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Egy körlevél margójára 
Ne legyenek elvarratlan szálak 

 
Ha egy újság cikkének olvasása közben tévedést fedezünk fel, módosítást kérhetünk.  Végső soron 

perelhetünk is. De mi a teendő akkor, ha egy hivatalosnak tekinthető, minden Mol Rt. 
munkavállalóhoz szóló körlevélnek már az első mondatában olyan számszaki „tévedés” van, ami 
kétségeket támaszthat a levél további igazságtartalmát illetően? A körlevél aláíróját vagy rosszul 
informálták – talán más esetekben is? –, vagy valakik felé kozmetikázott jelentésként értendő az a 
bizonyos 150-es szám? Nem tudhatjuk. Hogy a médiumok félezer, más szóval ötszáz fő 
demonstrációjáról számoltak be, az annyiban fontos, hogy a Mol és a sajtó, számháborús játékot 
nyitottak. Mi, ebben nem kívánunk részt venni, mert véleményünk szerint már egyetlen elégedetlen 
munkavállaló szavára is figyelni kell. Különösen akkor, ha az illető jogosan hallatja hangját. 

 
A körlevélben még sok olyan 

félrevezető állítás van, amely 
ellen tiltakozni kell. És nem 
egyszerűen úgy kell tiltakozni, 
hogy azt mondjuk: nem igaz. Ez 
kevés. Tényekkel kell igazolni: 

Körlevélíró, az 1. pontban 
azt írja, hogy „Az olajipari 
végkielégítési rendszer 
átalakítása 2005. év elején 
valamennyi szakszervezet 
egyetértésével történt meg „. 

Erre szokás puritán 
egyszerűséggel mondani, hogy 
nem fedi a valóságot, 
finomabban fogalmazva, aki ezt 
állítja, nincs birtokában minden 
információnak. 

Lássuk a valóságot: a Mol Rt. 
Olajipari Szakszervezet ilyen 
formában soha, egyetlen percig 
sem fogadta el a végkielégítés 
megszüntetését. Idézzünk egy 
emlékeztetőből, melyet a Mol Rt. 
adott ki, a 2005. február 09-i 
Érdekegyeztető Tanács Üléséről: 

„Simola József HR igazgató 
közölte, hogy a nyilatkoztatás 
eredménye és a két 
szakszervezet támogatása 
alapján a munkáltatónak 
eltökélt szándéka a 
végkielégítési rendszer 
átalakítása.” 

A pontosság kedvéért: a két, 
munkáltatót támogató 
szakszervezet a Bányász, illetve 
Vegyész szakszervezet volt. 

Tavaly, 2005. március 01-én 
ezzel kapcsolatban, körlevelet 
adtunk ki – ebből is idézek: 

„A MOL Rt. 2005. február 
28-án három hónapos 
felmondási idővel 2005. május 
28. napjára felmondta a 
Kollektív szerződést és a 
Foglalkoztatáspolitikai 
Megállapodást. Az Olajipari 
Szakszervezet tárgyalásokon 
résztvevő két képviselőjének a 
küldöttértekezlettől 
(tagságától) nem volt 
felhatalmazása arra, hogy a 
végkielégítés rögzítését és 
megváltását a munkáltató által 
rögzített feltételekkel 
elfogadja.” 

Vagyis: a Mol Rt. Olajipari 
Szakszervezet soha nem írta alá, 
és még szóban sem járult ahhoz, 
hogy a végkielégítést az ismert 
módon átalakítsák, vagy 
megszüntessék. 

*** 
Körlevélíró, a 2. pontban azt 

állítja, hogy „A MOL fizikai 
dolgozóinak pótlék nélküli 
270.000,- Ft/hó összegű 
átlagjövedelme van”. 

Ez igaz is lehet, de most 
nézzük más szemszögből a Mol 
Rt. kimutatása alapján készült 
tényeket:. 

- a Mol Rt.-nél, 504 fő fizikai 
dolgozó alapbére 100.000 -
150.000 forint közé esik. 

- a Mol Rt.-nél, 1421 fő 
fizikai dolgozó alapbére 150.001-
200.000 forint között van. 

- a Mol Rt.-nél, 428 fő 
szellemi munkavállaló alapbére 
100.000-200.000 forint található. 

Nos, a fenti számok 
önmagukért beszélnek. Azt sem 
árt tudni: ez, a Mol 
munkavállalók mintegy 40 %-át 
érinti. Nincs mit szépíteni, ezek a 
bérek bruttóban értendők, és mint 
azt látjuk, nem csak az EU 
színvonaltól, de még jó néhány 
hazai, más szektorban dolgozók 
bérétől is elmaradnak. 

*** 
Körlevélíró, a 3. pontban 

jelzi ugyan, hogy hat (A 
nyolcból! Szerk.) szakszervezet 
aláírta a 2006-2010. évekre 
szóló Új Európa Programot, 
arról azonban „bölcsen” hallgat, 
hogy éppen a két demonstrációt 
meghirdető szakszervezet 
aláírása hiányzik róla. Tudniillik, 
a „Felzárkóztatásból” „Új Európa 
Program” lett, olyan, amilyet a 
Mol Rt. Olajipari Szakszervezet 
és a VÉSZ ismételten nem tudott 
elfogadni, mert – innen idézünk a 
demonstráción elhangzottakból: 
tartalma üressé vált, a 

kezdetekkor megfogalmazott 

lényegét elveszítette. Idézet vége. 
2005. december 02-án, 

hivatalos levélben elküldtük 
valamennyi szakszervezetnek, 
valamint a 
Kompenzációfejlesztés 
vezetőnek és a HR igazgatónak a 
Mol Rt. Olajipari Szakszervezet 
kétoldalas módosító javaslatát, 
melyben - többek között - 
szerepel: 

„ A felek a kölcsönös 
érdekek elismerése mellett célul 
tűzik ki a Mol csoport 
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eredményességét és annak 
tükörképeként megfogalmazott 
közösségi vívmányainak 

megőrzését és felzárkóztatást 
az Európa Unió tagállamainak 
színvonalához. 

 
(folyt. a következő oldalon) 
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- A Mol Csoport (csoport és 

tagonkénti) bérrendszerének 
áttekintése, 

- Európai Uniós 
összehasonlítás, 

- Új besorolási/bérrendszer 
kidolgozása, 

- felzárkóztatási program 
elkészítése, megvalósítás 
kidolgozása, egyeztetése,” 

A munkáltató válasza, egy 
rövid nem volt, kissé 
részletesebben: azt mondták, 
ezzel visszatérnénk a tárgyalási 
kezdetekhez. A Mol Rt., nem 
kívánja felvállalni az általunk 
javasoltakat, így nem lesz 
felzárkóztatás sem a Mol, sem 
pedig „leányvállalatai” számára. 

Ebben a helyzetben 
jelentettük ki, hogy ezt a 
programot nem írhatjuk alá. Azt 
is érdemes megemlíteni, hogy 
ezzel a „húzással” a Mol Rt. 
korábban tett ígéreteit felrúgta. 

*** 
Nem mellékesen a 3. 

pontban szerepel az is, hogy „A 
program tartalmazza a 
követelés által érintett 
bérfelzárkóztatást, melynek 
megvalósítása ebben az évben 
elkezdődik”. 

Ehhez képest ajánlottak fel 
2+2+1 %-os „béremelést”. 
Amiről ugye valamennyien 
tudjuk, hogy fából vaskarika, 
mert 2 % fix, 2 % adható, az egy 
százalékot meg felejtsük el, 
hiszen azt sem mindenki kapja. 

Ez lenne az európai 
bérfelzárkóztatás kezdete? Mi 
következik még? 

A nyolc szakszervezet 2006. 
január 09-én aláírta és a 
munkáltatónak megküldte 
állásfoglalását, melyben – többek 
között – a következők lettek 
lefektetve: 

„Azt indítványozzuk, hogy a 
soron következő 
érdekegyeztetési ülésre 

mérlegelje korábbi 
álláspontját, s tegyen új, a 
jelenleginél magasabb 
javaslatot… 

…továbbá: a 
szakszervezetek közös 
álláspontjában, korábban 
írásban átadott javaslatokat 
vegye figyelembe… 

…valamint: a dolgozóktól 
kapott felhatalmazásunk 
alapján felhívjuk a munkáltató 
figyelmét arra az esetre, ha a 
következő érdekegyeztetésen 
nem tesz újabb javaslatot, és 
ultimátumszerűen egyoldalúan 
végrehajtja a bérintézkedést, az 
a szakszervezetek számára 
elfogadhatatlan. 

Ezzel a lépéssel a két és fél 
hónapja folyó tárgyalási 
folyamatot ellehetetleníti, és a 
szakszervezeteket a 
sztrájkkészültség bejelentésére 
kényszeríti.” 

A Mol Rt. egyoldalúan és 
ultimátumszerűen 3 százalékos 
bérfejlesztést hajtott végre… 

*** 
Ami nem hangzott el… 

Körlevélíró, hiányolta, hogy 
a demonstráción nem hangzott 
el néhány dolog. 

Ezeket is pontokba gyűjtötte. 
Lássunk belőlük: 

„1. A MOL számára kiemelt 
jelentőségű a munkavállalók 
iránt érzett elkötelezettség és 
felelősség, ezért a munkáltató a 
tárgyalások folyamán végig 
arra törekedett, hogy a 
munkavállalói érdekek szem 
előtt tartásával, konstruktív 
megállapodások szülessenek”. 

A tárgyalások folyamán – 
sajnálatos módon – a Mol Rt. 
részéről nem volt tapasztalható a 
munkavállalók érdekeinek szem 
előtt tartása. 

Mert ha így lett volna, akkor 
most nem lenne miről beszélnünk 
(írnunk). 

*** 
 „2. A VBK és a jóléti keret 

januári felhasználhatóságának 
biztosítása érdekében a 
munkáltató már decemberben 
megállapodást kötött az 
országban egyedülálló mértékű 
béren kívüli juttatási keretről, 
annak igénybevételi 
lehetőségeiről, valamint a jóléti 
keret felhasználásáról.” 

Erről vajon miért lett volna 
szó? Hiszen természetes, hogy 
egy munkavállaló, az adott év 
januárjától használhassa VBK 
keretét. 

*** 
„3. A tárgyalások során a 

munkáltató minden 
munkavállaló részére 
térítésmentesen felkínált egy 
minimum 960,- Ft/hó értékű, 
több irányban ingyenesen 
használható telefon előfizetési 
csomagot, továbbá 
munkavállalónként maximum 
5 fő kedvezményes VODAFON 
díjcsomagot.” 

Ez ám a nagy durranás, 
ahelyett, hogy érdemben a 
bérfelzárkóztatással 
foglalkoznának, „bedobnak” egy 
üveggyöngyszerű ajánlatot. 

Az már csak hab a tortán, 
hogy a Mol vezetése, a 
bérmegállapodáshoz kötötte a 
telefon-előfizetési csomagot. 

Mégis, mit gondoltak az 
„illetékesek”? 

*** 
„4. A reálbérek szinten 

tartása érdekében - figyelembe 
véve az éves inflációs 
előrejelzést – a Munkáltató a 
2006. évi bérmegállapodás  
megkötéséig az ajánlott 5%-os 
alapbéremelésből 3 %-ot a 
januári bérrel már biztosított 
minden munkavállalónak.” 

Az „ajánlott 5%-os 
alapbéremelésről” fentebb már 
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szóltunk. Talán követi az 
inflációt... 

A 3% kiindulásnak jó lesz. 
Innen tárgyalhatunk arról, hogy 

mennyit fordít a Mol Rt. a 
felzárkóztatásra, hogyan és 
milyen mértékben ismeri el a 

munkavállalók szerepét a cég 
eredményeiben… 

Hajzer Barnabás                                 
Brunecker Jenő 

 

 

                                                                                                                                                           E-mail: Olajipariszakszervezet@mol.hu 

 

Nem húzhatja tovább az időt a Mol! 
Hány új lyuk van családi kasszád „nadrágszíján”? 

 

Éveken át, vélhetően jó előre átgondolt taktikát alkalmazott a Mol Rt. Lebegtetett, ígérgetett egy 
kis ezt, meg azt, majd a bértárgyalások megkezdésekor „bekeményített” és azt mondta, ennyit kaptok 
és nem többet. Emlékezetes: tavaly a munkáltató odáig merészkedett, hogy a munkavállalókat 
fenyegető módon, csak azért, hogy megszüntethesse a végkielégítés rendszerét, felmondta a kollektív 
szerződést. Mára, majdnem mindenki – mert vannak azért követésre nem méltó kivételek is – átlátott a 
szitán, ezért aztán betelt a munkavállalói pohár. Az első cseppek is kicsordultak belőle február 10-én, 
a Mol székház előtti tüntetésen, ahol a dolgozóknak tett ígéreteket kérték számon a Mol Rt. vezetőitől 
a szakszervezetek. Pontosítsunk: két szakszervezet. A Mol Olajipari Szakszervezet és a TVK 
Váltóműszakos Érdekvédelmi Szervezete. A demonstrációt, mintegy félezer munkavállaló jelenlétével 
is támogatta. Sokan szabadságot vettek ki, hogy ott lehessenek, mások szabadnapjukon, vagy éjszakás 
műszakjuk előtt/után jöttek el és olyanok is voltak, akik pihenésüket megszakítva kétszáz kilométert 
autóztak azért, hogy önmagukat is vállalva, jobb belátásra bírják a Mol Rt. vezetőit. 
 

Akár mottó is lehetne: többet érdemelsz, mert a 
Mol Rt.-nek nagyságrendekkel több hasznot hajtasz, 
mint amennyi viszontszolgáltatást kapsz. De mit 
tehetsz akkor, ha a cég azt mondja, ennyit adok, és 
kuss legyen!  Moroghatsz, csapkodhatsz, 
káromkodhatsz, de tiltakozhatsz is. Mert 
demonstrálni, tiltakozni, sztrájkolni mindenkinek 
joga van – a törvényes keretek betartása mellett. A 
demonstráció és a munkabeszüntetés a világ minden 
részén bevett módszere a nyomásgyakorlásnak. 
Mondhatnánk: a piacgazdaság része. Ezt így 
gondolják és teszik, Párizstól New Yorkon keresztül 
Londonig. Mindenütt azok nyúlnak ezekhez az 
eszközökhöz, akiknek elege van abból, hogy a 
munkáltató kénye-kedve szerint diktálja a 
feltételeket, esetünkben a bérfejlesztések mértékét. 

Leszögezhetjük: az alacsony bérek, a 
cégvezetésnek, a menedzsmentnek és a 
tulajdonosoknak hoz busás hasznot. 

Hat, zsúfolásig tele autóbusszal és 
megszámlálhatatlan számú személygépkocsival 
érkeztek azok, akik a két szakszervezet felhívásával 
egyetértve, tenni akartak önmagukért. Szinte 
„tapintható” volt a feszültség, amit érezni lehetett, 
mikor a kollégák gyülekeztek. Elégedetlenkedésüket 
különböző transzparensek segítségével is kifejezték. 
Idézek néhányat belőlük azok kedvéért, akik 
akaratuk ellenére nem tudtak részt venni a 
tüntetésen: 

EU CSATLAKOZÁS INKÁBB CSALATKOZÁS! 
HA ÍGY HALAD A MOLOS BÉR, A 

MINIMÁLBÉR UTOLÉR! 
FÉLIG VAN A POHÁR, A HÓCIPŐNK MEG 

TELE! 

UNIÓS KÖVETELMÉNYEK, BALKÁNI 
BÉREZÉS! 

EURÓPAI MINŐSÉGÉRT EURÓPAI BÉRT! 
FILLÉREK HELYETT FORINTOKAT! 
A GYÁRÉ ÉLETÜNK ÉS VÉRÜNK, DE HOL A 

BÉRÜNK? 
KARÁCSONYI MŰSZAKOMAT MOL 

RÉSZVÉNYEKRE CSERÉLNÉM! 
EDDIG A HÁTUNKAT TARTOTTUK, MOST A 

MARKUNKAT! 
ZÁRJUK BE A BÉROLLÓT! 
A tüntetésen felszólalt Hajzer Barnabás, a Mol 

Rt. Olajipari Szakszervezet elnöke, Veres Ferenc, a 
TVK Rt. Váltóműszakos Érdekvédelmi Szervezet 
elnöke, Gaskó István, a LIGA Szakszervezetek 
elnöke, Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos 
Szövetségének elnöke, valamint jelen sorok írója. 
Felolvasásra került a Tungsram Dolgozók Független 
Szakszervezete és a Honvédszakszervezet 
elnökségének támogató távirata. 

A felszólalók véleményének elhangzása után, a 
demonstráló, minimum ötszáz főnyi tömeg, témától 
függően, hol tapsban, hol pedig füttyben fejezte ki 
határozott álláspontját. 

Megnyugtató volt, hogy sem a felszólalók, sem 
pedig a hatalmas hallgatóság nem terelte politikai 
síkra a megmozdulást, hiszen mindenki tisztában 
volt azzal, hogy itt nem politikáról, hanem a tisztes 
megélhetésükről volt szó. Arról a tisztes 
megélhetésről, amely ellen – pillanatnyilag – a Mol 
Rt. ’oly mereven elzárkózik. 

Mint azt valamennyien tudjuk, a szakszervezetek 
munkája arra korlátozódik, hogy a munkavállalók, 
illetve hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
érdekeit képviseljék. Ez még attól a ténytől is 
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független, hogy nem minden munkavállaló 
szakszervezeti tag. Ezért aztán, valamennyi – 100-
200 ezer forint közötti bruttó fizetésű – 
munkatársam nevében kijelenthetem, hogy 2006-ra 
olyan kereset-növekedést szükséges elérni, amely az 
érintettek zsebében is érzékelhető előrehaladást 
jelent a Molos bérek európai uniós 
felzárkóztatásának megkezdéséhez. 

Szakítani kell azzal a vad-kapitalista 
szemlélettel, amely szerint: légy egy csavar a 
gépezetben, végezd a munkád, vedd fel a fizetésként 
adott alacsony béred és örülj, hogy van állásod. 

 
(folyt. a következő oldalon) 
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Mindehhez elsősorban az szükséges, hogy a 
munkavállalók felismerjék: nem pótolhatóak, mert 
itt nem olyanok dolgoznak, akiket úgy 
cserélgethetnek mint a fehérneműt. Itt speciális 
munkakörök vannak irodákban, termelőüzemekben, 
laboratóriumokban, a villamos fogadón és számos 
más munkahelyen, ahol speciális ismeretekre van 
szükség. Ezeket az tapasztalatokat pedig nem lehet 
egyik napról, a másikra megszerezni. Kissé sarkosan 
fogalmazva: egy menedzser könnyebben pótolható, 
esetleg hosszabb ideig nélkülözhető, mint egy 
gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező 
rendszerkezelő. Ezen állításomat, néhány 
menedzserrel történt beszélgetésem csak 
megerősítette. 

A Mol Rt. Olajipari Szakszervezete, 
jelmondatának megfelelően – Önmagadért-velünk! 
–  hosszabb időszakra szóló, európai szintű  
bérfelzárkózást biztosító bérmegállapodást kíván 
kötni a munkáltatóval, mivel nehezményezzük, 
hogy a dolgozók nem részesülnek a nemzetközivé 
vált cég extraprofitjából. 

Anyagi hátrányt okoz kollégáinknak az is, hogy a 
műszakpótlék egy részét alapbéresítették, és a 
vállalatnál lévő végkielégítést pedig úgy szűntették 
meg, hogy fél áron kifizették annak, aki – olykor 
fenyegetettség, félrevezetettség hatására – lemondott 
arról, hogy a korábban kivívott jog megmaradjon. 

Mint azt valamennyien tudjuk, a műszakpótlékot 
azok kapják, akik télen, nyáron, ünnepeken és 
hétvégeken, nappal, délután és éjjel, hőségben és 
fagyban helytállnak munkahelyükön. Azzal, hogy 
egy része alapbéresítve lett, a munkavállalók nem 
nyertek semmit. Éppen ellenkezőleg. Ezzel a 
„húzással” kevesebbet kapnak. Emlékszünk arra az 
időszakra, mikor az volt a jellemző, hogy a 
műszakba járók, műszakpótlékuknak hála, nettó 
bérükben, legalább az alapbér összegét megkapták. 
A többit elvitte az adó. Most, ha megnézzük a 
fizetéspapírokat, láthatjuk, hogy nem elég adóra az 
erőteljesen csökkentett műszakpótlék. 

Azt sem érdektelen megemlíteni, hogy a Mol 
Rt.-nél rendkívül erőteljes létszámleépítés volt. Így, 
egy munkavállalóra háromszoros feladat jut. Ennek 

ellensúlyozására azonban nem történt semmi. Még 
azok dacára sem, hogy a Mol fennen hangoztatta: a 
létszámcsökkentéssel megnövekedett munkát 
anyagilag is kiegyenlíti. 

A végkielégítés rendszerének megszüntetése 
ellen az Olajipari Szakszervezet folyamatosan 
felemelte szavát. Nézzünk, egy kicsit a dolgok 
mögé: 

A Mol vezetése - véleményem szerint - tisztában 
volt azzal, hogy munkavállalói alacsony jövedelmük 
miatt, kapva-kapnak a lehetőségen, hogy 
valamennyi pénzhez juthassanak. Nem autóra, vagy 
nyaralóra kellett nekik, hiszen többé-kevésbé 
valamennyien el vannak adósodva, szinte 
valamennyien fizetnek ilyen-olyan törlesztő-
részleteket. Ezeknek a lyukaknak egy részét tömték 
be vele. Ezt a kiszolgáltatott helyzetet „lovagolta 
meg” a cég és így került elérhető közelségbe a 
végkielégítés rendszerének megszűntetése. A 
komoly megpróbáltatás akkor következik be, mikor 
azt mondják valamelyik munkavállalónak, hogy fel 
is út, le is út. 

Erről azok tudnának igazán beszélni, akiket már 
elküldtek. Ők, a végkielégítésük teljes összegével – 
az adó kiegyenlítése után – „lerendezhették” 
összegyűlt adósságaikat és még valamennyi összeg 
maradt is számlájukon, amivel kezdhettek valamit, 
míg új munkahelyet találtak. A „félpénzen” 
kifizetett munkavállalóknak azonban ez a lehetőség 
nem adatik meg. Az Ő fejük felett, továbbra is 
Damokles kardjaként lebeg az elbocsátás, a 
„minőségi csere” réme. Ráadásul, sokan vannak, 
akik négy-öt éven belül betöltik 57. életévüket, 
mikor végkielégítésük maradékának (46 %) 
segítségével – és persze a Mol Rt. hozzájárulásával 
–  nyugdíjba vonulhatnának. Ezért sem írta alá a 
Mol Rt. Olajipari Szakszervezet a végkielégítés 
megszüntetését. A demonstráción elhangzott 
követeléseinkben is megfogalmaztuk, hogy az 
elmaradt 46 %-ot, 2010. december 31-ig kapják meg 
azok, akiket elküldenek, illetve akik korábbi 
nyugdíjba vonulásukhoz felhasználhatják. 

 
Brunecker Jenő 

 

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS CHARTÁBÓL 
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1. Mindenkinek legyen meg a lehetősége megélhetését szabadon választott foglalkozás révén biztosítani. 
2. Minden dolgozónak joga van az igazságos munkafeltételekhez. 
3. Minden dolgozónak joga van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez. 
4. Minden dolgozónak joga van a maga és családja számára tisztes életszínvonalat biztosító méltányos 
díjazásra. 
5. Minden dolgozónak és munkaadónak joga van a gazdasági és szociális érdekei védelmében az egyesülés 
szabadságára nemzeti vagy nemzetközi szervezetekben. 
6. Minden dolgozónak és munkaadónak joga van a kollektív megállapodásra irányuló tárgyalás 
folytatására. 
 

 

                                                                                                                                                           E-mail: Olajipariszakszervezet@mol.hu 

 

Levelünk jött 
 
Az alábbi levelet munkatársunk írta. Változtatás nélkül közöljük. 

Szerkesztőség. 
 
Tisztelt Kollégáim! 

Az ember élete során többször is hajlamos azt a hibát elkövetni, hogy pillanatnyi, elfogadható – talán még 
jónak is mondható – anyagi és egzisztenciális helyzetét tartósnak, sőt, megingathatatlannak tartsa. 

Ilyen-olyan külső hatásra, sokan aláírták a végkielégítés-megváltást. 
Akadt köztük, aki megvehette álmai (használt) autóját, egy-két olyan kolléga is adódott, akik 2 szobás 

lakótelepi lakásukat eladva, pár milliós nagyságú hitelt nyakába véve, családi házba költözhettek. 
Mások úgy tudtak – akár külföldre is – nyaralni menni, hogy utána nem kellett hónapokig zsíros kenyeret 

enni, esetleg az őszi ruházkodáson spórolni. 
A túlnyomó többség azonban adósságait mérsékelhette vele. 
Akiket ez idáig elküldtek, ugyan keserű a szájuk íze, de ők legalább még megkaphatták végkielégítésük 

teljes összegét. 
És mi lesz veled? Veled, aki itt maradtál? Megérkeztek már az első gáz és villanyszámlák. Ledöbbensz… 
És még ennél is feljebb fog menni az energia ára. 
Ellenétes információkat kapsz a gazdaság helyzetéről. 
Választási kampány. Most épp – még – senki sem téged bánt, mert el vannak foglalva egymással a pártok. 

Majd választás után közlik - ismét -, hogy üres az államkassza. Gyengül a forint. 
Nem biztos, hogy azonnal megérted, neked ez mit jelent. Ne félj, meg fogod érteni, amikor hiteled 

törlesztő-részlete meredeken emelkedni fog. Több ezer forinttal… 
Ne baj – gondolod – ketten dolgoztok a pároddal, valahogy majd csak kinyögitek… és ha valamelyiktök 

munka nélkül marad? Igen. Megkapja az állami végkielégítést. Mire elég? És mennyi időre? Három 
hónapra? Esetleg hatra? 

Bértárgyalások. 
Most még nem érted, mi a jelentősége annak, hogy 5 vagy 7% a béremelés. Összegben neked nem 

jelentős a különbség. Most még nem zavar. Úgy gondolod, nem kellene ujjat húzni a munkaadóddal. Örülni 
kell annak, ami van, hiszen az a kevéske is jól jön. 

Félsz. Nem mersz kiállni még az érdekeidet védő emberek, szakszervezetek mellett sem. Pedig szíved 
mélyén tudod, hogy igazuk van. 

Otthon, családi körben mellettük vagy és nekik szurkolsz, de ha munkahelyeden valamelyik főnököd 
közelít hozzád, elhallgatsz, és másról kezdesz beszélni. 

Pedig főnöködnek is „áll a zászló”. Őt is elküldhetik, de ő, beosztásánál fogva a munkáltató érdekeit 
szajkózza. Holott ő is tudja, hogy nincs igaza. 

Páran a saját egzisztenciájukat, életszínvonalukat, esetleg egészségüket vagy működési feltételeiket 
veszélyeztetve próbálják védeni érdekeidet. És te nem érted, vagy nem akarod, nem mered érteni, hogy 
mekkora szükség van rád – saját magadért! 

Fáradt vagy.  Jobb a békesség, kinek kell a harc? Inkább lefekszel. 
És mondd: ha lefekszel, lesz erőd még egyszer felállni? 

Fehér Liliom 
 

Sztrájkbizottság a villamos energiai szakszervezeteknél 
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Nem vagyunk egyedül. Másutt is úgy 

gondolják a munkavállalók, hogy nem szabad 
tovább hátrálni. 

Jószerivel már nincs is hová. 
Sztrájkbizottságot alakított a három villamos 

energiai szakszervezet, mert eddig eredménytelenek 
voltak az idei bér-és szociális megállapodásról 
kezdett tárgyalások. 

A munkáltatók minimálisan – szinte megalázó 
módon – bruttó átlag 2 százalék keresetnövekedést 
ajánlanak, a szakszervezetek viszont legalább 5 
százalékot kérnek. 

A tárgyalások folynak, eredménytelenségük 
esetén a villamos energiai dolgozók sztrájkot 
hirdetnek. 

Szurkoljunk sikerükért! 

 
 
 
 
OMSZ Szakszervezeti Belépési Nyilatkozat 
 
 
Név:………………………………………………… Törzsszám:……………………………..  
 
Születési hely, idő:……………………………………………………………………………... 
 
Foglalkozás:……………………………………………………………………………………. 
 
Lakcím:………………………………………………………………………………………… 
 
Munkahely:…………………………………………………………………………………….. 
 
Megjegyzés :……………………………………………………………………………………. 
 
A szakszervezet alapszabályait magamra kötelezőknek tartom. Kérem a 
szakszervezetbe való felvételemet.  
 
 
……………………………….2006………………………………………. 
 
 
        ……………………………….. 
                     Aláírás 
 
 
 
 
Megbízás 
 
 
Alulírott:………………………………………….Törzsszám:……………………………….. 
 
Anyja neve:…………………………………………………………………………………….. 
 
Lakcím:………………………………………………………………………………………… 
 
Mint az Olajipari Munkások Szakszervezetének tagja, megbízom munkáltatómat  
/ MOL Rt /, hogy munkaviszonyom alapján mindenkori havi fizetésemből a 
szakszervezetem illetékes testülete által meghatározott és a munkáltatómmal 



rendszeresen közölt szakszervezeti tagdíjam összegét (0,5 %, maximum 800 
forint/hó) a számfejtéskor elkülönítse és azt az OMSZ számlájára - OTP 
Százhalombatta 11742135-20007645 - átutalja. 
 
Ez a megbízás visszavonásig érvényes. 
 

Kelt:……………………………………………2006………………………………………….. 
 

…………………………….. 
                                                                                                             Aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              E-mail: Olajipariszakszervezet@mol.hu  

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

 

Láttam a főnökömet az új céges Audijában. 
Én igazán tudok örülni ennek. 

Megdolgoztam érte... 
* 

A róka és a holló meséje arról szól, hogy a 
húsevő róka és a rovarevő holló veszekednek 

egy tejterméken, amit mind a ketten utálnak… 
* 

Miért nem lehet olvasni soha az újságokban: 
„Jósnő nyerte a lottófőnyereményt!” 

* 
A repülőgépeket miért nem a fekete doboz 

anyagából készítik? 
* 

Ezelőtt - minden különösebb ok nélkül - 
dohányoztam, ittam, és káromkodtam. 

Mióta itt dolgozom, jó okom van rá! 
* 

Először megtanítanak járni és beszélni, később 
azt mondják: "Ülj nyugodtan és maradj 

csendben"! 
* 

Rendszergazda vagyok. 
Ha röhögni lát, mentsen! 

* 
Tévedni emberi dolog, de valamit igazán 

hatásosan elszúrni: ehhez már számítógép kell. 
* 

A férfiak megnézik a nők fenekét és azt 
gondolják: "Húúúúúú, micsoda segg!" 

A nők is ezt gondolják, de közben a pasi arcába 
néznek. 

* 
Nem az az örömlány, aki a placcon áll, hanem 

akinek megveszed a bundát meg a kocsit, aztán 
este fáj a feje... 

* 
Háborúzni a békéért olyan, mint szeretkezni a 

szüzességért. 
* 

Intim betéti társaság kültagot keres. 
Beltag már van! 

* 
Csak aki folyton viccel, az gondolhat mindent 

komolyan. 
* 

Elmentem lángososnak. Végre egy zsíros állás! 
* 

Letartóztatják Sóderoló Dezsőt, a napilap 

ügyeletes szerkesztőjét. Azt mondja bent a Sztálin 
út 60-ban: 

- Nem értem, elvtársak, mit vétettem? 

- Kuss...! - hangzik a gyöngéd válasz. 

- De elvtársak, én régi kommunista vagyok, 

szívből építem a népi demokráciát, rendszeresen 
írunk Rákosi elvtársról... Tegnap is hírt adtunk 

bölcs vezérünk sertéstelepi látogatásáról. 

 - Na látja, ez az! Nézze meg a fényképet! 

- Igen, én adtam le. 

- Olvassa el a képaláírást! 



- Rákosi elvtárs a disznók között. Balról a 

második Rákosi elvtárs... 

* 
Menedzserek esti iskolájában: 
-Van házid? 
-Van, tölthetek? 

* 
Két nõ játszik a golfpályán. Egyikük üt egy 

nagyot, a labda messzire repül és pont egy 
férfiakból álló csoportba csapódik. Nagy üvöltés 
hallatszik, a két nõ futva indul az áldozatokhoz. 
Egy férfit látnak, aki két kezét a lába között 
tartva egyhelyben ugrál, fájdalmas kifejezéssel 
az arcán. A tettes odamegy hozzá, és azt 
mondja: 

- Jaj, uram, nagyon sajnálom. Úgy látom, 
pont a legrosszabb helyen találtam el. Engedje 
meg, hogy segítsek, én orvos vagyok. 

Azzal elkezdi a férfi nemi szervét 
masszírozni. 
- Ugye, most már sokkal jobb? - kérdezi 
áldozatától. 

- Ó igen, most már sokkal jobb - feleli 
meglepetten a férfi. De az ujjam sajnos még 
mindig fáj... 

* 
Elmegy a nõ a szexuális tanácsadóba azzal a 

panasszal, hogy a férje évek óta nem nyúlt hozzá. 

Első próbálkozásra erotikus fehérneműt ajánl neki 

a doki. Be is vásárol a csaj. 

Hazajön a fickó, kinyit egy sört, leül meccset 

nézni, asszonyka felöltözik, szobába be. Fekete 

harisnyakötő, fekete combfix, fekete átlátszó bugyi, 

fekete melltartó, fekete áttetsző köntös, majd 

megáll az ajtóban. 

A fickó végignéz rajta, majd megszólal: 

- Mi van, meghalt anyád? 

* 
- Apu, miért van az, hogy én néger vagyok, anyu 
és te meg fehér? 
- Nem tudom kisfiam, kérdezd meg anyádat. 
- Anyu, miért van az, hogy én néger vagyok, apu 
meg te fehér? 
Mire az anyja: 
- Ne is kérdezd kisfiam, akkora buli volt a 
fogantatásodkor, örülj, hogy nem ugatsz! 



 
 

A Mol Rt. Olajipari Szakszervezet 
 

FEBRUÁRBAN NINCS BÉRLETES ELŐADÁS 
  

 

A MOL Rt. Olajipari Szakszervezet 
kiadványa. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 

Felelős kiadó: Hajzer Barnabás 
Cím: MOL Rt. DUFI 2443 Százhalombatta Pf: 1 

Telefon: 121-19. Fax: 115-19 
E-mail: Olajipariszakszervezet@MOL.hu 

L A K Á S  K I A D Ó !  
 
 

Százhalombattán, a Tóth László utcában, 2 szobás, második emeleti, bútorozott, teljesen felszerelt, 
felújított lakás, igényesnek kiadó! 

 
Azonnal beköltözhető! 

 
Érdeklődni lehet: 06-70-373-7049 

JÖJJÖN HOZZÁNK – HA JÓÍZŰT AKAR ENNI! 
 

Éhségét csillapítjuk, szomját oltjuk, koffeinhiányát pótoljuk, ha felkeres minket! 
 

Elfogadható árú sült és főtt ételekkel, szendvicsekkel, udvarias kiszolgálással várjuk a hozzánk érkezőket! 
 

AZ ÖNÖK IGÉNYEI SZERINT BŐVÜLŐ ÁRÚKÍNÁLAT! 
 

Címünk: DUFI I.sz. telep, 14-es épület (a Hága László szálló mögött) 
Nyitva tartásunk: minden nap, 1000-től – 2200-ig. 
Duma István üzletvezető. Tel: 06-30-417-8974 

M U N K A L E H E T Ő S É G !  
 

15 éve sikeresen működő, kereskedelmi cég, most nyíló új osztályára munkatársakat keres! 
 

Ingyenes tanfolyam, amit a cég finanszíroz Önnek! 
Sikeres vizsga után, azonnali munkakezdés! 

 

Érdeklődni hétköznap 0800 1200 óra között: 06-30-663-9517 

Az Inter-Európa Bank Rt. megbízható banki háttérrel áll ügyfelei rendelkezésére! 
 

- Kedvezményes lakossági és vállalkozási számlavezetés! 
- Hitelügyintézés. 
- EU projektek. 

- Betétlekötések, befektetések. 
 

TEMPO EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TAGOKNAK: 
- Ingyenes számlavezetés. 

- Havonta 2 db ingyenes készpénzfelvétel bármely ATM-ből. 
- Interneten is lebonyolítható banki ügyintézés. 

(átutalás, betétlekötés, befektetés, számlaegyenleg) 
- Kedvezményes bankkártya díj, 1,5 millió forintos balesetbiztosítással. 

Ügyintézőink, minden héten szerdán, a DUFI irodaház aulájában várják Önöket! 
 

Hegedűs Zita: 06-20-564-2981 
Székváriné Cs. Csilla: 06-30-211-3917 
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