, hogy az országgyűlésben 
ülnek a szakszervezeti vezetők. Magyarországon, az 
elmúlt húsz évben nem volt olyan parlamenti 
képviselő, akit a szakszervezetek választottak meg, 
és aki hatékonyan fellépett volna a munkavállalók 
érdekében. Irigylésre méltónak tartja azt a 
nyugodtságot és „lazaságot” amit a ciprusi 
szakszervezeteknél tapasztalt problémamegoldás 
terén. Megköszönte az eddigi kapcsolatot és 
elismeréssel szólt Ciprus szépségéről és az ott élő 
emberek kedvességéről. 

http://www.monster.hu/
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Juhász Attila, a MOL Bányász Szakszervezet 
alelnöke: a Cipruson és egyéb országokban történt 
látogatásainak, illetve tapasztalatszerzéseinek 
köszönheti, hogy szakszervezeti vezető lett. Miután 
a tőke mozgatja a világot, fontosnak tartja a 
munkavállalók szervezett képviseletét. 
Magyarországon egyre többen felismerik, hogy fel 
kell számolni a megosztottságot, és hatékonyan 
együttműködve kell képviselni a munkavállalókat. 

Fontosnak tartja a szakszervezetek és a politika 
kapcsolatát. Ezért a szakszervezeteknek olyan 
embereket kell keresniük, akik a törvényhozásban 
képviselik érdekeiket. A hatékony 
érdekképviselethez az is szükséges, hogy a 
szakszervezetek szemléltetni tudják erejüket, tehát 
célszerű lenne a minél nagyobb szervezettség. 

BJ 

 

Szakszervezeti együttműködés 
 

Június 22-én, a Mol reprezentatív szakszervezetei egyeztető tárgyalást tartottak a jelenlegi, illetve a jövőt 
illető helyzetről. Megtárgyalták a 2010. évi bér és béren kívüli juttatásokat, valamint szóba került a 2011. évi 
bérfejlesztés. 

A tárgyaláson felvetődött az etikai kódex, a betanítási rendszer és a létszámkérdés is. 
Megállapodtak abban, hogy augusztus végére szakszervezetenként áttekintik a 2011-re vonatkozó 

feladatokat, és az azt követő egyeztetésen közös álláspontot alakítanak ki. 
 

 
Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu 

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

Szabad országban, szabad ember azt tesz, amit 
szabad. 

* 
A nőknek csakis a belső értékek számítanak. 
Például klíma, bőrülés, világított piperetükör, 

dönthető ülés stb. 
* 

A halász azért megy a tóra, hogy halat fogjon. 
A horgász meg azért, hogy ne legyen otthon. 

* 
A szerelem egy hosszú, édes álom. 

A házasság az ébresztőóra. 
* 

Idegenvezető: és ha a hölgyek egy pillanatra 
abbahagynák a csevegést, hallani lehetne a 

Niagara vízesés fülsiketítõ robaját. 
* 

Két lábra álltunk, mikor csökkent a gravitáció. 
* 

Ne örülj nagyon az adócsökkentésnek. 
Ez olyan, mintha egy rabló pénzt adna vissza 

neked taxira. 
* 

Ha valaki azt akarja, hogy az álma valóra váljék, 
először fel kell ébrednie. 

* 
Mondtam az orvosnak, hogy eltörtem a lábam 

két helyen. Azt mondta, máskor ne menjek erre 
a két helyre. 

* 
Fiatalon az élvezet hiánya fájdalom; öregen a 

fájdalom hiánya élvezet. 
* 

Az olyan férfi, aki azt mondja, hogy ő otthon a 
ház korlátlan ura, képes bármilyen más 

hazugságra is. 
* 

Celeb nő hűtőgépet vesz, az eladó győzködi: 
- Hölgyem, ez kiváló minőség, AA osztály és az 

ajtó is megfordítható. 
Mire a nő: 
- És miért jó nekem, ha kívül van a tojástartó? 

* 
A férj éppen bokszmérkőzést néz a TV-ben, 

miközben a felesége mellette kötöget. Egyszer 
csak felkiált a férj: 

- Ezt nem hiszem el! Még egy perc sem telt el, 
és máris vége! 

Mire a felesége: 
- Aha, tudom, mit érzel... 

* 
- Mit mondott az orvos, mama? 
- Azt mondta, hogy jót tenne a testmozgás, 

méghozzá magaslati levegőn. 
- Nagyszerű! Úgyis régen volt már kitakarítva a 

padlás. 
* 

A házaspár jelmezbálba készülődik, de a 
feleségnek megfájdul a feje. 

Az asszony lefekszik, a férje pedig elindul 
egyedül a buliba. Egy óra múlva a nő felébred, a 
fejfájásnak híre-hamva sincsen. Arra gondol, hogy 
jelmezt vesz fel, és a férje után megy meglesni, mit 
tesz nélküle. 

A buliban gyorsan felismeri férje jelmezét, és 
látja, hogy csinos nőkkel táncol, simogatja őket, 
néha egy puszi is elcsattan, szóval, jól érzi magát. 

A feleség próbára akarja tenni, így hát odamegy 
hozzá, táncolni kezd vele. A férfi érezhetően 
izgalomba jön, a nő pedig addig hergeli, míg 
mindketten félrevonulnak egy sötét, üres szobába, 
ahol hatalmasat szeretkeznek. 

Ezután a feleség gyorsan hazamegy, 
visszafekszik az ágyába, és kíváncsian várja a 
férjét. 

A férfi hazaér, a felesége pedig megkérdezi: 
- Na, milyen volt a buli? 
- Á, ne is kérdezd! Egyedül nem sok értelme volt 

elmennem. Ezért aztán a haverokkal 
félrevonultunk és kártyáztunk egész éjszaka. De 
biztos jó buli volt, mert az a fickó, akinek 
kölcsönadtam a jelmezem, nagyon jókedvűnek 
látszott. 

* 



– Hogy hívják azt a becsületes, törvénytisztelő, 
felelősségteljes, komoly embert, aki a 
Parlamentben intézi a rábízott feladatot? 

– Liftkezelő. 
* 

Egy férfi meséli a barátjának: 
- A múltkor, amikor hazamentem a munkából, a 

feleségem szexi fekete fehérneműben fogadott, 
két fekete bársonypánttal a kezében, és azt 
mondta: Kötözz meg, és azt tehetsz, amit csak 
akarsz! 

- És? - kérdezi türelmetlenül a barát. 
- Hát megkötöztem, és elmentem sörözni. 

* 
Két szingli beszélget. Az egyik büszkén mondja: 
- Képzeld, a múlt hónapban nagyobb melleket 

csináltattam magamnak! 
- Aha – néz rá a másik – És miért nem hordod? 

* 
Egy kisfiú nézegeti a családi fotóalbumot, és 

megkérdezi az anyjától: 

– Anya, ki ez a göndör hajú, izmos férfi, aki a 
kezedet fogja ezen a régi képen? 

– Kisfiam, ő az apukád. 
– Hát akkor ki az a kövér, kopasz, aki velünk 

lakik? 
* 

Nagydarab kamionos betér a fogadóba. Látja, 
hogy egy vézna ürge ül a sarokban, előtte egy 
pohár sör. 

Odamegy, felkapja a poharat, és kiissza. Az ürge 
sírva fakad. A kamionos megsajnálja: 

- Ugyan már, csak vicceltem, kérek helyette 
másikat. Miért kell ezért sírni? 

- Már hogyne sírnék, amikor ma semmi nem jön 
össze. Reggel nem csörgött az órám, elaludtam, 
ezért elkéstem a munkahelyről. A főnököm 
észrevette, s abban a pillanatban kirúgott. Indulnék 
haza, nincs meg az autóm, ellopták. Hazamentem 
taxival, hát a legjobb barátomat az ágyban találom 
a feleségemmel. Erre lejövök ide a csehóba, kérek 
egy sört, belerakok egy csomó arzént, maga meg 
jön és kiissza… 

 
 

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 

CSALÁDI HÁZ ELADÓ! 
 

Érd-Parkvárosban csendes környezetben, jó közlekedéssel 610m2-es telken családi ház eladó.  
A ház 130m2 4 és fél szobás 2 fürdőszobával, garázzsal és tárolóval rendelkezik 

Az épülethez 2 terasz is tartozik.  
 

Irányár: 29,9 millió forint. 
Telefon: +36-20/976-6393 

 

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 

Százhalombattai lakótelepi lakás eladó! 
 
Százhalombattán, a Tóth László utcában, azonnali beköltözéssel eladó egy magasföldszinti, másfél szobás, szép 
állapotú, parkra néző, csendes lakás. A lakáshoz pincerész is tartozik. A ház felújított, hőszigetelt, újak a nyílászárók. 

Irányár: 8,9 millió forint 
 

Telefon: 06-23-350-400, illetve +36-30-569-2264 
 

Fundamenta lakáskassza 
Alap, amelyre építhet 

 
A befizetések során felhalmozott megtakarítás hozama – az állami támogatás miatt – garantált és magasabb (gyors 

futamidőnél akár évi 13,07%), mint bármilyen más biztonságos befektetésé, így a lakás-előtakarékosság önálló 
befektetésnek is kiváló. 

 

Képviselőnk hamarosan jelentkezik önöknél! 
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	Mérő: Száraz anyagok mérésére szolgáló régi magyar űrmérték volt. Értéke vidékenként változott, pl. a pozsonyi mérő 62,5  liter, míg a pesti mérő 93,7 liter, a bécsi pedig 61,5 liter volt.
	Mi jár a dolgozónak, ha megbetegszik?

	Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu

