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A lehetőségeink nagyon behatároltak 
 

Az üzemi étkezést igénybe vevők nagy létszáma, valamint amiatt, hogy az étkeztetés minősége, a 
szolgáltatás milyensége erőteljes hangulati tényező az MOL Nyrt. életében, a Szolgáltató Központ, 
valamint a Létesítmény- és ingatlangazdálkodás annak folyamatos figyelemmel kisérését kiemelt 
feladatának tekinti. Ezért a MOL Székházban, a Százhalombatta Központi Irodaépületben, és a 
Tiszaújváros Igazgatósági Épületben elégedettség felmérést végeztek a vendégek között. A 
végeredmény vegyes képet alkotott az üzemi étkezdékről. A százhalombattai helyzet tisztázására, a 
Dunai Finomító konyhafőnökével, Egri Mihállyal beszélgettem. 
 

- Mennyien dolgoznak a DUFI területén a 
konyhákban, illetve büfékben? 

- Huszonhét ember dolgozik itt, közülük heten 
büfések, egy gépkocsivezetőnk van, a többiek pedig 
a konyhai személyzet tagjai. Ők a felszolgálók, 
kézilányok, főzőnők, szakácsok és van egy 
hentesünk is. 

- Sokan mondják, hogy változatos, ízletes és 
mennyiségre elégséges menüt szolgálnak fel nap, 
mint nap, ezért aztán meglepődtem, mikor azt 
olvastam egy felmérés eredményében, hogy 
sokan kifogásukat fogalmazták meg. Vajon mi 
okozhatta ezt? 

- Naponta öt, nyolcszáz közötti azok száma, akiket 
étellel kiszolgálunk. Az étkeztetés egy nagyon 
szubjektív műfaj. Sokszor egy családon belül sem 
lehet két embernek ugyanazt az ételt feltálalni, mert 
különbözik ízlésük – és itt nem az étel minőségéről 
beszélek. Természetesen a felmérésből levontuk a 
szükséges tanulságot, és mindent megteszünk azért, 
hogy a jogos kifogásokat orvosoljuk. Van közöttük 
olyan, ami teljesen helytálló és több odafigyelést, 
illetve munkát igényel, ezért cégünk vezetésével 
egyeztetve, igyekszünk a bajokat kiküszöbölni. 
Ennek azonban technikai és eszközfeltételei is 
vannak, a lehetőségeink azonban nagyon 
behatároltak. A konyha felújítása után, egy kisebb 
képességű mosogatógépet kaptunk, egy rosszabbul 
megszervezett mosogatási menettel, amivel nagyon 
sok gondunk van. Ennek egyenes következménye, 
hogy az eszközök tisztaságára nagyon sok higiéniai 
panasz volt. Ez a mosogatógép, úgynevezett 
állóvizes rendszerű. Ezt úgy kell elképzelni, hogy áll 
benne a víz, amit felnyom az edényekre, amiket 
ezután egy folyóvizes rendszer, különböző 
vegyszerek hozzáadása mellett leöblít. A 
mosogatógépet telepítő szakemberek szerint 
óránként le kellene engedni belőle a vizet. Ez 
megoldhatatlan, mert akár félórás kieséssel is járhat 
– leengedjük, kitakarítjuk, feltölti, illetve felfűti 
magát – aminek következtében nem lenne 
tálalóeszközünk. Nem rendelkezünk olyan 
létszámmal, amivel egy utólagos tisztítást lehetne 
elvégezni az edényeken, ezért ha valamelyik 
eszközön higiéniai hibát fedezünk fel, azt 

visszautaljuk a mosogatógépbe. Így fordulhat elő az 
a nem kívánt állapot, hogy az ebédelni szándékozó 
embereknek várakozniuk kell, mert nincs elég 
tányér, evőeszköz és tálca. Sajnos előfordulhat, 
hogy nem veszünk észre minden hibás kelléket. 
Ahogy mondtam, igyekszünk mindent megtenni 
azért, hogy az itt étkezők minél jobb kiszolgálásban 
részesüljenek. Amennyiben valaki olyan gondot 
észlel, amiben segíteni tudunk, kérem, hogy 
személyesen keressen meg, vagy hívjon a +36-70-
334-0864-es telefonszámon. 

- Milyen eszközparkkal tudnák hatékonyabban 
kezelni a főzést, kiszolgálást, tálalást, és egyéb 
konyhai feladatokat? 

- A tálalás nagyon gyenge pontja a konyhának, 
sok panasz van a sorban állás miatt. Ezt a kérdést 
úgy akarták megoldani, hogy pár évvel ezelőtt 
átalakították a kiszolgáló pultot, amivel nagyobb 
áteresztőképességűvé kívánták tenni. Ehhez képest 
egy jóval kisebb és kevesebb tároló hellyel 
rendelkező pultot kaptunk. Ha több tároló helyünk 
lenne, akkor még változatosabban tudnánk főzni és 
a kiszolgálást is lehetne gyorsítani.  

- Azt tapasztaltam, hogy a munkakörülmények 
sem igazán kedvezőek az itt dolgozók számára, 
mert most, beszélgetésünk idején, a kinti 
hőmérséklet -1 C0, a konyhai hőmérséklet pedig 
14 C0. Ez később, az időjárás zordabbra 
fordulásakor csak rosszabb lesz. Mióta tart ez az 
állapot, hogy télen ennyire hideg van? 

- Hat éve, de az eredeti állapothoz képest sokat 
javult, mert az első években egyáltalán nem volt 
fűtés, akkoriban az ásványvizes üvegekbe, 
reggelenként bele volt hártyásodva a víz. Akkoriban 
kialakították a jelenlegi befúvásos rendszerű fűtést, 
ami a szerelők szerint eléggé elavult, hiszen nem 
tudja biztosítani azt a komfortos hőmérsékletet, 
amire szükségünk van. Ehhez társul az is, hogy a 
konyhának rossz a szigetelése, felül szimpla 
üvegablakok vannak, ahol sok hő „elszökik”. Meg 
kell említenem, hogy a karbantartók részéről minden 
általam jelzett gondot lelkiismeretesen, a 
lehetőségeikhez képest igyekeznek megoldani. 

 
Brunecker Jenő 
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A jövő évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - 
munkarend a rendelet alapján a következő: március 19., szombat munkanap, március 14., hétfő 
pihenőnap, november 5., szombat munkanap, október 31., hétfő pihenőnap.  
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Karácsony 
 

Az első gyertyafényes karácsonyfa története állítólag Luther Márton nevéhez fűződik. Amikor 
karácsonyeste kint járt az erdőben és gyönyörködött a hófoltokkal ékeskedő fenyőfákban, miután az 
élményt képtelen volt szavakba önteni, egyszerűen bevitte a szobába az egyik fenyőfát, gyertyákkal 
világította ki, és így ünnepelték, talán először fenyőfával, Krisztus születését. 
 

Háromkirályok 
A háromkirályok legrégebbi ábrázolása a Santa 

Priscilla katakomba Capella Greco-jában található, a 
II. században készítették. A téma feldolgozása 
általában a következő jelenetekre szorítkozik: 

Megálmodják a gyermek születését 
Vonulásuk Keletről Betlehem felé 
Heródeshez érnek és keresik a zsidók királyát 
Hódolat a gyermek Jézus előtt 
Visszautazás és álom 
A téma álommal kezdődik, álommal végződik. A 

9. századtól Gáspárnak, Menyhértnek és 
Boldizsárnak nevezték, s a három életkor, ill. a 
három, akkor ismert földrész - Európa, Ázsia, 
Afrika- szimbólumává lettek. Az athosz hegyi festő 
leírása szerint az egyik aggastyán, a másik férfi 
bajusszal, a harmadik ifjú. (Boldizsárt sokszor 
mórnak vagy szerecsennek ábrázolták.) A napkeleti 
bölcseket, akiket a messiás csillaga vezetett a 
gyermek Jézushoz, Máté evangéliuma említi. 
Ajándékaiknak jelképes értelme van: az aranyat 
mint földi királynak, a tömjént mint istennek és a 
halott bebalzsamozására szolgáló mirhát mint a 
keresztfán szenvedő embernek adták át Jézusnak. 
Ezekből az ajándékokból és a csillag követéséből 
hamar kialakult az a vélemény, hogy a látogatók 
mágusok voltak. Máté evangélista sem nevezi őket 
királyoknak. A róluk való határozott vélemény az 
irodalomban csak 1200 körül rögződik. A Bölcsek 
keletről érkeznek, ahonnan a világosság jön. Az ész, 
a tudás hódol Isten Fia előtt. Nyilvánvaló a 
szimbolikus magyarázat értelmezése. 

A születés körülményeit Lukács evangéliuma 
beszéli el. A legáltalánosabb ábrázolásmód szerint a 
helyszín egy istállóként használt omladozó barlang 
Betlehem városának falain kívül. A Kisded 
jászolban vagy a földön fekszik. Ökör és szamár 
hódol neki, felette Mária imádkozik térdepelve, s 
látjuk elébe jönni a köszöntésére érkező pásztorokat. 
József rendszerint félrehúzódva, mogorván ül 
magában. A jelenetet a betlehemi csillag világítja 
meg. Az ökör és a szamár, akárcsak a barlang, 
jelképek. Forrásuk egy mózesi törvény, mely szerint 
tilos ökörrel és szamárral együtt szántani; a szamár 
tisztátalan állatként megfertőzné a tiszta ökröt. Az 
istállóban egymás mellé kötött két állat jelzi, hogy a 
keresztény vallás az ilyen jellegű tilalmakat 
eltörölte, valamint a Messiást nem csak a zsidók, 

hanem az egész emberiség szabadítójaként jelenik 
meg. A karácsonyi betlehemi jászol állításának 
szokása állítólag Assisi Szent Ferenc leleménye. Az 
Assisivel szomszédos Greccióban Ferenc felépítette 
karácsonykor a betlehemi istállót: eleven ökröt és 
szamarat állított bele, pásztorokat és zenészeket 
hozatott. 

Advent 
A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, 

eljövetelt jelent. A Jézus születésére való várakozás 
a felkészülés, a reménykedés időszaka. Az András 
napjához legközelebb eső vasárnap és a december 
25-e közötti négy hetes "szent idő" a karácsonyra 
való lelki felkészülés ideje. Valamikor éjféli 
harangszó hirdette az advent, valamint az egyházi év 
kezdetét. Eredete az 5-6. századra nyúlik vissza, 
ebben az időben az emberek szigorú böjtöt tartottak. 
Napfelkelte előtt hajnali miséket tartottak, 
amelyeket "angyali misének", "aranyos misének" is 
neveztek. 1611-ben a nagyszombati zsinat advent 
első vasárnapjától vízkeresztig megtiltotta az 
esküvőket, zajos mulatságokat. Az adventi koszorú 
hagyománya ősi időket idéz, kapcsolatban van a téli 
napforduló szokásaival. Első nyomait a 
néprajzkutatók északon, a Keleti-tenger partvidékén 
és szigetvilágában találták meg. Fűzfavesszőből 
koszorút fontak és örökzöldet csavartak köré. Ez a 
szokás később Európa más vidékein is 
meghonosodott. A valódi adventi koszorú készítése 
a 19. században jött divatba. Egy hamburgi lelkész 
otthonába hatalmas fenyőkoszorút erősített a 
mennyezetre, melyen 24 gyertya volt, minden 
adventi napra egy-egy. Később az egyszerűség 
kedvéért csak négy gyertyát helyeztek el a koszorún. 
Minden adventi vasárnapon eggyel több gyertyát 
gyújtottak meg. A gyertyákat vörös és 
aranyszalagokkal, az élet és fény jelképével 
díszítették. 

Karácsonyfa 
Karácsony estéje elképzelhetetlen volna 

karácsonyfa nélkül. Szép és látványos ünnepi szokás 
ez, jóllehet a karácsonyfa állítása nem nyúlik vissza 
régi időkre. A különböző ünnepek során a fák, 
örökzöld növények minden népnél nagy szerepet 
játszottak. A magyar népi hagyományokban a 
karácsonyi életfa vagy termőág tekinthető a 
karácsonyfa elődjének. A karácsonyfa bibliai 
eredetű magyarázat szerint ez a fa Jézus családfáját 
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is jelentette. Kapcsolatba hozzák még a bibliai tudás 
fájával is, hiszen karácsony napja az első emberpár: 
Ádám és Éva napjára esik. A karácsonyfa-állítás 
szokása a 17. században terjedt el. A németek abban 

a hitben éltek, hogy a téli napforduló idején a 
gonosz szellemek, a halottak szellemei 
kiszabadulnak és szabadon csatangolnak a világban. 

(folyt. a következő oldalon) 
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A kísértetektől az emberek csak úgy 
menekülhetnek meg, ha az élet örökzöldje, a fa alá 
húzódnak. Az első, történelmileg is megalapozott 
adat 1605-ből származik. 

Egy strasbourg-i polgár jegyzetei arról 
árulkodnak, hogy városában akkoriban terjedt el a 
fenyőfa-állítás. A fákat gyümölcsökkel, 
papírkivágásokkal, aranyláncokkal és édességekkel 
díszítették. Magyarországon csak a XIX. század 
második felében kezdett elterjedni ez a szokás a 
bécsi udvar ösztönzésére. Először csak a nemesi 
családoknál - Brunswick Teréz, martonvásári grófnő 
állított karácsonyfát 1824-ben -, később a módosabb 
polgároknál is elterjedt. A parasztok körében csak 
ebben a században, sokaknál csak 1945 után 
honosodott meg a fenyőfa-állítás. Angliában ma 
sem szokás fenyőfát állítani, helyette fagyöngyből 
készült koszorút függesztenek a mennyezetre. A 

karácsonyfadísz korábban alma, dió, házilag 
készített sütemények, mézeskalács volt. Az 1880-as 
években jelent meg az üvegdísz. 

Gyertya 
A Logosznak, a Világ Fényének szimbóluma, a 

keresztény szimbolikában pedig egyértelműen 
Krisztus jelképe. A gyertya is megsemmisül, 
miközben fényt ad, miként Krisztusnak is meg 
kellett halnia, hogy az embereket megváltsa. A 
gyertya a láng, a kanóc és a viasz egysége, ami a 
szentháromságot testesíti meg. A magyar néphit úgy 
tartja, hogy a mennyországban mindenkinek van 
egy égő gyertyája, ameddig az lángol, addig él az 
ember. A gyertya végigkíséri az embert az életen, a 
keresztelő alkalmával fontos jelképes szerepet 
játszik, akárcsak a születésnapi tortán, a haldokló 
mellett vagy a ravatalnál. 

 

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS IGAZSÁGOSSÁGA 
EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA KAR PSZICHOLÓGIAI DOKTORI ISKOLA 

MUNKA- ÉS SZERVEZETPSZICHOLÓGIA PROGRAM 
 

 

A dolgozók teljesítményének értékelése, megítélése, eltérő formában ugyan, de minden szervezetnél 
megtalálható. 

 
Egyre több szervezetben azonban a vezető által 

végrehajtott esetleges értékelés (például a vezető 
hangulatától, nem megfelelő értékelési sémáitól 
függő értékelés) helyébe a formalizált szervezeti 
teljesítményértékelési rendszer (továbbiakban 
rövidítve TÉR) lép. A formalizált 
teljesítményértékelési rendszer azonban a legtöbb 
esetben nem váltja valóra a teljesítményértékeléshez 
fűzött reményeket. Hiába a jól megtervezett 
értékelési eszköz, vagy a felkészített vezetők a 
gyakorlat mégis azt mutatja, hogy a TÉR-rel 
szemben számtalan kritika fogalmazódik meg. 
Ebből kifolyólag a kutatók és a gyakorlati 
szakemberek megpróbálták a teljesítményértékelési 
gyakorlat és a teljesítményértékeléssel kapcsolatos 
kutatások közötti tátongó szakadékot áthidalni 
(Banks, Murphy, 1985). Először is az értékelői 
torzításoknak – többnyire laboratóriumi – 
vizsgálatairól áthelyeződött a hangsúly az értékelés 
szervezeti kontextusának és az értékeléssel 
szembeni vezetői, dolgozói attitűdöknek az 
elemzésére, mivel a teljesítményértékelés 

hagyományos megközelítései nem sokkal járultak 
hozzá a TÉR sikeres működéséhez. A TÉR 
kudarcért számtalan tényező tehető felelőssé, és a 
sokat kutatott teljesítményértékelési eszköz, vagy az 
értékelői torzítások szerepe igen elenyésző a 
szervezeti tényezőkhöz, a TÉR-rel kapcsolatos 
attitűdökhöz, vagy a TÉR hátterében álló célok 
rendszeréhez képest. 

A TÉR sikeres működésének elengedhetetlen 
feltétele a TÉR elfogadása, észlelt igazságossága, 
mivel a teljesítményértékelő rendszerről, az értékelő 
eszközről és beszélgetésről kialakított vélemény 
mind az értékelők, mind az értékeltek szándékait és 
viselkedését jelentősen meghatározza (Roberts, 
1994). Mivel egyes vizsgálatok szerint (Bretz, 
Mikovich, Read, 1992) a dolgozók többsége 
valamilyen szempontból igazságtalannak tartja a 
TÉR-t, így érdemes e terület alaposabb vizsgálata a 
teljesítményértékelés észlelt igazságosságának 
biztosítása és fokozása céljából. 

Kérésre, a teljes anyagot elküldjük Outlookon. 
Olajipari Szakszervezet 

 

Jövőre több marad a zsebünkben: így változik a cafetéria 
 

A 2010. november 16-án elfogadott jogszabály-módosítás szerint a korábbi juttatások közül a 
legnépszerűbbek megmaradnak, és egységesen 16 százalékos adóterhet viselnek majd a szuperbruttóra 
vetítve. (Idén a kedvezményes adóval terhelt juttatások után 25 százalékos adót kellett fizetni, míg például a 
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hidegétkeztetési utalvány, az ajándékutalvány és a kultúrautalvány adóterhe 54 százalékos volt.) Továbbra is 
lesznek azonban különbségek az egyes elemek adózása között: a törvényben nevesített juttatások, például a 
bérlet, az üdülési csekk és az étkezési utalvány után csak a 16 százalékos személyi jövedelemadót kell 
befizetni. 

Továbbra is adómentes lesz a vissza nem térítendő lakáscélú támogatás, a védőoltás, vagy évi 50 000 
forintig a sportrendezvényre szóló belépőjegy vagy bérlet. 
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A munkavállalók is értékeljék vezetőiket! 
 

A teljesítményértékelés (TMR) rendszerét arra találták ki, hogy ha valaki, átlagon felül teljesít 
munkahelyén, annak különböző jutalmakat helyeznek kilátásba. Persze ez nem volt kötelező jellegű: a 
pofapénzhez hasonlatosan adható volt. Ebben a felállásban a teljesítményértékelési rendszer úgy 
működött, hogy az év elején minden egyes munkavállaló elé - vele egyetértésben megszabva - a 
felettese kitűzött valamilyen, a munkájához köthető célt, majd az év végén ezt vetették össze a 
teljesítményével. Ennek alapján, egyenletesen vagy aránytalanul osztotta szét az éves jutalomkeretet 
az adott egység arra illetékes vezetője. 
 

Azt tudjuk, hogy nem okoz gondot a 
teljesítményértékelés a produktív, fizikai 
munkakörökben, például az esztergályos, lakatos, 
hegesztő, stb. esetében, mert ott közvetlenül 
értékelhető a munka hatékonysága, illetőleg 
pontosan megszabható az elvárt eredmény. 

Mi van azonban ott, ahol egy többmenetes 
termelési folyamat része az értékelésre ítéltetett 
munkavállaló, ahol a végtermék mennyisége és 
minősége a meghatározó? A termelés, tárolás, 
kiszállítás rendben folyik, minőségi hiba nincs 
benne, fegyelmi eljárás senkivel szemben nem volt 
és mégis, teljesítményt értékelnek (csupán 
zárójelben jegyzem meg, hogy akadnak olyan 
cégek, ahol a vezetők nem hajlandók differenciálni a 
fizetésemelés mértékét, mondván: már mindenkit 
elbocsátottak, aki nem teljesítette az elvárásokat). 
Véleményem szerint a teljesítményértékelés akkor 
lehetne méltányos, ha a munkavállalók is 
értékelhetnék a munkáltatói jogokkal felruházott 
vezetőiket. Merthogy, a halfejnél dől el sok 
minden… 

A teljesítményértékelés érvényesülése - és az 
általa kitűzött célok elérése - jelentősen függ attól, 
hogy az érintettek mennyire fogadják el az erre a 
rendeltetésre működtetett rendszert és annak 
kellékeit. 

Sokan megkerestek bennünket azzal a panasszal, 
hogy főnökeik arra kérik őket, készítsenek írásban, 
őszinte önértékelést magukról. Utána néztem a 
dolognak és a m unkavállalói teljesítményértékelési 

rendszerben még  csak utalást sem találtam erre. 
Tehát, a szabályzat nem tiltja ugyan az írásos 
önértékelést, de mivel nem írja elő, ezért semmiféle 
következménye nem lehet annak, ha valaki nem tesz 
eleget a kérésének, mert ez olyan önbevallásra 
kényszeríti a munkavállalót, hogy maga ellen, 
illetve ha pozitívan értékeli önmagát, más ellen 
tegyen „feljelentést”, ami még a bírói gyakorlatban 
sem elfogadott. 

Egyébként is, ha már értékelnek, az a vezető 
feladata. Ezért főnök. A munkáltatói jogokkal 
felruházott vezető többek között ezért is kap több 
fizetést. Mindehhez természetesen a vezetőnek 
egész évben jegyzetelnie kellene. Ahhoz, hogy jól 
működtesse a teljesítményértékelési rendszert, egész 
évben nyomon kell követni az alkalmazottak 
teljesítményét, nem csak az értékelés előtti pár 
napban, mert így nem lehet kizárni az teljes 
szubjektivitást – amitől aztán rögtön pofapénz ízűvé 
válik a bérfejlesztés. 

Elvárható lenne tehát, hogy az értékelést végzők 
ne a benyomásaik, és az előrevetített elvárásaik, 
hanem a ténylegesen megfigyelhető cselekvések 
mentén értékeljék munkatársaik adott időszakra 
vonatkozó teljesítményét! 

Ha azonban az értékelést nem követi - a 
munkavállaló által is kifogástalan elveken nyugvó - 
alapbéremelés, úgy megkérdőjeleződik a 
teljesítményértékelés értelme és főként hitelessége. 

Brunecker Jenő 

 

A MOL hivatalosan is közzétette ajánlatát az INA törzsrészvényekre 
 

A MOL Nyrt. hivatalosan közzétette ajánlatát az 
INA részvényeseknek maximum 800.910 darab 
tehermentes, teljes mértékben befizetett egyenként 
900,00 horvát kuna névértékű INA törzsrészvény 
megvásárlására 2.800 horvát kuna részvényenkénti 
áron - közölte a cég kedden a Budapesti Értéktőzsde 
honlapján. 

A közlemény szerint a Mol lehetőséget nyújt az 
INA kisrészvényeseinek, hogy részvényeiket 2.800 

horvát kuna részvényenkénti áron eladják a Molnak. 
Az ár több mint 60 százalék prémiumot jelent a 
Zágrábi Értéktőzsdén forgó INA részvények, a 
MOL ajánlatának bejelentését megelőző, december 
2-ai záróárhoz képest. 

 Az olajcég keddi közleménye emlékeztet: 2010. 
december 13-án a Horvát Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete (HANFA) szabályzói oldalról 
pozitív véleményt adott a MOL INA részvényekre 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


vonatkozó ajánlatára. Az ügylet elszámolásában a 
Horvát Központi Elszámolóház (CDCC) vesz részt, 
a Mol kedden aláírta az ezzel kapcsolatos 
szerződést. A Mol az ajánlat elszámolási 
rendszerben való rögzítését követően három 
munkanapon belül kapcsolatba lép az INA 
részvényesekkel, és elküldi az ajánlat elfogadásához 
szükséges instrukciókat. 

Az ajánlat 2010. december 15. és 2011. január 14. 
között érvényes. Az ajánlat elfogadásáról szóló 
nyilatkozatot a Horvát Központi Elszámolóháznak 
az ajánlattétel érvényességi idejének lejárta előtt 
készhez kell kapnia, vagyis 2011. január 14-ig. Az 
ellenérték kifizetése 2011. január 31-én történik - 
olvasható a közleményben. 
(1 kuna hozzávetőleg 38 forint). 
 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

A fenntartható fejlődés fogalma, célkitűzése 
  
A fenntartható fejlődés a társadalmi haladás - méltányos életkörülmények, szociális jólét - elérése, 

megtartása érdekében a gazdasági fejlődés biztosítását és a környezeti feltételek megőrzését jelenti. A 
méltányos életkörülmények, a megfelelő életminőség, jólét biztosítását kifejező célkitűzés mindenkire - 
a jövő nemzedékekre is - vonatkozik. A fenntartható fejlődés tehát elismeri és céljának tekinti az 
egymást követő nemzedékek megfelelő életminőséghez való egyenlő jogának biztosítását, s az ezzel 
összefüggésben álló kötelességek teljesítését. 

 
A fenntartható fejlődés a társadalmi haladás - 

méltányos életkörülmények, szociális jólét - elérése, 
megtartása érdekében a gazdasági fejlődés 
biztosítását és a környezeti feltételek megőrzését 
jelenti. A méltányos életkörülmények, a megfelelő 
életminőség, jólét biztosítását kifejező célkitűzés 
mindenkire - a jövő nemzedékekre is - vonatkozik. 
A fenntartható fejlődés tehát elismeri és céljának 
tekinti az egymást követő nemzedékek megfelelő 
életminőséghez való egyenlő jogának biztosítását, s 
az ezzel összefüggésben álló kötelességek 
teljesítését. 

 A fenntartható fejlődés a tágan értelmezett 
életminőség javulását szolgálja, ezért a szociális 
jólét elérését, megtartását elősegítő gazdasági 
fejlődéssel együtt kell érvényesülnie a szociális 
igazságosságnak és az esélyegyenlőségnek, valamint 
a természeti erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodásnak. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a 
természeti környezet eltartó-képességével 
összhangban lehet csak a társadalom reális 
szükségleteinek a kielégítéséről gondoskodni, a 
környezet eltartó képessége egyben az igények 
kielégítésének korlátja is. A gazdaság azokat az 
erőforrásokat használja, amelyeket a társadalom és a 
környezet állít elő és termel újra, a jólétet biztosító 
hosszú távú fejlődés érdekében tehát 
kulcsfontosságú ezen újratermelő folyamat 
fenntarthatóságának biztosítása. 

 Az emberiség a földi bioszféra része, és az 
emberiség alapértékeinek egyike az élet minden 
formájának tisztelete. Az emberiségnek nem lehet 
célja, hogy az egész globális környezetet a maga 
igénye szerint átalakítsa, illetve azt a változó - 
folyamatosan növekvő - igényei szerint fenntartsa, 
működtesse. Ezért a társadalmat kell úgy igazgatnia, 
hogy annak életminősége a változó környezetben 
hosszú távon is biztosított legyen. A fenntartható 

társadalomnak a külső feltételekhez a belső, 
társadalmi feltételek helyes megválasztásával kell 
alkalmazkodnia. 

 A fenntartható társadalom legfontosabb ismérvei, 
együttesen szükséges alapvető követelményei: 
szociális igazságosság, amelynek az alapja a 
lehetőségekhez való hozzáférés 
esélyegyenlőségének biztosítása, és a társadalmi 
terhekből való közös részesedés; az életminőség 
folytonos javítására való törekvés; a természeti 
erőforrások fenntartó használata, amelynek 
megvalósításához a társadalom környezet-tudatos és 
környezet-etikus magatartása szükséges; a 
környezetminőség megőrzése. Az életminőség 
magában foglalja az egészséget - a teljes testi, lelki 
és szociális jólétet -, s ehhez kapcsolódóan az anyagi 
jólétet, az egészséges környezeti feltételeket, a 
demokratikus jogokat, a biztonságot, a mindenki 
számára elérhető oktatást stb. A megvalósításhoz 
elengedhetetlen a rendszerszemléletű gondolkodás 
és kormányzás, amelynek intézményi, kormányzási 
megtestesítője a fenntartható fejlődés minden 
dimenzióját integráló intézményrendszer. A 
fenntartható fejlődés minden egyes részterületén a 
kitűzött célok elérése érdekében tehát szükség van 
oktatási, szemléletformálási-kommunikációs 
tevékenységre. 

 Mindezek alapján a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Stratégiának a társadalom jólétét - a jelen 
és a jövő nemzedékek jólétének elérését, illetve 
folyamatos biztosítását - kell szolgálnia. Ehhez és 
ennek érdekében is kell óvni, illetve fenntartható 
módon használni természeti környezetünket, a 
természeti erőforrásokat, működtetni a gazdaságot, 
részt venni a nemzetközi együttműködésben. 

 A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos nemzetközi 
és hazai írások letölthetők a www.ff3.hu honlapról. 

 

 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.unesco.hu/termeszettudomany/fenntarthato-fejlodes/fenntarthato-fejlodes-091214
http://www.ff3.hu/


Megállapodtak a jövő évi bérekről 
 

Az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) ülésén megállapodás született a jövő évi minimálbérről, a 
szavatolt bérminimumról és a bérajánlásról is. A kormány, a munkáltatók és a munkavállalók egyezsége 
nyomán 2011. január 1-től, 78 ezer forintra emelkedik a minimálbér, míg a szakmunkás-bérminimum 94 ezer 
forint lesz. Ez mindkét esetben bruttó 4500 forintos emelést jelent az idei bérekhez képest. Az OÉT tagjai 
átlagosan bruttó 4-6 százalékos béremelési ajánlásban állapodtak meg 2011-re. 

A munkavállalók azzal a kikötéssel fogadták el a dokumentumot, hogy annak záradékában leszögezik: „a 
kormány adó- és járulékokkal kapcsolatos döntéseinek negatív hatásai miatt valamennyi munkaadóra nézve 
megtartják a reálbérmegőrzésének igényét”. 

 

 
Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu 

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

Vajon Isten hisz-e az emberekben? 
* 

A tegnap történelem. A holnap rejtély. 
A mai nap: ajándék. 

* 
Amit a celebek szépségápolás címén magukkal 
művelnek, azért egy használtautó-kereskedőt 

börtönbe zárnának. 
* 

Az alma nem esik messze a fájától. 
Az almaszedő sem, ha eldől a létra. 

* 
A férfi felfedezte a nőt és feltalálta a szexet. 

A nő felfedezte a férfit és feltalálta a migrént. 
* 

Hogy lehet az, hogy erdőtűz egyetlen szikrából 
is keletkezik, de a tábortűz meggyújtásához 

egy egész doboz gyufa is kevés? 
* 

A lábszárcsontunk arra szolgál, hogy a 
bútorokat megtaláljuk a sötét szobában. 

* 
A bizalmat elnyerni évekig tart. Elvesztéséhez 

elég egy kis gyanú, nem is kell bizonyíték. 
* 

Boldogság az, ha egy nő segítő kezét nyújtja. 
Az extázis, ha csatolja a többi testrészét is. 

* 
Valahányszor le akarsz valamit kopogni egy 
asztalon, rájössz, hogy a világ alumíniumból, 

pozdorjából és műanyagból áll. 
* 

Japánok legújabb fejlesztése egy olyan 
fényképezőgép, aminek olyan rövid a zárideje, 
hogy képes lefényképezni egy csukott szájú 

celebet. 
* 

A szemránckrém az ujjaidat simítja ki. 
* 

Minden kedves Olvasónk elnézését kérjük, de a 
„Hogyan lehetsz Te is egészséges?” című 
rovatunk megjelenését egy időre szüneteltetjük, 
ugyanis a rovat vezetője súlyosan megbetegedett! 

* 
Ember fuldoklott a tengerben. 
Arra ment egy hajó, és azt mondták neki: 

“Nem kell egy kis segítség?” 
Ő azt válaszolta: “Nem, köszönöm. Isten majd 

megment.” 
Aztán arra ment egy másik hajó. Azt mondták: 

“Nem kell egy kis segítség?” 

És azt mondta megint, “Nem, köszönöm. Isten 
majd megment.” 

Később aztán megfulladt, és a Mennyországba 
került. 

Azt kérdezte, “Istenem, miért nem mentettél 
meg?” 

Isten azt felelte, “Két nagy hajót is küldtem érted, 
te bolond.” 

* 
Az évszázad vihara tombol éppen, amikor a 

tűzoltóságot egy izgatott hang hívja fel: 
- Jöjjenek azonnal segíteni. Térdig állok a 

vízben, a lakásomban! 
- De uram! - mondja a diszpécser. - Rengeteg 

hívásunk van, és meg kell mondjam, a térdig érő 
víz nekem nem tűnik vészhelyzetnek! 

- Nem? - kérdi a segélykérő. - Én a második 
emeleten lakom! 

* 
A pszichiáternél: 
- Doktor úr, minden este ugyanaz a rémálom 

gyötör: az anyósomat látom, ahogy pórázon vezet 
egy krokodilt. Azok a szörnyű fogak, gyűlölettel teli 
szemek, hideg, vastag bőr, gyilkos pillantás! 

- Hát valóban rémisztő. 
- Várjon doki, még nem is beszéltem a 

krokodilról!... 
* 

Az unokámmal autóztunk éppen, amikor a 
rádióban egy nagyon régi, számomra kedves dalt 
kezdtek sugározni. 

- Tudod fiam, ezt a számot akkor hallgattam 
nagyon sokat, amikor fiatalkoromban egyszer 
törött lábbal kellett otthon feküdnöm – mondtam. 

- Tyű, Papa – válaszolta unokám – és még 
felkelni se bírtál, hogy kikapcsold! 

* 
Egy rocker 10 évvel ezelőtt hajótörést szenvedett 

és egy lakatlan szigeten él. Egyik nap közeledni lát 
valamit a tengeren, hajónak kicsi, ezért kíváncsian 
várja, mi lehet az. Egy gyönyörű női búvár lépked 
ki a partra és megáll a rocker előtt. 

- Mondd, rocker, mikor gyújtottál rá utoljára? 
- 10 éve, mielőtt hajótörést szenvedtem. 

Erre a nő a búvárruha egyik zsebéből elővesz egy 
doboz cigit, meggyújt egy szálat és a rocker 
szájába adja. 

- És mondd, rocker, mikor ittál utoljára egy jó 
italt? 

- 10 éve, mielőtt hajótörést szenvedtem. 
Erre a nő elővesz egy üveg jóféle italt és átnyújtja 



a rockernek, majd lassan lehúzza a cipzárt a 
ruháján, ahonnan két gyönyörű mell bukkan elő. 

- És mondd, rocker, mikor érezted magad 
utoljára igazán jól? 

- Istenem, csak nem azt akarod mondani, hogy 
van nálad egy motor is? 

* 
A győztes nagyhatalmak vezetői nemzetközi 

értekezleten tárgyalták meg a háborúban szerzett 
tapasztalataikat. Előtte óráikat egyeztették, 
elismeréssel adózva egymás szebbnél szebb 

ötvösművészeti remekének, s a fedélen található 
szövegeket tolmácsoltatták. 

W. Churchillén ez állt: 
"Miniszterelnökünknek barátai az angol 

alsóházból." 
F. D. Rooseveltén: 
"Elnök Úrnak tisztelői a szenátusból." 
J. V. Sztálinén pedig: 
"Gróf Széchenyi Istvánnak barátai a Nemzeti 

Casinóból.” 
 

 
 

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 

 

 
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 

 

GYORS, PONTOS MUNKA –  ELFOGADHATÓ ÁRON –  HÍVJON, MEGYÜNK ! 
 

NÁLUNK M ÁR 15 000 FT +Áfáért HŐKAMERÁS VIZSGÁLATOT RENDELHET!  
 

NÉZZE MEG HONLAPUNKAT:  www.hoterkepkeszites .hu  
 

 

 

BATTA GAME 
 

Új és használt gépek adás-vétele 
 

Százhalombatta, Erkel Krt. 109. 
 

Tel: 06-23-540-058, illetve 06-70-427-2775 
 

Keresse fel honlapunkat: www.battagame.hu  

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/ 

 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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