
,   

XVI. évfolyam                             Honlap:  www.Olajipariszakszervezet. hu                                 2010. november 
 

Önmagadért-velünk! 
 

 
 

              

 
 
 

Hány per hányas ügynökök kutakodnak majd? 

 

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

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu


                   

                   
 

 
 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Csak ténylegesen, sorba rendezve… 
 

Véleményem szerint, a munkáltatók, mesterségesen beszűkített tudattal, csak a készterméket és az 
abból fakadó hasznot látják. Arról halványlila fogalmuk sincs, hogy milyen mögöttes folyamatoknak 
köszönhetik részvénycsomagjaikat, valamint a Molos átlagbérnél „némileg” magasabb jövedelmüket 
és egyéb juttatásaikat (félreértés ne essék, nem sajnálom tőlük, mert ami jár, az jár). Néha úgy tűnik, 
mintha a Molban csak a kereskedelem lenne fontos, az azt megelőző tevékenységet pedig nem 
értékelik. Nem tudnak – talán nem is érdekli őket – arról a megfeszített munkákról, amit emberek 
végeznek irodákban, termelésben, bányászatban, logisztikán és egyéb helyeken azért, hogy „fusson a 
szekér”.  

 
Évek óta arra hivatkoznak, hogy kevesebb a 

nyereség, mint korábban és ezért nem akaródzik 
tisztességes bérfejlesztést végrehajtani. Akkor 
azonban, mikor minden rendben volt, és csúcsny 

ereséget könyvelhetett el a cég, eszükbe sem 
jutott, hogy mindezt azoknak is díjazzák, akik 
sokszor igen mostoha körülmények között tesznek 
meg mindent a nyereségességért. Így lettek a MOL 
munkavállalói versenyképesek, hiszen lassan már a 
folyamatosan, évi ~80 milliárdos veszteséget 

„termelő” MÁV vonatkalauza is többet keres, mint 
egy itteni, „mezei” munkavállaló. 

Persze mindezt nem így látják „fentről”, és majd 
megint jön „valaki”, aki papíron bebizonyítja, hogy 
a Molos dolgozók, még a Shell alkalmazottaknál is 
jobban keresnek. A közönség meg nem győzi 
visszafojtani röhögését, és némelyeknek bizonyára 
beugrik, amit állítólag Winston Churchill mondott: 
„Csak abban a statisztikában hiszek, amit én magam 
hamisítok.” 
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De ha ez sem bizonyul elég meggyőzőnek, újra 
hoznak egy több száz adatos listát, amiben azt 
próbálják bizonygatni, hogy más, külön erre a célra 
összeválogatott cégekhez képest, milyen jól 
keresnek a Molosok. Így aztán, előbb-utóbb, a 2011-
es megállapodást a kávé, vagy a kristálycukor 
árának alakulásához is köthetik, hiszen ahhoz sincs 
semmi közünk 

Arról bezzeg hallgatni fognak, hogy a beidézett 
cégeknél és vállalkozásoknál nem is képződik 
jelentős nyereség, ami aztán nagyon hónaljszagúvá 
teszi az egész próbálkozást. 

És ezzel nincs kimerítve a repertoár, mert a már 
korábban bevált, négyszemközti beszélgetéseken 
próbálják meggyőzni a joggal elégedetlenkedő 
munkavállalókat, hogy „a kenyéradó gazdára ugatni 
tilos, arra csak csóváló farokkal, lógó nyelvvel, és 
hűséges szemmel szabad tekinteni.”. Remélem, 
sokuknál lesz bekapcsolva felejtett telefon, amivel 
véletlenül rögzítődhetnek ezek az épületes 
meggyőzési kísérletek. 

Végül sorra kerülnek a szakszervezetek is, akiket 
azzal vádolnak majd, hogy úgymond 
megakadályozzák a munkavállalókat abban, hogy 
„bérfejlesztés” címén néhány morzsához jussanak. 
Ezt ma már azonban csak kevesek eszik meg. A 
többség tudja, hogy a szakszervezetek helyesen 
cselekszenek. 

A továbbiakba nézzük, hogy jelen pillanatban hol 
tart az érdekegyeztetés. 

Brunecker Jenő 
*** 

Tisztelt Munkatársak! 
A munkáltató és a reprezentatív szakszervezetek 

2010. november 3-án megkezdték a 2011. évi 
érdekegyeztetést a MOL Nyrt-ben. 

A felek áttekintették a külső körülményeket, 
melynek kapcsán elhangzott: a 2011. évi 
bérnövekedés mértékének meghatározása során 

továbbra sem veszik figyelembe az adóváltozásokat. 
Ugyanakkor a munkáltató most lát lehetőséget a 
VBK rendszer átalakítására – az egységes 
keretösszegre történő visszaállásra –, ami 
véleményünk szerint a vállalaton belüli 
igazságosabb elosztást szolgálja, és egyben az 
adóváltozások során hátrányosabban érintett, 
alacsonyabb jövedelműeknek is kedvez.   

Ennek megfelelően a munkáltatói ajánlat a 
következő: 

·  A VBK rendszer átalakítása: az 506.000 Ft fix 
összeg+ az évi alapbér 5%-ának megfelelő 
alapbérfüggő részből álló keretösszeg helyett 
egységes, egyösszegű 740.000 Ft-os VBK keret 
minden munkavállaló számára, 

·  2%-os alapbéremelés, 
·  további 1,5%-os alapbéremelésnek megfelelő 

mozgóbér emelés, az eredményérdekeltségű 
ösztönző és/vagy a vezetői jutalomkeret 
emelésével.  

A VBK rendszer átalakításával az alacsonyabb 
jövedelműek jelentős jövedelemtöbbletre 
tehetnek szert (pl. 150.000 Ft-os alapbérnél a 
korábbi VBK összeghez képest + 24%-kal, 200.000 
Ft-nál +18%-kal, 250.000-nál +13%-kal, 300.000 
Ft-nál +8%-kal növekedik a VBK éves 
keretösszege). A kb. 400 ezer Ft feletti alapbérrel 
rendelkezőknek a korábbinál alacsonyabb lesz 
ugyan a rendelkezésre álló VBK keretösszege, 
azonban a 2011. évi adóváltozások főként a 
magasabb jövedelműeknek kedveznek. 

Az érdekképviseletek közös álláspontot alakítanak 
ki a munkáltatói ajánlattal kapcsolatban, az 
érdekegyeztetés várhatóan 2010. november 12-én 
folytatódik. 
Üdvözlettel: 
Szőcs László 
MOL - csoport HR igazgató 

(folyt. a következő oldalon) 
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A Szakszervezetek, az alábbi javaslatokat adták át a munkáltató képviselőinek: 
 

Budapest, 2010. november 16. 
 

MOL Nyrt 
1117. Budapest, Október huszonharmadika utca 18.  
 
Tárgy: MOL Nyrt, 2011 évi bértárgyalás – Szakszervezeti javaslat 
 
A MOL Nyrt reprezentatív Szakszervezetei a 2011 évi érdekegyeztetés keretében a következő javaslatot 
teszik a munkavállalók jövedelmének emelésére: 
 
Alapbéremelés: 5 %,  
 
…melyből minden egyes munkavállaló 20000 Ft/hó fix összegű emelést kap és javasoljuk, hogy a 
fennmaradó keretösszeg differenciáltan kerüljön felosztásra.  
 
Választható Béren Kívüli Juttatás: 
 
A jelenlegi VBK juttatásra fordított keretösszeg, emelkedjen meg 5% -kal 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


 
melyből, az alap összege 620 000 Ft/fő/év  
és az éves alapbér 3,5%-a 
 
Az ajánlatunkat a magyarországi adótörvények változásának hatásai nélkül tesszük meg,  
 
Biri László         Bognár Piroska  
MOL Bányász Szakszervezet elnök     MOL Vegyész Szakszervezet elnök 
          
     
Hajzer Barnabás        Tary László 
Olajipari Szakszervezet elnök      Olajág Szakszervezet elnök 

 

Teljes nyugdíj 40 év után 
 

A kormány döntése alapján kedvezményesen 
nyugdíjba vonulhat minden olyan nő, aki 40 év 
munkaviszonnyal rendelkezik. 

A rendelkezés 2011-től érvényes. A 
munkaviszonyba beleszámít a gyermekneveléssel 
töltött időszak is, vagyis amikor az érintett nő 
gyermekgondozással kapcsolatos ellátásokat kapott. 
Ennek maximuma több gyermek esetén összesen  
nyolc év. A 40 évbe képzési idő - sem szakiskolai, 
sem felsőfokú - nem számít bele. 

Legfeljebb 10-15 ezer nőt érinthet, hogy 2011-től 
már negyven év munkaviszony után nyugdíjba 
mehet, és aki három, vagy több gyermeket nevelt, az 
akár 32 év munkaviszonnyal is jogosulttá válhat a 
nyugdíjra. A nők a nyugdíj összegét nem 
csökkentett mértékben kapják meg, hanem a teljes 
öregségi nyugdíjra lesznek jogosultak. 

A kormány számításai szerint, ha az érintettek 75-
100 százaléka él a lehetőséggel, az hozzávetőleg 30-
35 milliárd forint kiadást jelent. 

Ezt a nyugdíjjárulék fél százalékpontos emelése 
bőven fedezi. 

A szakszervezetek örülnek a döntésnek, de 
leszögezik: a szolgálati idő szerinti számítás 

kedvezőbb lenne, mert ebbe a 
szakmunkásképzésben, a főiskolán vagy az 
egyetemen eltöltött évek is beszámítanak. 

*** 
Az eddig megszerzett  szolgálati idő  elismertetési  

kérelmet  értelemszerűen  kell kitölteni. 
A szolgálati  idő  elismerése díjmentes,  sőt  

elektronikus úton is előterjeszthető. 
Az  internetről  (www.onyf.hu)  a honlapról 

letölthető  a  nyomtatvány,  vagy közvetlenül  
ügyfélkapun keresztül  kérhető a határozat. 

A  közvetlenül az   ügyfélszolgálati  irodában  
benyújtott kérelemre  írásban  kap  választ, illetve  
határozatot  az érintett. 

Érdemes tértivevényes, ajánlott levélben elküldeni 
a szolgálati időre vonatkozó kérelmet. 

Tértivevényes ajánlott levélben érkeznek  vissza a  
benyújtott okmányok is. A határozat  ellen  
fellebbezésnek van helye. 

Arról, hogy    melyek  pontosan és teljes 
részletességgel  a  szolgálati idő elismerésének a 
szabályai, érdemes  elolvasni  az Országos  
Nyugdíjbiztosítási  Főigazgatóság  tájékoztatóját. 

Olajipari Szakszervezet 
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Ombudsman: Nem kapunk nyugdíjat életünk végéig a pénztáraktól 
 

A nyugdíjpénztárak a jelenlegi intézményi formában, a hatályos jogszabályok alapján nem képesek 
arra, hogy a pénztártagoknak életük végéig járadékot folyósítsanak – állapította meg Szabó Máté 
országgyűlési biztos a nyugdíjpénztárak átfogó vizsgálatában.  

 

Az ombudsman törvénymódosítást javasol a 
feltételrendszer összhangjának megteremtésére. 

A magánnyugdíj-pénztárak létrehozására 
alapvetően azért volt szükség, mert a társadalom 
öregedése bizonytalanná tette a tisztán állami 
nyugdíjrendszert. A tőkefedezeti rendszer 
kialakításának alapvető célja éppen ezért a 
nyugdíjrendszer biztonságos működésének, hosszú 
távú fenntarthatóságának és ezen keresztül az 
időskori jövedelembiztonság megteremtése volt. 

A magánnyugdíj-pénztárak és az önkéntes 
nyugdíjpénztárak önkormányzati elven működő, 
non-profit szervezetek. Az állampolgárok – bízva a 

törvények alkalmazhatóságában és abban, hogy az 
általuk igényelt szolgáltatás nyújtására a pénztárak 
képesek – dönthetnek úgy is, hogy a nyugdíjukat 
életjáradékként kérik folyósítani. A jelenlegi 
intézményi formában azonban sem a magánnyugdíj-
pénztárak, sem az önkéntes nyugdíjpénztárak nem 
tudnak életjáradékot folyósítani a tagjaik számára. 

A magánnyugdíj-pénztárak saját tőke hiányában 
jelenleg úgynevezett banktechnikai járadékot tudnak 
szolgáltatni, ami azt jelenti, hogy a felhalmozott 
tőkét egy előre meghatározott időszak alatt 
visszafizetik és utána a járadék folyósítása 
megszűnik. Ez azért nem megfelelő egy 
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nyugdíjasnak, mert a kora előrehaladásával egyre 
jobban rászorul a nyugdíj-jövedelemre, tehát a 
kötelező járadékfizetés esetén elengedhetetlen annak 
élethosszig tartó biztosítása. 

Az állam az állampolgárok nagyobb csoportja 
számára kötelezővé tette a magánnyugdíj-pénztári 
tagságot, ezért a pénztártagokkal szemben 
felelősséget is kell vállalnia. Nem hagyhatja, hogy 
az állampolgárok olyan pénztárakra bízzák a 
pénzüket, amelyek később képtelenek lesznek az 
ígért szolgáltatás teljesítésére, tehát 
tőkekövetelmények előírásával képessé kell tennie a 
pénztárakat az életjáradék nyújtására.  

Komoly problémát jelent az is, hogy a pénztárak 
ügyfélköre nem stabil. A tagok bármikor dönthetnek 
úgy, hogy átlépnek egy másik pénztárba, illetve az 
arra jogosultak azt is választhatják, hogy 

visszalépnek az állami társadalombiztosításba. 
Állandó ügyfélkör hiányában, a tagok 
összetételének változása miatt pedig a pénztár nem 
tudja előre kalkulálni a tagok élettartamát, így 
előfordulhat, hogy a pénztár által számított életkor 
betöltése után a pénztártagok egy része 
nyugdíjszolgáltatás nélkül marad. 

Az Ombudsman felkérte a nemzetgazdasági 
minisztert, hogy a nyugdíjpénztárak szolgáltatási 
tevékenységére és a járadékszolgáltatás 
feltételrendszerére vonatkozó rendelkezések 
összhangjának megteremtése érdekében 
kezdeményezze a magánnyugdíj-pénztárakról, 
valamint az önkéntes nyugdíjpénztárakról szóló 
törvény módosítását. 
 

Szerző: Világgazdaság Online 

 

Magyar rémmesék: Szakácskönyv  
 

Mégpedig Szépasszony mézes krémest sütött Ősz 
Hírlapírónak.  Tiszteletből, mivel a mézes krémes 
a legegyszerűbb és legnagyszerűbb sütemény. Néhány 
igazán köznapi, paraszti alkatrészből áll, úgymint liszt, 
méz, tejbegríz, vaníliás cukor. Tette ezt Ősz Hírlapíró 
atyja iránti tiszteletből, akinek legendás 
szakácskönyvéből ő valaha a konyhaművészetet 
kitanulta. – Tudja, kedves barátom, azért szeretem én 
a tűzhely körüli mesterséget, mert ez az utolsó szabad 
művészet. Nem szól bele a politika, a multik, a pártok 
mind elcsöndesednek, amikor az első gyönge illatpára 
kiszivárog a sütőből. 

– Ó, ó! – csóválta ősz üstökét a nevezett 
sajtómunkás. 

– Talán nem? 
– Bizony nem! Ajaj! Bárhanem ifjú koromban én is 

így vélekedtem. Képzelje el, kedves asszonyom, hogy 
a múlt század második felében dúló szocializmus 
legdaliásabb esztendeiben behívattak a Művelt Nép 
könyvkiadóba, hogy állítsak össze egy karcsú kötetet 
édesatyám életművéből. Az elvtársak ugyanis 
megállapították, hogy a nép – hála az ő lankadatlan 
buzgalmuknak – egyre műveltebb. Tökéletes 

kikupálódásához úgyszólván csak a szakács-könyv 
hiányzik, mert az valahogy kifelejtődött a lendületes 
fejlődés felé történő lerendezés fölvállalásának 
biztosításában. 

– Erre igyunk! – ajánlotta rizling típusú művét 
Szőlősgazda. Miután ez megtörtént, Ősz Hírlapíró 
folytatá történetét. – Nos, megállapodtunk 
a terjedelemben, lelkemre kötötték, hogy a receptek 
kiadósak legyenek, laktatóak, mindazonáltal 
változatosak. Eszerint jártam el, majd leadtam 
a kéziratot. Három nap sem telt belé, máris hívattak. 
Három markos főszerkesztő csapott le rám, mint 
dongók a mokkára. 

– Micsoda merényletet talált ki, Magyar elvtárs? 
Micsoda recept-bombákkal akarja maga aláaknázni 
a dolgozó nép államát? 

Hebegtem-habogtam, ők pedig vagdosták a fejemhez 
a bűneimet: 

– Borjúpörkölt, amikor nem lehet kapni borjúhúst? 
Narancsos kacsa? Banános puding, amikor se banán, 
se narancs? Miféle provokáció ez? 

Czakó Gábor 
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A szakszervezetek társadalmi szerepvállalása 
Munkahelyi érdekvédelem, és azon túl 

 

Már-már hagyománnyá kezd válni, hogy a Fiatalok Ligája a Friedrich Ebert Alapítvánnyal karöltve 
tart konferenciát a budapesti Best Western Hungária hotelben, ahol a lelkes fiatal résztvevők mindig 
új, a szakszervezeti munkával kapcsolatos releváns témával ismerkedhetnek meg. 

 

A tavaszi rendezvényhez hasonlóan, most is két 
hosszú napra berendezkedve érkeztek tagjaink 
Budapestről és az ország számos részéről, sokféle 
szakszervezetet és szakmát képviselve jelenlétükkel. 
A november 12-13-án megrendezett tanácskozás fő 
témája az volt, hogyan és miként tud a szakszervezet 
konkrét munkahelyi érdekvédelmi tevékenységen 
túlmutató, társadalmilag hasznos feladatokat ellátni. 

A témákhoz kapcsolódó határok feszegetése töltötte 
ki a két nap programját. 

Elsőként dr. Szilágyi Veronika, a Fiatalok 
Ligájának alelnöke köszöntötte a résztvevőket, majd 
Hangonyi Zoltán, a Liga alelnöke mondott néhány 
felvezető mondatot, s megnyitotta a konferenciát. 
Beszámolt arról a fantasztikus összefogásról, melyet 
2007-ben produkált a Liga több nagy civil 
szervezettel összefogásban, a TB mentésként 
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elhíresült akció keretében. Szeretettel üdvözölte a 
társkonföderációktól megjelent ifjúság képviselőit 
is, és hangsúlyozta a fontos ügyek mentén 
megvalósuló összefogás elkerülhetetlen voltát. 

A 2007-es akcióról, mely a társadalombiztosítás 
megmentése érdekében valósult meg, Fiedler Péter, 
a Liga kommunikációs szakértője beszélt, s 
elmesélte a teljes munkafolyamatot, melynek 
keretében a Liga szakszervezetek civil 
szervezetekkel együttműködve valósította célját, 
vagyis megakadályozta az egészségügy 
privatizációját. Civil összefogással történt az 
aláírásgyűjtés, a médiában való megjelenés és a 
szakértői egyeztetéseken való részvétel is. Péter 
bemutatta azt a honlapot, melyen összefoglalást 
találunk a történelmi esemény részleteiről, a 
www.egeszsegunkre.net oldalra kattintva a videót és 
a témához kapcsolódó összes dokumentációt 
megtaláljuk. 

A „bevezető” előadások után a fiatalok három 
csoportban folytatták tovább a megbeszélést, a 
szakszervezetek társadalmi szerepvállalásának 
fontosságáról, szükségéről és lehetőségeiről, majd 
egymás elé tárták összefoglaló ötleteiket a plenáris 
megbeszélésen. Összegezve a tapasztalatokat 
megegyeztek abban, hogy a munkahelyi 
érdekvédelmen és a szigorú szakszervezeti 
kereteken túl is van létjogosultsága a 
cselekvéseknek, melynek színtere lehet az oktatás és 
képzés rendszere, s a szocializáció egyéb terei 
(kulturális, közösségi események, bulik). Ezen kívül 
feladatul vállalható a fellépés az alkotmányosság és 
a törvényesség érdekében, s elképzelhető 
szolidaritási rendezvény lebonyolítása is, mivel az 
ilyen típusú kampány a szakszervezeti lét egy eddig 
ismeretlen arcát fedheti fel többek közt a fiatalok 
előtt. A konferenciára külföldi fiatalok is meghívást 
kaptak, így Ioannis Poupkos a GSEE görög 
szakszervezetet képviselve, az ETUC Youth 
alelnökeként érkezett közénk, bemutatta a görög 
szakszervezetet és beszámolt azon belül a fiatalok 
kilátásairól. Kiderült, hogy Görögországban nem túl 
rózsás a helyzet a fiatal munkavállalók háza táján: 
nagyon rosszak a foglalkoztatási mutatók, és ha még 
meg is valósul a fiatalok alkalmazása, akkor az 

rendívül rossz körülmények között, és nagyon 
sokszor szabálytalanul történik. Jelenleg legnagyobb 
problémaként mégis a munkanélküliséggel kell 
megküzdeniük az ott élőknek, mely a jövőben is 
olyan terhet ró vállukra - mind anyagi gondokban 
testet öltve mind a lelki terheket figyelembe véve - 
mely nem könnyen orvosolható még a gazdasági 
válság lassú feloldódása után sem. 

Brüsszelből érkezett a nap legemlékezetesebb 
előadásának prezentálója, Wouter Vanaelst 
(ABVV/FTGB szakszervezettől) aki – nem túlzok 
ha kijelentem – olyan erős hatást gyakorolt a 
résztvevőkre, s olyan lendületet és optimizmust 
adott át, mely talán sokunk számára újszerű volt. 
Wouter a szemléletes előadásban megmutatta, hogy 
a brüsszeli fiatalok hogyan teszik vonzóvá fiataljaik 
számára a szakszervezeti életet. Ők azt vallják, hogy 
le kell számolni a szakszervezettel kapcsolatos régi 
beidegződésekkel: az unalmas „vonulásokkal”, 
melyeket egyenruhában, unalmas szlogenek 
skandálásával végzünk jelenleg. Tevékenységük 
lényeges eleme, hogy a pályakezdőket már az 
iskolában megkeresik, s nem szednek ezektől a 
fiataloktól tagdíjat, viszont segítenek nekik az 
elhelyezkedésben (vagy bármi másban), hiszen 
szemléletük szerint ezek a fiatalok a pozitív 
tapasztalat hatására később tagdíjfizető 
szakszervezetisekké fognak válni. A lendületes 
fellépésekre, akciókra is mutatott példákat Wouter, 
aki kijelentette, hogy jelen formájában a 
szakszervezet unalmas és – előadónk szavaival élve 
- „nem szexi”, viszont a vagány megnyilvánulási 
formák felhívva magukra a figyelmet vonzóvá teheti 
a fiatalok számára is a tagságot. 

A második nap egy szakértői beszámolóval 
kezdődött, ahol a fiatalok mai helyzetével 
kapcsolatos helyzetelemzést hallhattunk Vajda 
Árpádtól, a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgálat 
Irodájának munkatársától, melyből kiderült, hogy a 
fiatalok nem érdekeltek sem a politikával 
kapcsolatos témákban, sem a közösségi élet egyéb 
területein. 

 
(folyt. a következő oldalon) 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 
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Ők többségükben úgy érzik, hogy a politika és a 
közélet szereplői nem törekszenek problémáik 
megoldására. Sajnos a fiatalok szabadidejükben sem 
foglalkoznak sokat kulturális közösségi 
tevékenységekkel. Mindezt szomorú volt hallani, de 
pozitívum, hogy Árpád bemutatta milyen pályázati 
lehetőségek állnak rendelkezésre a civil 
szerveződések és a szakszervezetek számára, ezek 
tanulmányozása segíthet majd a jövőbeli 
elképzelések megvalósításában, hogy olyan 
programokat vihessünk véghez, melyek felrázzák 
kicsit a fiatalokat. 

Témánkhoz híven - mely az összefogás és a 
tágabb határokon belül megnyilvánuló közösségi 
cselekvések lehetőségét boncolgatta - kézenfekvő 
volt, hogy olyan szervezeteket is megszólaltassunk, 
melyek már letettek valami olyasmit az asztalra, 
mely példát állíthat elénk, s akiknek a munkájába 
akár szervezetileg is bekapcsolódhatunk. Horváth 
Péter Zsolt, a Vöröskereszt munkatársa egy nagy 
civil összefogás magyar példáit és tevékenységét 
vázolta elénk részletes előadásában. A szervezet 
civil erejét, önkéntes megmozdulásait, annak 
technikáját mutatta be, a munkába való 
bekapcsolódás lehetőségét lebbentette fel előttünk. 

Magyar Mónika egy nagy női érdekvédő szervezet 
képviseletében érkezett. Ő a Magyar Női 
Érdekérvényesítő Szövetség munkájáról beszélt, 
mely szervezet szorosan kapcsolódik egy európai 
ernyőszervezethez, az EWL-hez (European 
Women’s Lobby), mely több, mint kétezer 
tagszervezettel rendelkezik. A „Női Érdek” 
hozzájárul a nők társadalmi egyenjogúságának 
megvalósításához, s szemléletváltozást kíván elérni 
a nemek esélyegyenlősége terén. Eredményként 
számolt be ez az Unió előtt álló, tagállamokra 

kötelező szülési szabadság bevezetése kapcsán 
vívott tevékenységükről. Mónika fiatal önkéntesként 
vesz részt a szövetség munkájában, ezzel jó példát 
mutatva minden fiatalnak az érdekérvényesítés 
sajátos és egyedi útjáról. 

A nap workshoppal zárult, amelyen keresztül a 
résztvevők csoportjaikkal összegyűjthették 
tapasztalataikat a civilekkel való együttműködés 
témájában. Kiderült, hogy sokan nem ismernek 
olyan nonprofit szervezeteket, akikkel 
együttműködhetnének, de pozitív példát is 
hallhattunk az együttes munkára vonatkozóan: van 
olyan tagszervezetünk, amely már segített a 
Vöröskeresztnek, és civil szervezettel együtt kíván 
megvalósítani szabadidős projektet, munka- és 
forrásmegosztásban. 

A két nap eseményei, előadásai, beszélgetései azt 
mutatják, hogy igenis van igény a szakszervezeti 
munkára a munkahelyeken kívül is, mivel ezek a 
tevékenységek - ha nem is szorosan - de a 
munkavállalók érdekében valósulnak meg. Ezen 
kívül tény, hogy a társadalom elismerését akkor 
tudjuk kivívni, ha közösen megvalósított akciók 
keretében teszünk az emberek jólétéért, legyen szó a 
még nem dolgozó fiatalok segítéséről, a hátrányt 
elszenvedett csoportok védelméről, vagy a 
katasztrófahelyzetekben való segítségnyújtásról. 
Remélhetőleg a konferencia után a hazatérők saját 
szervezetükben tovább tudják adni az 
elhangzottakat, s ötletet merítve újabb és újabb 
cselekvéseket vállalnak fel, melyek egy 
össztársadalmi érdek mentén megvalósulva mutatják 
minden állampolgár felé a szakszervezeti munka 
átfogó jellegét és létjogosultságát az emberek 
védelmében. 

Minorics Melinda 
 

Jogerősen pert nyert a MOL Nyrt. a Szurgutnyeftyegaz ellen 
 

A MOL Nyrt. jogerősen pert nyert a Szurgutnyeftyegaz által az orosz társaság részvénykönyvi 
bejegyzésével kapcsolatban indított perben – közölte a MOL csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde honlapján. 

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős határozatával helyben hagyta a Fővárosi Bíróságnak a Szurgutnyeftyegaz 
keresetét elutasító ítéletét. 

Az orosz cég tavaly azért kezdeményezte a jogi eljárást, mert nem jegyezték be a részvénykönyvbe a MOL 
2009. április 23-án tartott közgyűlése előtt, így a Szurgutnyeftegaz nem vehetett részt a MOL döntéseinek 
meghozatalában. 

A per a Szurgutnyeftyegaz 21,22 százalékos MOL-beli tulajdonszerzésével függött össze. A magyar cég 
olyan közgyűlési döntést hozott, amellyel nem engedte meg a Szurgutnyeftyegaznak tulajdonosi jogai egy 
részének gyakorlását, mert az nem fedte fel maradéktalanul tulajdonosi szerkezetét. 

 

Az OÉT soros ülésén Matolcsy György miniszter a költségvetés megtárgyalásakor elmondta: a 2011-es 
lesz az első költségvetés, amely betartja a 2004 óta folyamatosan ígért 3% alatti hiánycélt. Mindezt úgy, 
hogy nem alkalmaz megszorításokat sem a családok, sem a vállalkozások felé. Megkezdődött az országos 
bérmegállapodás tárgyalása is.  

 Palkovics Imre, Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke, a tárgyalás során felhívta a figyelmet arra, 
hogy ha az alkotmányosság csak a tőkekihelyezéses gyarmatosítás céljait teszi lehetővé, akkor a jogos 
társadalmi igények érdekében el lehet gondolkodni a keretek módosításán.  

A kormány legalább 4,5%-os minimálbér és 3,4%-os szakmunkás bérminimum emelést ajánl. A 
munkavállalói oldal kevesli az ajánlatot, mert számításaik szerint ez csak az adóváltozások következményeit 
egyenlíti ki, az inflációt nem, és semmiképpen sem jelent reálbéremelést. 

 

http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20090604-eljarast-kezdemenyez-a-szurgutnyeftyegaz-a-mol-ellen.html


Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu 

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

Józan életű kőműves brigád munkát keres! 
Jeligénk: "Ha megáll fal, ha leborul járda”. 

Valamire jó lesz!". 
* 

A legbiztosabban úgy jegyezhetjük meg 
feleségünk születésnapját, hogy egyszer 

elfelejtjük. 
* 

Ma az emberek tudják mindennek az árát, de 
semminek az értékét. 

* 
Ha mindig igazat mondasz, semmire sem kell 

emlékezned. 
* 

Teljes szabadság nem létezik, helyette csak a 
választás szabadsága létezik. Vagyis az, hogy 
magunk választjuk ki, mi mellett kötelezzük el 

magunkat. 
* 

Üdvözlöm! Itt a tűzoltóság üzenetrögzítője. 
* 

Azok a nők, akik úgy gondolják, hogy a 
férfiakat a hasukon keresztül lehet megfogni, 

csupán egy jó arasznyit tévednek! 
* 

Ne vágd ki a fát, amelynek árnyékában pihensz. 
* 

Lehetetlen egyszerre dadának, 
anyagbeszerzőnek, főszakácsnak, 

mosogatónak, takarítónőnek és közben 
szexbombának lenni. 

* 
– Hát magával mi történt? – érdeklődik Szabó a 

szomszédjától, aki mankóval ballag ki a lakásból. 
– Közlekedési baleset ért. 
– És mankó nélkül egyáltalán nem tud járni? 
– A fene tudja! Az orvos szerint tudok, az 

ügyvédem szerint viszont nem tudok... 
* 

Az elegáns és méregdrága étteremben, halk 
zeneszó mellett várja a vendég a megrendelt 
ételét. Kisvártatva döbbenten bámul az elé tett 
tálra: 

- Pincér, hol a bécsi szelet? 
- A citromszelet alatt, kérem szépen. 

* 
Géza hazaér az orvostól. A felesége megkérdi: 
- Na mit mondott? 
- Ötezer forint! 
- És? Megállapított valamit? 
- Azt, hogy csak háromezer forintom van. 
- De felírt valamit? 
- Azt, hogy még kétezerrel tartozom. 

* 
A családi veszekedés a csúcspontjához 

közeledik. A feleség szokása szerint túlságosan 
belelovalja magát a csetepatéba, és mintegy 
végső érvül odavágja férjének: 

- Bárcsak inkább magához az ördöghöz mentem 
volna férjhez! 

A férj nyugodtan, csöndesen válaszol: 
- Ez lehetetlen lett volna, drágaságom. Közeli 

rokonok között tilos a házasság. 
* 

Két macska beszélget a háztetőn: 
- Te mit kérsz karácsonyra? 
- Jó sok kismacskát. És te? 
- Én is sok kis macskát. 
Hátuk mögött megszólal egy kandúr: 
- Hahó, megjött a Mikulás! 

* 
A jogot végzett fiatalember megkapja élete első 

állását egy magánnyugdíj-pénztárnál. Amikor az 
első napi munkavégzés után hazaér, így 
panaszkodik a családnak: 

- El sem hiszitek, milyen rettenetesen sok a 
munka! Két embernek valót kellett elvégeznünk. 
Még szerencse, hogy húszan vagyunk az 
irodákban. 

* 
Élt egyszer egy városban két leánytestvér. Nem 

voltak még öregek, de azért annyira fiatalok sem. 
Nem volt senkijük, csak három macskájuk. 
Borzasztóan vigyáztak az állatokra, még véletlenül 
sem engedték volna ki őket, nehogy a rettenetes 
kandúrral összetalálkozzanak, és valami bajuk 
történje. Egyszer úgy esett, hogy az idősebbik lány 
férjhez ment. Megvolt az esküvő, a fiatal házasok 
elutaztak nászútra. Másnap csöngetnek az 
egyedül maradt lány lakásán. Sürgős jelzésű 
táviratot hozott a postás. A lány felbontja, látja, 
hogy a nővére küldte. Olvassa. A szöveg a 
következő: 

- Azonnal engedd ki a macskákat. 
* 

- Na gyerekek, aki tud mondani egy igazi hőst, 
az kap egy csokit. 

Karcsika jelentkezik: 
- Én tudok egyet! Hunyadi János. 
- Nagyon ügyes vagy! Jöjj ki, odaadom a csokit. 
Karcsika kimegy, elveszi a csokit, visszamegy a 

helyére, majd kiveszi a padból Batman fényképét. 
- Ne haragudj, Batman, de az üzlet az üzlet. 

* 
Plasztikai sebészeten: 
−  Doktor úr, mennyibe kerül, hogy eltüntesse a 

ráncokat az arcomról? 
−  Százezer forintba. 
−  Olcsóbb megoldás nincs? 
−  De van. Hordjon fátylat. 

* 
- Mondd, pajtás, neked mit szól a feleséged, ha 

későn mész haza? - kérdi nehezen forgó nyelvvel 
az egyik részeg a mellette imbolygó másiktól. 

- Semmit. Nincs is feleségem. 
- Akkor miért mész későn haza? 

* 
- Dezső! Akkor is szeretnél, ha az apám nem 

hagyta volna rám ezt a nagy vagyont? 
- Jaj, te csacsi! Csak nem gondolod, hogy 

érdekel, ki hagyta rád a pénzt? 
* 

A nyuszi gyerek sírva megy haza. Az apja elébe 
szalad, majd feltűri karjain az ingét, és így szól: 

- Ki bántott fiam? 
- A medve! - szipogja a kis nyuszi. 
Az apja lehúzza a karjain az ingét és így szól: 
- Te bajod! Miért szívóztál vele. 



 
 

E-mail:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 

 
Az Olaj ipar i  Sza kszervezet  idő sza kos kia dványában ingyenesek a  h irdetések  

 

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 

 

KÖLTÖZTETÉS! 
 

KÖLTÖZTETÉS ÉS RAKODÁS AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN MEGBÍZHATÓ MUNKATÁRSAKKAL! 
 

Érdeklődni lehet: +36-20-619-7010 

 
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 
Százhalombattán a Kodály Zoltán krt - i  tízemeletesekben eladó egy  9.  emeleti, 53 nm -es  1,5 szobás nagykonyhás, 
erkélyes lakás, lezárt előtérrel.  A  20  és  13  nm-es  szobák  nyugati,  a konyha-étkező  déli  tájolású. Teljesen  
felújított  (burkolatok,  villanyvezetékek,  biztosítékok,  ablakok,  bejárati ajtó,  beltéri ajtók,  konyhabútor,  radiátorok).  
Az erkély szintén új burkolatú, frissen festett,  további tartozéka egy kitekerhető napernyő felszerelt állapotban.  
Ablakokon  alu  redőny  és  szúnyogháló  van. Távfűtéses,  de  mivel  egyéni  hőmennyiségmérő  van  felszerelve,  teljes  
mértékben  fogyasztásarányos  a  távhő  díja,  így  a  rezsi  nagyon  alacsony. 

Irányár: 9.6 millioFt 
Érdeklődni  lehet: 06-30/253-8597 

 

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! 
Tatán, csendes nyugodt környezetben az Öreg-tótól 2 percre, városközponttól 10 percre lévő családi ház! Igényesen 
parkosított udvar, szépen karbantartott, belül szinte mindenhol új burkolat van. A ház 85 m2-es, 605 m2-es telken fekszik, 
bővítésre alkalmas!  

Irányár: 16.500.000 Ft 
Tel.: 06-30/552-1664  /Mol csoportos/ 

 

 

Alakformáló masszázs 
Arcmasszázs 
Frissítő masszázs 
Talpmasszázs 
Thai masszázs 
 

 
 

Tímárné 
Bánkuti Zsuzsanna 

Százhalombatta 
+36-20-222-1369 
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	Csak ténylegesen, sorba rendezve…
	Véleményem szerint, a munkáltatók, mesterségesen beszűkített tudattal, csak a készterméket és az abból fakadó hasznot látják. Arról halványlila fogalmuk sincs, hogy milyen mögöttes folyamatoknak köszönhetik részvénycsomagjaikat, valamint a Molos átlag...
	Évek óta arra hivatkoznak, hogy kevesebb a nyereség, mint korábban és ezért nem akaródzik tisztességes bérfejlesztést végrehajtani. Akkor azonban, mikor minden rendben volt, és csúcsny
	ereséget könyvelhetett el a cég, eszükbe sem jutott, hogy mindezt azoknak is díjazzák, akik sokszor igen mostoha körülmények között tesznek meg mindent a nyereségességért. Így lettek a MOL munkavállalói versenyképesek, hiszen lassan már a folyamatosan...
	Persze mindezt nem így látják „fentről”, és majd megint jön „valaki”, aki papíron bebizonyítja, hogy a Molos dolgozók, még a Shell alkalmazottaknál is jobban keresnek. A közönség meg nem győzi visszafojtani röhögését, és némelyeknek bizonyára beugrik,...
	De ha ez sem bizonyul elég meggyőzőnek, újra hoznak egy több száz adatos listát, amiben azt próbálják bizonygatni, hogy más, külön erre a célra összeválogatott cégekhez képest, milyen jól keresnek a Molosok. Így aztán, előbb-utóbb, a 2011-es megállapo...
	Arról bezzeg hallgatni fognak, hogy a beidézett cégeknél és vállalkozásoknál nem is képződik jelentős nyereség, ami aztán nagyon hónaljszagúvá teszi az egész próbálkozást.
	És ezzel nincs kimerítve a repertoár, mert a már korábban bevált, négyszemközti beszélgetéseken próbálják meggyőzni a joggal elégedetlenkedő munkavállalókat, hogy „a kenyéradó gazdára ugatni tilos, arra csak csóváló farokkal, lógó nyelvvel, és hűséges...
	Ombudsman: Nem kapunk nyugdíjat életünk végéig a pénztáraktól
	Magyar rémmesék: Szakácskönyv

	Már-már hagyománnyá kezd válni, hogy a Fiatalok Ligája a Friedrich Ebert Alapítvánnyal karöltve tart konferenciát a budapesti Best Western Hungária hotelben, ahol a lelkes fiatal résztvevők mindig új, a szakszervezeti munkával kapcsolatos releváns tém...
	A tavaszi rendezvényhez hasonlóan, most is két hosszú napra berendezkedve érkeztek tagjaink Budapestről és az ország számos részéről, sokféle szakszervezetet és szakmát képviselve jelenlétükkel. A november 12-13-án megrendezett tanácskozás fő témája a...
	Elsőként dr. Szilágyi Veronika, a Fiatalok Ligájának alelnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Hangonyi Zoltán, a Liga alelnöke mondott néhány felvezető mondatot, s megnyitotta a konferenciát. Beszámolt arról a fantasztikus összefogásról, melyet 2007-...
	A 2007-es akcióról, mely a társadalombiztosítás megmentése érdekében valósult meg, Fiedler Péter, a Liga kommunikációs szakértője beszélt, s elmesélte a teljes munkafolyamatot, melynek keretében a Liga szakszervezetek civil szervezetekkel együttműködv...
	A „bevezető” előadások után a fiatalok három csoportban folytatták tovább a megbeszélést, a szakszervezetek társadalmi szerepvállalásának fontosságáról, szükségéről és lehetőségeiről, majd egymás elé tárták összefoglaló ötleteiket a plenáris megbeszél...
	Brüsszelből érkezett a nap legemlékezetesebb előadásának prezentálója, Wouter Vanaelst (ABVV/FTGB szakszervezettől) aki – nem túlzok ha kijelentem – olyan erős hatást gyakorolt a résztvevőkre, s olyan lendületet és optimizmust adott át, mely talán sok...
	A második nap egy szakértői beszámolóval kezdődött, ahol a fiatalok mai helyzetével kapcsolatos helyzetelemzést hallhattunk Vajda Árpádtól, a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgálat Irodájának munkatársától, melyből kiderült, hogy a fiatalok nem érd...
	Ők többségükben úgy érzik, hogy a politika és a közélet szereplői nem törekszenek problémáik megoldására. Sajnos a fiatalok szabadidejükben sem foglalkoznak sokat kulturális közösségi tevékenységekkel. Mindezt szomorú volt hallani, de pozitívum, hogy ...
	Témánkhoz híven - mely az összefogás és a tágabb határokon belül megnyilvánuló közösségi cselekvések lehetőségét boncolgatta - kézenfekvő volt, hogy olyan szervezeteket is megszólaltassunk, melyek már letettek valami olyasmit az asztalra, mely példát ...
	Magyar Mónika egy nagy női érdekvédő szervezet képviseletében érkezett. Ő a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség munkájáról beszélt, mely szervezet szorosan kapcsolódik egy európai ernyőszervezethez, az EWL-hez (European Women’s Lobby), mely több, mi...
	A nap workshoppal zárult, amelyen keresztül a résztvevők csoportjaikkal összegyűjthették tapasztalataikat a civilekkel való együttműködés témájában. Kiderült, hogy sokan nem ismernek olyan nonprofit szervezeteket, akikkel együttműködhetnének, de pozit...
	A két nap eseményei, előadásai, beszélgetései azt mutatják, hogy igenis van igény a szakszervezeti munkára a munkahelyeken kívül is, mivel ezek a tevékenységek - ha nem is szorosan - de a munkavállalók érdekében valósulnak meg. Ezen kívül tény, hogy a...
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	Jogerősen pert nyert a MOL Nyrt. a Szurgutnyeftyegaz ellen
	A MOL Nyrt. jogerősen pert nyert a Szurgutnyeftyegaz által az orosz társaság részvénykönyvi bejegyzésével kapcsolatban indított perben – közölte a MOL csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
	A Fővárosi Ítélőtábla jogerős határozatával helyben hagyta a Fővárosi Bíróságnak a Szurgutnyeftyegaz keresetét elutasító ítéletét.
	Az orosz cég tavaly azért kezdeményezte a jogi eljárást, mert nem jegyezték be a részvénykönyvbe a MOL 2009. április 23-án tartott közgyűlése előtt, így a Szurgutnyeftegaz nem vehetett részt a MOL döntéseinek meghozatalában.
	A per a Szurgutnyeftyegaz 21,22 százalékos MOL-beli tulajdonszerzésével függött össze. A magyar cég olyan közgyűlési döntést hozott, amellyel nem engedte meg a Szurgutnyeftyegaznak tulajdonosi jogai egy részének gyakorlását, mert az nem fedte fel mara...
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