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Politikától mentes érdekképviseletet 
 

Meggyőződésem szerint, minden szakszervezet, amelyik bármilyen politikai szerveződéssel 
szövetségre lép, feladja azt a függetlenségét, ami az érdekvédelem érvényesítéséhez, illetve tagjainak 
bizalmához elengedhetetlenül szükséges. A két világháború között a szakszervezeti mozgalmakat a 
baloldalisággal azonosították, hiszen a kapitalistákkal szemben küzdöttek a munkások jogaiért. A 
második világháborút követően olyan szakszervezeti vezetők kerülhettek Magyarországon tisztségbe, 
akik szolgalelkű párttagként, rátermettségüket bizonyítandó, nem a munkavállalók, hanem a hivatalos 
hatalom érdekeit részesítették előnyben. Az 1990-es választásokat követően, a hazai vadkapitalizmus 
kialakulása után, ez a szemlélet is megváltozott, hiszen bal és jobboldali kormányok uralkodása idején 
egyaránt voltak és – minden bizonnyal – lesznek is sztrájkok, tiltakozások. 

 

Választások környékén sűrűn 
olvashatunk különböző 
nyilatkozatokat arról, hogy 
egyik-másik szakszervezeti 
szövetség, szavazatszerzési 
célzattal, ilyen-olyan 
szerződéseket köt politikai 
pártokkal. Nem tudok azonosulni 
ezzel a szemlélettel, mert 
tapasztalataim szerint, ha egy 
adott szakszervezeti tömörülés 
valamelyik párthoz dörgölőzve 
kormányzati helyzetbe kerül, 
onnantól kezdve magasról tesz az 
érdekképviselet eredeti céljára és 
jelentésére. A szakszervezet 
tisztán érdekközösség. Nem lehet 
mögötte pártszemlélet, 
pártpolitika, csakis a tagok 
mindennapi érdekei dönthetik el 
azt, hogy milyen felfogásban 
cselekszik. Még akkor sem 
támogatható a szakszervezetek 
politikai prostitúciója, ha 
tisztában vagyunk azzal, hogy a 
szakszervezeti tagok túlnyomó 
többsége elfogult valamelyik 
politikai irányzattal szemben. Az 
érdekképviselet mást jelent. 
Hiszen itt, nem ideológiai alapon 
veszünk figyelembe bárkit is, 
hanem elsősorban, szakszervezeti 
tagjaink – és családtagjaik – 
mindennapi megélhetéséhez 
szükséges feltételeinek 
biztosítása a fontos. 

Nem azt állítom, hogy a 
szakszervezeteknek nem kell 
egyeztetni a politikai élet 
szereplőivel, hiszen valamennyi 
kormány politikai alapokon áll. 
Tárgyalni kell velük, miközben 
tudomásul kell vennünk, hogy a 
mindenkori kormányok és a 
szakszervezetek ellenérdekeltek 

egymással. Természetesen az 
ellenérdekeltség vonatkozik a 
munkáltatókra is, akik 
folyamatosan elvenni és 
csökkenteni akarnak, és 
nyereségérdekeik miatt még 
hazugságokra és 
fenyegetőzésekre is képesek. 
Hallottam olyat, hogy a 
munkáltató képviselője, egy adott 
tárgyaláson – többek előtt – 
megígért valamit, majd a 
következő alkalommal letagadta 
azt. És senki nem kérte számon… 
Arról is vannak bőven híreim, 
hogy munkahelyük elvesztésével 
fenyegetnek meg – szigorúan 
ügyelve a négyszemköztiségre – 
munkavállalókat arra az esetre, 
ha a szakszervezet követelései 
mellé állnak. Nos, ezért is van 
szükség arra, hogy ne a 
mindenkori hatalmat, vagy a 
munkáltatót kiszolgáló – olykor a 
munkáltató által megvesztegetett 
– szakszervezetek legyenek 
meghatározók a munkahelyeken. 

Az Olajipari Szakszervezet 
„alulról építkező", azaz 
munkavállalók hozták létre, nem 
felsőbb szervek, de nem is másik 
szakszervezetből vált ki. Tudom, 
hogy ez önmagában nem számít 
különösebb érdemnek, annyi 
azonban bizonyos, hogy 
ritkaságszámba megy és sokkal 
nagyobb önállóságot biztosít.  

Az Olajipari Szakszervezet a 
munkavállalók érdekvédelmét 
szolgáló tartós egyesülés, 
amelynek célja a közös és jogos 
követelések elérése, a 
munkabérek növelése, az 
álláshelyek megtartása, a 
munkavégzés szabályai és a 

munkavállalók számára fontos 
szociális kérdésekben. 

Mindezeken túl személyes 
segítséget is kívánunk nyújtani. 
Nem jól hangzó jelszavakat 
skandálunk, hanem valamennyi 
tagunknak szeretnénk biztosítani 
mindent, ami a szakmai és anyagi 
gyarapodáshoz szükséges. 

Azt gondolom, hogy a 
munkavállalók számára sokkal 
több eredményt lehetne elérni, ha 
az érdekképviseletek 
együttműködnének és nem az 
lenne mérvadó, hogy honnan jön 
egy kezdeményezés, hanem hogy 
az mit jelent a munkavállalóknak. 
Mi ugyan önálló szervezet 
kívánunk maradni, azonban 
teljesen nyitottak vagyunk a társ-
szakszervezetek felé a 
munkavállalók érdekében történő 
összefogásra, amennyiben az 
nem öncélú. 

A szakszervezetek a 
munkaadókkal többek közt a 
bérekről tárgyalnak, illetve ha a 
munkavállalók szükségét látják, 
nyomásgyakorló cselekedeteket 
(sztrájk, tüntetés) szerveznek. A 
tárgyalások vonatkozhatnak a 
bérekre, a munkahelyi 
szabályokra, a panaszeljárásokra, 
a felvételt, elbocsátást, 
előléptetést övező szabályokra, a 
munkahelyi kedvezményekre, 
biztonsági előírásokra stb. 

Olyan időket élünk, amikor 
hatalmas nyomás nehezedik 
mindenkire, legyen az 
munkáltató vagy munkavállaló, 
ezért különösen felértékelődik a 
tisztességes, hatékony 
érdekképviselettel rendelkező 
szakszervezet szerepe a 
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munkahelyeken. Mert nem 
csupán a tagjaikkal, hanem 
valamennyi dolgozóval szemben 

nagy a szakszervezetek 
felelőssége. 

Ugyanis a munkavállalók nem 
koldulásra, hanem alkotásra és 

ennek tisztes ellenértékére lettek 
kitalálva. 

Brunecker Jenő 

 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Csak a hallgatás a hasznos 
A Népszabadság írása nyomán 

 

A magukra valamit is adó cégek manapság compliance (megfelelés) stratégiát dolgoznak ki, és 
meghatározzák azokat a viselkedési szabályokat, amelyekhez idomulniuk kell a dolgozóknak. A 
compliance előírások természetesen cég- és ágazatspecifikusak, de lényegi elemeikben megegyeznek. 
Az egyik nemzetközi nagyvállalat például ezt közli magáról: „Compliance Programunk az egész 
vállalatra nézve előírja az etikus és törvényes magatartást, továbbá minden munkatárs számára 
világos utasításokat foglal magában valamennyi alkalmazandó törvény betartására. Ezen kívül 
további szabályokat tartalmaz például a kifizetések kezelése és az üzleti tanácsadókkal való helyes 
kapcsolattartás tekintetében. 

 

A Compliance Program megvalósítása érdekében 
nemcsak egy egész világra kiterjedő compliance 
szervezetet hoztunk létre, hanem a program 
betartását ellenőrző rendszert is.” A gyakorlat ennek 
szöges ellentéte. Előírják, hogy minden esetben 
köteles a cég érdekeit a saját egyéni érdekei és 
sérelmei fölé helyezni a munkavállaló. Előírják, 
hogyan viselkedjen külső partnerekkel, milyen 
tájékoztatásokat adhat tovább, s milyeneket nem. 
Előírják, nem a lelkiismeretére bízzák, hogy 
elfogadhat-e ajándékot, milyen értékhatár fölött 
kérjen főnöki engedélyt, és hogy jóváhagyás esetén 
kié legyen az ajándék. Mindez része egy mélyreható 
irányítási rendszernek, aminek célja az ellenőrzés, 
és annak tudatosítása, hogy az előnyök a felsőbbség 
jóindulatán múlnak. 

A compliance stratégia legfontosabb eleme, hogy 
figyeljék egymást a dolgozók. Egyértelműen 
mindenki értésére adják: a cég compliance 
megbízottjának kötelesek beszámolni, ha azt 
tapasztalják, hogy egy munkatárs eltér a megszabott 
ügymenettől, nem reagál elég gyorsan egy kérésre, 
vagy nem jól dolgozik. Ha valaki ódzkodik attól, 
hogy a kollégáját nyíltan bemártsa, akkor névtelenül 
is megteheti egy külső és „független” compliance 
jogásznál, aki helyette lép. A rendszer 
hatékonyságának záloga – ezt történelmi példákból 
is tudjuk – a függés, illetve a megélhetés miatti 
félelem. Ha az egyik nem teszi meg, megteszi a 
másik, és akkor fel fogják jelenteni azt is, aki dacolt, 
amiért előbb-utóbb megkapja a magáét. 

A compliance stratégiát a gazdasági érdekkel 
indokolják, és a törvényesség szólamaival leplezik. 
A jelenség nagyjából két évvel ezelőtt lett ismert 
Magyarországon egy szokatlan szolgáltatás 
felbukkanásával. „Beépülünk cégébe!” – ezzel 
ajánlotta magát egy ügynökség, amely azt ígérte, 
hogy a tevékenysége révén megbízója 
százszázalékos biztonsággal tudni fogja, mi történik 
a vállalatnál. Az ügynökség lényegében azt kérte, 
hogy munkatársai kapjanak fedőállást, cserében 
bizalmi, baráti viszonyt alakítanak ki mindenkivel, 
közben feltérképezik a belső problémákat, 

visszaéléseket, rendszeresen jelentést tesznek a 
dolgozók munkamoráljáról, a „fekete bárányokról”. 

Ez a megfigyelési módszer még nyers volt, ezért 
az ombudsman az alkotmány és az adatvédelmi 
törvény megsértésének nyilvánította, hogy 
besúgókat telepítsenek egy cégbe, és így lássák el a 
vezetőket bizalmas értesülésekkel. A rendkívüli 
kereslet azonban utat tört a találmánynak, aminek 
meghagyták angolos nevét az orwelli újbeszédhez 
illően. A folyamat felgyorsult, amit mi sem mutat 
jobban, mint hogy egyre több hirdetésben keresnek 
a vállalatok egy teljesen új szakmai felkészültségű 
középvezetőt, a compliance managert. A szemfüles 
trainingcégek felismerték a kecsegtető lehetőséget, 
és compliance managerképzést, a cégeknél belső 
compliance trainingeket indítottak. 

A társadalmi felelősségről előszeretettel fecsegő 
cégek sokat adnak arra, hogy mint jó gazda 
jelenjenek meg. Igyekeznek olyan arculatot mutatni, 
amely családbarát szemléletről, közös 
erőfeszítésekről, a munkavállalók elégedettségéről 
szól, természetesen abban az aspektusban, hogy ez 
mennyire fontos a cégnek. A jelmondat: minőség, 
felelősség, kölcsönösség, hatékonyság. Deklarálják, 
hogy emberséges munkakörülményeket 
biztosítanak, figyelembe véve az egyéni igényeket. 
A valóság azonban ezúttal is más, aminek ékes 
példája egy „apróság”, az évi rendes szabadsággal 
folytatott mesterkedés. Ezt elvben mindenkinek ki 
kell adni, a „kötelességet” azonban egyre többször 
felülírja a cég érdeke, amire hivatkozva 
korlátozásokat vezetnek be, természetesen rejtve. 
Mivel a törvény szerint a szabadság háromnegyede 
felett a munkáltató rendelkezik, mert annak 
igénybevétele nem gátolhatja a céget a 
rendeltetésszerű működésben, az igazságtalanság 
törvényszerűvé válik. 

A megszorításra az ad lehetőséget, hogy elvesznek 
azok a szabadságnapok, amelyeket nem 
engedélyeztek, ráadásul ezek ma már pénzben sem 
válthatók meg. Se pénz, se posztó. Hogy ne legyen 
nyíltan jogsértő a szabadság kiadásának 
megtagadása vagy szabotálása, év vége felé papíron 
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kiíratják a gyakran jócskán megmaradt napokat, 
vagyis ezzel lényegében ledolgoztatják azokat. Ami 
a dolgozónak kényszerítés, az kedves karácsonyi 
ajándék a munkaadónak. Panaszkodásnak helye 
nincs, egyedül a hallgatás a hasznos, hiszen a 

legfőbb cél: a jó, még jobb, annál is jobb vállalati 
eredmény. Akkor pedig félre kell tenni a személyes 
problémákat, és végre kell hajtani az utasításokat – 
compliance módra. Önként és dalolva, mindegy, mi 
az ára. 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

A nyereséget nem csak a részvényesekkel kell megosztani 
 

Az Olajipari Szakszervezet augusztus 26-án kibővített vezetőségi ülést tartott, ahol a bérbesorolási 
rendszer, a 2010 – 2011. évi bér és béren kívüli juttatások, valamint az Etikai Kódex megbeszélésére 
került sor. Az egyebek napirendi pontban a kibővített vezetőség, a decemberi szaloncukor terhére, egy 
Somogy megyei viharkárosult település támogatásáról döntött. 

 

Alapgondolat volt: az eredményes, nyereséges jó 
üzlethez, kedvező külső feltételek, jó vezetői 
döntések, a döntéseket hatékonyan végrehajtó 
munkavállalók szükségesek. 

A nyereséget nem csak a részvényesekkel kell 
megosztani (az osztalékfizetés elmaradását egész jól 
viselik egyébként évek óta), hanem a 
munkavállalókkal is (ők is „jól” tűrik a folyamatos 
reálbér csökkenést). 

A bevezetőben szóba került, hogy a MOL azzal 
büszkélkedik, hogy Magyarországon stratégiai 
fontosságú, eredményességben is kiemelkedő 
vállalat. E tekintetben a HAY rendszer alkalmazása 
csak eszköz arra, hogy a béreket a nem menedzser 
kategóriában az elvártnál alacsonyabb szinten 
tartsák. 

Tehát belső bérezési rendszert, kategóriákat kell 
létrehozni. Az ehhez szükséges lépések: 

- Felmérés a jelenlegi helyzetről, az elmúlt 5-10 
évről 

- A helyzet elemzése 
- Javaslat a módosításra 
Az Olajipari Szakszervezet szakértője bemutatta a 

reálkereset változásának vizsgálatát, elemzését 
munkavállalói csoportonként. Ebből világosan 
kiderült, hogy az elmúlt években a fizikai 
dolgozóknál bércsökkenés, míg a szellemieknél 
béremelkedés történt. 

Elemzés: 
- Bérolló további nyílásának megakadályozása 

(max/min arány megkötése) 
- Alacsonyabb kategóriák gyorsított ütemű 

felzárkóztatása 
- Szolgálati idő – megszerzett tudás elismerése: 

lehessen emelkedni x évenként bérbesorolásban. Ez 
lehet kategórián belül (ha elég széles a sáv) és/vagy 
kategóriaváltás, adott feltételek teljesülése esetén. 

- TMR helyett a vezető rátermettségre kell 
helyezni a hangsúlyt: a jó vezető és a jó munkahelyi 

légkör képes kihozni a legjobbat a dolgozóból. 
Vitatjuk a jelenlegi rendszer hatékonyságát. 

- Mivel a vállalati eredményre közvetlen befolyása 
jóval kisebb a szakszervezet által képviselt 
alkalmazotti rétegnek, mint a vezetésnek, ezért az 
intézményesített teljesítményfüggő bérezést háttérbe 
kell szorítani.  

A továbbiakban a következőkről volt szó: 
Az Olajipari Szakszervezet kezdeményezésére 

megalakult a MOL Nyrt.  Esélyegyenlőségi 
Bizottsága, melyben az érdekképviseleteket 
képviselő tagként Tót Ilona tagtársunk vesz részt. 

A VBK emelésének mértékére és elemeinek 
bővítésére javaslatokat teszünk. 

Az Etikai Kódex szakszervezeti változatának 
tervezetét kidolgozzuk, és nyilvánosságra hozzuk. 

Nagyon sok tagunk javasolta, hogy az árvíz, 
illetve viharkárosultak megsegítését, az Olajipari 
Szakszervezet anyagilag támogassa. Ennek 
értelmében, hónapokkal ezelőtt megkerestük a 
munkáltatót, hogy segítségükkel megoldható legyen 
a felajánlások átutalása az Olajipari Szakszervezet 
számlájára. A munkáltató azonban nem mutatott 
segítőkészséget-hajlandóságot erre a nagyon fontos 
feladatra. Ezzel párhuzamosan a többi 
szakszervezetet is arra kértük, hogy támogassák ez 
irányú törekvéseinket. Miután tőlük sem kaptunk 
érdemi választ, a kibővített vezetőségi ülés 
egyhangúlag úgy döntött, hogy decemberben nem 
osztunk szaloncukrot, és szeptember hónapban 
ennek ellenértékét, 600,000 (hatszázezer) forintot a 
Somogy megyei, 529 lakosú Szentgáloskér község 
viharkárosult családjai között megosztva, 
közvetlenül adjuk át. 

A hírre, több szakszervezeti tagunk plusz 
felajánlást tett. Erre és hasonló célra, további 
adományokat, „Természeti katasztrófa” címen az 
Olajipari Munkások Szakszervezete számlájára: 
OTP Százhalombatta 11742135-20007645 lehet 
befizetni. 

 

Beiskolázási támogatás szakszervezeti tagjainknak 
 

Mint minden évben, így idén is beiskolázási támogatással (komplett füzetcsomagokkal, íróeszközökkel, 
festékkel, ceruzahegyezővel, stb.) könnyítette a szeptemberi iskolakezdést tagjainak az Olajipari 
Szakszervezet, s erre a célra a tagdíjakból több mint 2 millió forintot fordítottunk. A füzetcsomagok 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


átlagosan 5,000 forintba kerültek, ami azt jelenti, hogy mintegy 400 általános és középiskolás gyermeknek, 
illetve szüleiknek tudtunk segíteni abban, hogy kevesebbe kerüljön számukra az iskolakezdés. A 
füzetcsomagra jogosultak névsorát, júliusi körleveleinket követően, Szakszervezetünk bizalmi feladatait 
ellátó munkatársai biztosították számunkra, hiszen ők vannak „testközelben” tagjainkkal, akiktől 
beszerezhették az ehhez szükséges ismereteket. 

Hegedűs Andrea 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Jó, ha tudjuk 
 

Nem készíthet a munkáltató a beosztottak telefonbeszélgetéséről listát. Erre azonban egyáltalán nincs 
lehetősége a munkáltatónak, mert a hívó és a hívott fél személyes adatának minősül az egymással folytatott 
beszélgetésük. Sőt személyes adat az is, hogy milyen telefonszámot hívott. Mivel a hívott fél megfigyeléshez 

való hozzájárulása nem lehetséges, a híváslista készítése még akkor is jogtalan, ha a munkavállaló hozzájárult, 

azonban a telefonbeszélgetése személyes adatnak minősül. 
 

A GPS világában egyre gyakrabban fordul elő, 
hogy a munkáltatók műholdas helymeghatározó 
készülékkel követik nyomon céges autóik mozgását. 
Ennek kapcsán felmerül a kérdés, vajon jogszerű-e a 
munkáltató részéről az ilyen típusú ellenőrzés. A 
személyes adatok védelméről szóló törvény ezt a 
fajta megfigyelést is a gépjárművezető személy 
személyes adatának nyilvánítja. A törvény ebben az 
esetben is kimondja, hogy személyes adat csak 
akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett személy 
hozzájárult, vagy ha ezt törvény elrendelte. Ennek 
alapján a gépkocsik GPS-szel történő nyomon 
követéséhez minden esetben szükséges az érintett 
munkavállaló önkéntes és tájékoztatáson alapuló 
hozzájárulása. A hozzájárulást akár már a 
munkaszerződésbe is bele lehet foglalni, de csak az 
írásban tett adatkezelési tájékoztató fogadható el. 

A szerződésben tájékoztatni kell az érintett 
munkavállalót az adatkezelésre vonatkozó lényeges 

információkról és arról, hogy aláírásával 
hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez. A GPS 
eszközök üzemeltetése kapcsán csak akkor 
beszélhetünk jogszerű adatkezelésről, ha a 
munkáltató beszerezte az érintett munkavállaló 
hozzájáruló nyilatkozatát. A munkaidő leteltével 
azonban már nem használhatja a GPS-t. Felmerülhet 
az a kérdés is, hogy mi a gyakorlat kötetlen 
munkaidő esetében, illetve az olyan gépjárművek 
esetén, amelyek hivatalos és magánhasználatra 
egyaránt használhatók. Megoldásként célszerű az 
ilyen járműveket külön kapcsolóval ellátni, 
amelynek segítségével a műholdas nyomon követést 
a munkavállaló a munkaidő leteltével kikapcsolhatja 
a GPS-t. Amennyiben a munkavállaló saját autóját 
kilométer és benzinköltség térítés ellenében szerelik 
fel nyomkövetővel a megfigyelésre vonatkozó 
jogszabályokat akkor is be kell tartani. 

Cégblog 
 

Elfelejtett szavaink jelentése 
 

Siserahad: Gyülevész, garázda sereg, tóduló, 
tolongó, fegyelmezetlen nagy embertömeg. 

Sóhivatal: A só mindig nagy szerepet játszott az 
ember életében. A só állami monopóliumával és a 
só adójával kapcsolatosan hozták létre a sóhivatalt, 
amely már akkor a hivatali bonyolultság példája 
volt. A sóhivatal kifejezést ezért a legtöbbször az az 
elintézhetetlen ügyekkel kapcsolatos, nem létező 
hivatalra használták. Ma is sóhivatalnak nevezik 
azokat az irodákat, ahol fölösleges iktatásokkal, 
ügyintézésekkel zaklatják az embereket. 

Szájba rág: Körülményesen, túl aprólékosan 
elmagyaráz. Régen falun az anya a szájába rágta a 
darabos ételt a még fogatlan csecsemőnek: pépessé 
rágta, és úgy adta a kicsi szájába. 

Szálerdő: Az olyan erdőt nevezzük így, amelyben 
magról kelt fák vannak. 

Szamárlétra: A régi hivatali rangfokozatok 
sorrendje, skálája, amelyen a tisztviselők 
megszabott időközökben, érdemeiktől függetlenül, 

egy-egy fokkal feljebb léptek. Tréfás elnevezés, arra 
utal, hogy az ilyen karriert a szamár is befuthatja. 

Szittya: A szkíták Eurázsia füves sztyeppéin 
éltek. Lovas nomád törzsek voltak. A magyar 
hagyományban a szkíták szittya néven szerepeltek. 
A középkori krónikák szerint a magyarok a szkíta 
nemzetből származnak, mert a magyarok őshazája is 
az egykor szkíták által lakott területen volt. A 
honfoglalók művészetében fellelhetők a szkíta 
elemek. A tősgyökeres magyart is emlegetik 
szittyának. 

Szú: Bogárféle. Többnyire apró, pár milliméteres, 
igénytelen, barna színű rovar. Fapusztító, az 
erdőgazdaságok kártevője. A feldolgozott 
faanyagot, bútort, épületfát szokták szúettének, 
szúrágottnak nevezni, de ez téves, mert ezeket nem 
a szú, hanem a kopogóbogarak lárvái követik el. 

Szüle: Anya, édesanya. A szülő többes alakja 
régen szülék volt, ebből vonódott el a szüle egyes 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


számú alak. Vannak területek, ahol az anyókát is így 
nevezik. Az öreg szüle a nagyszülőt jelöli. 

Turul, turulmadár, kerecsensólyom: A 
honfoglaló magyarok ősmondai madara, 
úgynevezett totemállat. Az Árpádok a Turul 
nemzetség tagjai voltak, vagyis eredetmondájuk 
szerint a Turulmadártól származtak. A turul a régi 

magyarság egyik vadászsólyma volt. A kora 
középkorban a hunok, avarok és magyarok kedvelt 
díszítőmotívuma a turul, erről több régészeti lelet 
tanúskodik. A jelenleg forgalomban lévő ötven 
forintos érmén a kerecsensólyom domborművű képe 
található. A turulmadár az NBH (Nemzetbiztonsági 
Hivatal) jelképében is szerepel. 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

A Mol a magyar cégek királya 
 

A félezer legnagyobb közép-európai cég rangsorában a második helyre került a Mol, míg 
összességében 60 magyar társaságot rangsoroltak. A nagy cégek vezetői óvatos optimizmussal 
tekintenek az év végére. 
 

A magyar vállalatok régiós összehasonlításban nem 
teljesítettek rosszul a tavalyi válságos évben az 
árbevételt tekintve, e mutató alapján a hazai cégek 
esetében jellemzően kisebb volt a visszaesés a 
régiós átlagnál - áll a Deloitte csütörtökön 
ismertetett felmérésében, amit a régió 500 
legnagyobb vállalatáról készített. 
A listán szereplő több mint 60 magyar vállalat 
megszilárdította a helyzetét a régió nagyvállalatai 
között. Óvatos optimizmusra adhat okot, hogy a 
2010 első negyedévéről gyűjtött eredmények és a 
vállalatvezetőkkel folytatott személyes 
beszélgetések már inkább arról tanúskodnak, hogy a 
gazdaság a mélypontról elmozdulva, újra fokozatos 
fejlődésnek indulhat. 
Az első ötven vállalat között kilenc magyar 
szerepel: a második helyezett Mol mellett a Nokia 
(11.), az Audi (14.), a GE(26.), az E.ON Földgáz 
Trade(29.), a Samsung(31.), a Magyar Telekom 
(42.), a Philips (49.) és az MVM (50.) (Zárójelben a 
cégek helyezése az 500-as listán). 
A Mol kivételével kissé átrendeződött a rangsor az 
idén tavalyhoz képest az első ötven helyet tekintve: 
az Audi tavaly még megelőzte a Nokiát; öt vállalat 
(Nokia, Audi, E.ON Földgáz, Magyar Telekom, 
Philips) hátrább került a rangsorban; előbbre lépett 
viszont a GE, a Samsung, a legnagyobb ugrást az 
MVM produkálta, amely a tavalyi 169-ik helyről az 
idén az ötvenedikre jött fel. Kikerült az első 
ötvenből, és a 60-ik helyen végzett a tavaly 41-ik 
Panrusgáz. 

A Deloitte negyedik alkalommal állította össze a 
térség 500 legjelentősebb vállalatának rangsorát, és 
a felmérés az országok és iparágak szerinti 
tendenciák elemzésével is szemlélteti a tágabb 
kereskedelmi és gazdasági környezetet. 
A lengyel PKN Orlen olajtársaság és a Mol is 
megtartotta vezető pozícióját - a lengyel cég 
eredménye például a 2008-ban jelentkező 324 millió 
eurós veszteségből 280 milliós nyereségre váltott. A 
cseh energiaipari óriás, a CEZ is bekerült a régió 
első három cége közé, megelőzve ezzel a szintén 
cseh Skodát. Szintén jó évet zárt a lengyel PKO BP 
bank is: a pénzintézet euróban számolva 18 
százalékkal tudta növelni eszközértékét, így átvette 
az első helyet az iparágban - mindezt egy olyan 
évben, amikor a versenytársakra csak szerény 
növekedés, illetve bizonyos esetekben visszaesés 
volt jellemző. 
A válság következtében a térség 500 legnagyobb 
vállalatának euróban számított összesített árbevétele 
egyetlen év alatt közel 21 százalékkal esett. A 
közép-európai térség vállalatai előtt álló egyik 
legnagyobb kihívás az lesz, hogy igazodniuk kell a 
válság miatt átalakult felügyeleti rendszerekhez - 
számos iparágban ugyanis új európai, illetve helyi 
szintű szabályozások fognak életbe lépni azért, hogy 
a jövőben egy hasonló pénzügyi válság kialakulása 
elkerülhető legyen. 

MTI 

 

A 13. havi bérnek semmi köze nincsen a hónapok számához. 
 

„A Gergely naptárhoz azonban igen. Hazánkban a XX. század elején heti fizetést kaptak a dolgozók. Mivel 
ez sok ügyintézéssel járt, a költségek csökkentése végett nagyszüleink átálltak a havi bérfizetés rendszerére. 

Osztásban igen jók voltak, s kiszámolták, hogy 52/4=13. Majd társadalmi megegyezés született, hogy 12 
hónapon keresztül havi fizetést kapnak, s az elveszett négy hétben megtermelt fizetést 1 hónap kifizetéseként 
kapják meg.” Ugye, milyen érdekes? 

Pl. az USA-ban még most is heti fizetés van! Mert így valójában hitelbe dolgozunk egy hónapig. Amit 
termelünk, eladják, a pénz megy a multi zsebébe, vagy egyenesen a bankjába, ahol napi kamaton működik, 
ami nem kis összeg, mondjuk egy Suzukinál, a Mercedesnél ahol állítólag 2 hetente fizetnek. Nekem ezek 
után ne mondja senki, hogy adomány a 13. havi bér ill. nyugdíj. Magyarországon, a '70-es évekig kétheti 
fizetés volt. Aztán valaki kitalálta, hogy álljunk át a havi elszámolásra... 
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Eljött a szembenézés ideje 
 

Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 2010. szeptember 20-án 14 órára összehívta az Országos 
Érdekegyeztető Tanács (OÉT) plenáris ülését - közölte a tárca. 

A tanács munkájában a munkáltatók és a munkavállalók érdekképviseleti szervei, valamint a kormány 
képviselői vesznek részt. A szakszervezetek, valamint a munkaadói érdekképviseletek korábban már 
többször felszólították a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyen eleget törvényben rögzített 
kötelezettségének, és hívja össze az érdekegyeztetés országos fórumát. 

 
Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu 

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

Most kezdődik a tánc - mondta a papagáj és 
berepült a ventillátorba. 

* 
A víz erős ital. Fenntartja azokat a böhöm nagy 

hajókat. 
* 

Használni kevés ember tud, de ártani a 
legsilányabb is képes. 

* 
Ki keserűt nem ízlelt, nem tudja, mi az édes. 

* 
A magányra nem az ellenségei ítélik az embert, 

hanem a barátai. 
* 

Egyszer kidobtak egy elmegyógyintézetből, 
mert a többi beteg depressziós lett tőlem. 

* 
A munkahelyemen én vagyok az Isten.  

Tudják, hogy létezem, de még senki se látott. 
* 

Bölcsességeket rendkívül egyszerű kitalálni. 
Az ember egyszerűen leírja az ellenkezőjét 

annak, amit tesz. 
* 

A szegénység minden mesterségre megtanít. 
* 

A szemránckrém az ujjaidat simítja ki. 
* 

A kutya tényleg az ember legjobb barátja. Ha 
nem hiszed el, próbáld ki a következőt:  

Zárd be a kutyádat és a feleségedet a kocsid 
csomagtartójába. 

Egy óra múlva nyisd ki! 
Ki örül neked jobban, amikor meglát? 

* 
- Hányan vagytok a családban? 
- Heten. 
- És te vagy a legidősebb? 
- Nem, a nagyapám! 

* 
Afrikai küldöttség látogat Mexikóba. A 

vendéglátók többek között megmutatják nekik a 
mexikói rulettet: valaki a halántékához tart egy 
forgópisztolyt és elsüti, ám semmi baj, a pisztoly 
csak kattan. 

- És mi ebben a rulett? – kérdezik a küldöttség 
tagjai. 

- Az – felelik a mexikóiak –, hogy a hat golyó 
közül egy valódi. 

Néhány hónap múlva viszontlátogatásra mexikói 
küldöttség érkezik az afrikai országba. 

- Nekünk is van ám rulettünk – dicsekszenek a 
hazaiak. 

- És milyen? Bemutatnák? 

A házigazdák előhívnak hat csinos meztelen 
néger lányt, és körbetérdepeltetik őket a 
homokban. 

- Tessék uraim – biztatja a küldöttséget a 
fogadóbizottság elnöke – a hölgyek franciásan 
szeretkeznek. 

- Jó, jó, de mi ebben a rulett? 
- Az, hogy az egyik kannibál. 

 
- Nem értelek, szívecském – mondja a feleség a 
férjének. – Régebben boldog voltál, ha csak két 
percre láthattál. 

- Nem változott semmi, drágám – feleli a férj -, 
most is boldog vagyok, ha csak két percre 
láthatlak. 

* 
A bíró kihallgatja Padlizsánt. 
- Maga ellen az a vád, hogy megölte az anyósát. 

Miért tette? 
- A feleségem kért rá... 
- Hogy mondhat ilyet? Szégyellje magát! Hiszen 

a felesége imádta az édesanyját! 
- Igaz, bíró úr, de mielőtt aznap elment, azt 

mondta nekem: "Lajos, ha a mamát alvás közben 
egy légy zavarja, ne keltsd fel, hanem üsd agyon!" 

* 
Cseng a telefon a kórház belgyógyászatán. Az 

ügyeletes nővér veszi fel a hívást. 
- Jó napot kívánok! Nagy Józsefné a 3-as 

szobában fekszik. Négy napja került be 
szívpanaszokkal. A hogyléte felől szeretnék 
érdeklődni. 

- Igen, most néztem éppen a kórlapját. Az EKG-
ja kifogástalan, a vérképe is gondmentes, kisebb 
szívidegessége lehetett. A hét végén hazamehet. 
Ön a hozzátartozója? 

- Nem, nem vagyok a hozzátartozója. Én vagyok 
Nagy Józsefné. De ebben a kib***ott kórházban 
senki sem mond nekem semmit! 

* 
A fiú hazatelefonál. Az anyja veszi fel a kagylót. 
- Anyu, megnősülök! 
- Drága fiam, ez nagyon jó hír! Annyira örülök! 
- Csak tudod, a menyasszonyom kisebbségi. 
- Semmi baj! Mi apáddal nem vagyunk 

rasszisták. 
- Meg aztán van négy gyereke. 
- Csodálatos! Apáddal szeretjük a gyerekeket. 
- Az is gond, hogy nincs hol laknunk. 
- Mindössze ennyi az akadály? Költözzetek be 

hozzánk a meghitt, egyszobás lakásunkba. 
- És hogy fogunk ott mindannyian elférni? 
- Ti a gyerekekkel a szobában, apád meg 

berendezkedik majd az éléskamrában. 



- És te, anyu? 
- Hát fiam, én most leteszem a kagylót és 

felakasztom magam. 
* 

A bankigazgató mondja egyik barátjának: 
- Ha legközelebb feljössz hozzám, láthatsz egy 

pompás, új képet a nappalim falán. Címe: Ali baba 
és a negyven rabló. 

- Ez nagyszerű – mondja erre a barátja. Már 
úgyis rég vágytam arra, hogy családod összes 
tagjait megismerjem. 

* 
A góbé elveri a feleségét, mire az feljelenti. 
−  Hogy merte megütni a feleségét? – förmedt rá 

a csendőrtiszt. – Hát nem tudja, hogy csak a 
hatóságnak van joga büntetni? 

−  Hát nem bánom! – feleli némi tétovázás után a 
góbé. – Itt a botom, üsse maga! 

 
 

E-mail:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 

 
Az Olaj ipar i  Sza kszervezet  lapjába n  ingyenesek a  hirdetések  

 

A hirdetések valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni, 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 családi 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! 

 

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 

 

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 

 

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT – MASSZÁZS! 
 

 

SÜRGŐSEN ELADÓ! 
 
Ráckeresztúron a Kocsi-Mayer utcában (csendes környék) egy 400 négyszögöles,  2 utcára nyíló (aszfaltos utca), 
teljes összközműves telek, szőlővel, gyümölcsfákkal, pincével, présházzal, teljes berendezéssel, szerszámokkal. 

 
Irányár: 6.800.000 Ft 

Érdeklődni: +36-30/9604-650 
 

ELADÓ GARZONLAKÁS! 
 

Eladó 28nm galériás, garzonlakás Budapesten a Blaha Lujza tértől kb. 5 perce 
Ajtó, ablak, szobai padlózat, kicserélve +Mobil klíma, alacsony rezsi. 

Érd:. 0620/381-9876 
 

 

Alakformáló masszázs 
Arcmasszázs 
Frissítő masszázs 
Talpmasszázs 
Thai masszázs 
 

 
 

Tímárné 
Bánkuti Zsuzsanna 

Százhalombatta 
+36-20-222-1369 
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	Nem készíthet a munkáltató a beosztottak telefonbeszélgetéséről listát. Erre azonban egyáltalán nincs lehetősége a munkáltatónak, mert a hívó és a hívott fél személyes adatának minősül az egymással folytatott beszélgetésük. Sőt személyes adat az is, h...
	A GPS világában egyre gyakrabban fordul elő, hogy a munkáltatók műholdas helymeghatározó készülékkel követik nyomon céges autóik mozgását. Ennek kapcsán felmerül a kérdés, vajon jogszerű-e a munkáltató részéről az ilyen típusú ellenőrzés. A személyes ...
	A szerződésben tájékoztatni kell az érintett munkavállalót az adatkezelésre vonatkozó lényeges információkról és arról, hogy aláírásával hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez. A GPS eszközök üzemeltetése kapcsán csak akkor beszélhetünk jogszerű ad...
	Cégblog
	Szú: Bogárféle. Többnyire apró, pár milliméteres, igénytelen, barna színű rovar. Fapusztító, az erdőgazdaságok kártevője. A feldolgozott faanyagot, bútort, épületfát szokták szúettének, szúrágottnak nevezni, de ez téves, mert ezeket nem a szú, hanem a...
	A Mol a magyar cégek királya
	Eljött a szembenézés ideje
	Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 2010. szeptember 20-án 14 órára összehívta az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) plenáris ülését - közölte a tárca.
	A tanács munkájában a munkáltatók és a munkavállalók érdekképviseleti szervei, valamint a kormány képviselői vesznek részt. A szakszervezetek, valamint a munkaadói érdekképviseletek korábban már többször felszólították a nemzetgazdasági minisztert, ho...
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