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Fiam, TSZ tag ne legyél, inkább tanulj 
 

2011. március 7-én, a budapesti Szépművészeti Múzeumban, Mosonyi György vezérigazgató 
ünnepélyes keretek között átadta a 2010. évi MOL Életpálya Díjakat. A 22 kitüntetett között volt 
Novák Ferenc, a Dunai Finomító FCC blokk üzemeinek műszakvezetője, az Olajipari Szakszervezet 
tagja. A kitüntetést azok kapják, akik elkötelezettségükkel, több évtizedes kiemelkedő 
teljesítményükkel kiérdemlik. 

 

- Az Olajipari Szakszervezet 
tagsága, és a magam nevében 
gratulálok a rangos 
elismeréshez. Hogyan vezetett 
egy fiatal zalai srác életútja a 
vegyiparhoz, és ezen belül a 
százhalombattai Dunai 
Kőolajipari Vállalathoz? 

- Köszönöm a gratulációt. Zala 
megyében, egy Nagykanizsa 
melletti kisfaluban, Sandon 
születtem 1953-ban. Édesapám 
most is ott él. Középiskolámat 
Nagykanizsán a Vegyipari 
technikumban végeztem. A 
Finomítóból megkeresték az 
iskolát, hogy fiatal 
szakembereket toborozzanak. 
Biztos munkahelyet, valamint 
lakást ígértek. Miután a lakáshoz 
jutás a hetvenes évek elején is 
nehézkes volt, átgondoltam a 
lehetőségeket és iskolám 
elvégzése után 1972-ben, több 
évfolyamtársammal – Sziva 
Miklós, Tüske Árpád, Bakos 
Ernő, Fekete Imre és mások – 
együtt idejöttem dolgozni. 

- A Finomító melyik 
üzemében kezdtél? Mikor, és 
hogy kerültél az FCC üzembe? 
Elmondanád szakmai, 
előremeneteledet? 

- A MEK üzemben kezdtem, 
először szűrős voltam, majd 
táblakezelő. Végeztem a három 
műszakosok szokásos dolgát 
annak örömeivel és 
nehézségeivel együtt. Mindig 
igyekeztem helytállni, ennek 
köszönhetően Kiváló Dolgozó, 
majd a Szakma Ifjú Mestere 
lettem. 1982-ben toborozták a 
Krakk üzem személyzetét, egy 
újabb kihívást látván én is 
jelentkeztem. Vezérlőként 
kezdtem dolgozni a korszerű 
üzemben. Itt szakmai pályám is 
sikeresebbé vált, mert azt 
mindenki tudja, hogy a 

Finomítóban a Krakk üzem volt 
az első, amelyik DCS vezérlésű 
nyugati technológiával épült. Ezt 
megtanulni sem volt egyszerű 
„mutatvány”, sokkal 
bonyolultabb volt, mint az addig 
ismert üzemek. Szakmai utakon 
voltunk az NDK-ban, ami a 
tanulás mellet egy jutalomútnak 
is számított. Ezután sem álltunk 
le a tanulással, mert a Krakk 
üzem folyamatosan fejlődött. 
Megépült a HF alkilező, az 
ETBE, majd a BEK-5 üzem. 
Ezek újabb ösztönzők, illetve 
tanulási lehetőségek voltak. Úgy 
is mondhatnám, hogy nem 
tudtunk eltunyulni. Közben, ’91-
ben műszakvezető lettem. 

 
- Biztos volt, van példaképed, 

példaképeid, akár a 
magánéletben, akár szakmai 
téren. Ha nem túl bizalmas a 
kérdés felfeded kilétüket? 

- Magánéleti példaképem 
édesapám, aki egyszerű 
parasztember. Tőle többek között 
azt láttam és tanultam, hogy 
sokat és becsületesen kell 
dolgozni és tudni kell spórolni, 
mert akkor az ember útja 
tisztességes és egyenes. Szakmai 
szempontból mindig voltak 
körülöttem olyanok, akikre 

felnézhettem, akiktől 
tanulhattam: a MEK-ben Mongyi 
Sanyi és Szalai Feri 
műszakvezetőim, a Krakk 
üzemben pedig Katona Antal, 
akitől a krakkolásról nagyon 
sokat lehetett tanulni, és 
említhetem Hodur Jenőt is, 
akivel 27 évig együtt dolgoztam 
és a mai napig nagyon jó 
barátságban vagyok. 

- Folyamatosan változnak a 
követelmények, munkádban mi 
volt régen, és mi ma a 
legnagyobb kihívás számodra? 

- Alapállásom, hogy munkát 
mindig el kell végezni. Engem 
leginkább az új keletű 
bonyolultság zavar. Olyan 
adminisztrációs plusz feladatok 
jöttek be, amik jelentősen 
bonyolítják, illetve megnehezítik 
dolgunkat. Ha 
végigadminisztráljuk azokat a 
rendszereket, amik a 
számítógépen futnak, azzal 
elmegy a fele műszak. Most egy 
újabb kísérletet végeznek rajtunk 
az elektronikus műszaknaplóval. 
Nem tagadom, van benne jó is, 
de annyira kiforratlan, sok 
hibával teli, hogy most nekünk 
kell hibafeltárásokat végezni, 
leveleket irkálni. A számítógép 
mellet szinte papírhegyek 
vannak, ami nem kihívás, hanem 
inkább zavaró tényező. 

- Mi lesz, ha egyszer a 
számítógépes rendszer 
összeomlik? 

- Sokszor gondolkodtam ezen. 
A Finomító megállna, talán nem 
is tudnánk újra indítani. Az élet is 
megváltozna, mivel minden 
adatunk számítógépes 
nyilvántartásban van, így eltűnne 
mindenünk: házunk, autónk, 
fizetésünk, 
nyugdjunk/nyugdíjjogosultságuk.  
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Én a gépben megbízom, de 
nálunk is vannak olyan műszerek 
(PLC), amelyek beégetett 
memóriával működnek. Nem 

tudunk rajtuk változtatni. Az 
zavar, mikor előadódik 
valamilyen kisebb probléma, és 

én nem tudok továbblépni a 
programjában, mert nem engedi. 

(folyt. a következő oldalon) 
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- Sokszor hivatkoznak arra, 

hogy a jó munkahelyi 
teljesítmény eredményéhez 
jelentősen hozzájárul a biztos, 
támogató családi háttér. Ami 
szerintem is igaz. Bemutatnád, 
a családodat? 

- Amit most elértem, és amire 
büszke vagyok, ahhoz kell egy 
biztos háttér, egy olyan család, 
amely ezt támogatja. 
Feleségemmel 35 éve vagyunk 
házasok és nagyon sokat 
köszönhetek neki. Elviselte azt, 
hogy ennyi időn keresztül 
rendszertelenül voltam otthon, 
ráadásul havonta csak egy 
hétvégét tudtam a családdal 
lenni. Soha nem tett ezért 
szemrehányást, és sokszor 
kettőnk helyett is helytállt a 
családban. Csak így tudtam a 
munkámra koncentrálni. Ő 
szintén a MOL-nál, a Logisztikán 
dolgozik. Egy kismama lányunk 
van Beatrix, aki megajándékozott 
bennünket egy csodálatos 
unokával. Összességében 
elmondhatom, hogy nyugodt, 
boldog családi életet élünk. 

- Milyen szellemi „útravalót” 
kaptál a szüleidtől, mikor 
távolabb munkát vállalva 
elhagytad a szülői házat? 

- A jövőm megalapozása 
érdekében hagytam el a szülői 
házat. Amikor az általános 
iskolát elvégeztem, és a 
továbbtanulás került szóba, azt 
mondták szüleim, hogy „Fiam, 
TSZ tag ne legyél, inkább 

tanulj”. Megfogadtam tanácsukat, 
amit nem bántam meg. Azóta is 
rendszeresen hazajárok segíteni, 
most már csak édesapámhoz, 
mert édesanyám sajnos négy éve 
elhunyt. Mindig azt mondták, 
hogy szorgalmasan tanuljak és 
dolgozzak, mert akkor az életem 
rendben lesz és nem lesz gond. 
Eddig ez be is jött. 

- Korod alapján 
korengedményes nyugdíjba 
mehetnél. Miért nem élsz 
mégsem a lehetőséggel? 

- Igen, már tavaly ősz óta 
nyugdíjas lehetnék, és sokan, 
főleg a fiatalok nem értik, miért 
nem használom ki ezt a 
lehetőséget. Ezt nehéz 
megmagyarázni. Talán ha 
röviden válaszolnék, akkor azt 
mondanám, hogy szeretek 
dolgozni, mert otthon ezt 
tanultam. Másrészt, nincs jó 
nyugdíjas példaképem. Apám 87. 
életévét tölti be, és most sikerült 
lebeszélnem arról, hogy művelje 
a szőlőt. Még mindig csak 
dolgozni akar. Családi házban 
lakunk, de a ház körüli munka 
kevés ahhoz, hogy kitöltse a 
napjaimat és hasznosnak érezzem 
magamat. Amíg egészségi 
állapotom engedi, és még érzem 
azt, hogy munkahelyem hasznára 
válhatok, addig dolgozni 
szeretnék. Vannak 
sikerélményeim, munkahelyi 
vezetőim szerint is még szükség 
van rám. Az a véleményem, hogy 
ha a munkahelyi körülményeket 

száz százaléknak vesszük és 
abból 51% jó, akkor még 
szívesen dolgozom. 

- Rangos elismerést kaptál, 
mely véleményem szerint 
feljogosít akár intelmekre, vagy 
a jelenkor üzenetének 
megfogalmazására. A MOL-nál 
dolgozó fiatalabb kollegáknak, 
akik most vagy nemrég 
kezdtek, mit tanácsolnál? 

- Nehéz jó tanácsokat 
osztogatni. Talán, a saját 
példámból kiindulva azt tudnám 
mondani, hogy az ember, ha 
szerényen él és keményen 
dolgozik, vannak céljai, áldoz 
értük, akkor eléri azt, amit maga 
elé tűzött. De nem szabad 
mindent egyszerre akarni. 
Általában az a baj a mai 
fiatalokkal, hogy húsz évesen 
akarnak autót, lakást, és egyéb 
vagyontárgyakat, csakhogy ez 
lottó ötös nélkül nem megy. 
Ezekért meg kell dolgozni – akár 
egy életen át. Ellenben, ha 
szerényen, apránként építi fel 
valaki életét, akkor mindig tud 
előbbre lépni és talán boldogabb 
és elégedettebb lehet. Ideillik 
Vörösmarty Mihály idézete, 
mellyel Mosonyi György úr 
nyitotta a díjátadást: „Az 
életpálya: kétes és nehéz! 
Vezéreljen rajta egy túlvilági 
kéz! S ha lépsz, fontold meg 
léptedet, mert onnan visszalépni 
nem lehet.” 
 

Brunecker Jenő 
 

 

A veszélyes harmadik műszak 
 

Különbség van a munkahelyi balesetek gyakorisága tekintetében a váltott műszakban és az egy 
műszakban dolgozók között. A Brit Kolumbiai Egyetem kutatói azt találták, hogy gyakrabban 
sérülnek meg azok az emberek, aki éjszakánként, illetve nem állandó időpontokban végeznek munkát. 
 

A vizsgálatot több mint 30 000 kanadai munkavállaló bevonásával végezték. A tanulmány megállapította, 
hogy Kanadában a munkahelyi balesetek száma csökkent, de az éjszakai műszakban dolgozók körében nem 
változott. A balesetek sérültjei leggyakrabban nők voltak. 
A tanulmány szerzője Imelda Wong szerint az alvási szokások megváltoztatása miatt a váltott műszakban 
dolgozóknál gyakrabban jelentkezett álmosság és fáradtság. Ilyen állapotban sokkal könnyebben 
szenvedhetünk el munkahelyi sérüléseket. A nők nagyobb baleseti kockázatának hátterében, pedig az állhat, 
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hogy nem csak a munkában kell helyt állniuk, hanem otthon a gyermeknevelésben és a háztartás vezetésében 
is. Ezért valószínűleg nehezebben alkalmazkodnak a váltott munkarendhez. 
Tekintettel arra, hogy az utóbbi évtizedekben drámaian megnőtt az éjszaka is dolgozó emberek aránya (a nők 
száma 95%-kal, a férfiaké 50%-kal) a munkáltatóknak megfelelő szabályozással kell rendelkezniük, hogy a 
munkahelyi balesetek számát csökkenteni tudják. 
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Nőnapi köszöntő 
 

Lágy szellők hangját hallgatom    Élet nélkülük nem lenne, 
a nőnapon, a nőnapon.     semmi olyan, semmi olyan.  
Most néhány szót kell mondanom,   Elhullnánk a végtelenbe  
ez alkalom, ez alkalom...    otthontalan, otthontalan...  

 
Mert nincs annál szebb álomkép,   Nem ismernénk soha szépet, 
úgy gondolom, úgy gondolom.    oly édesen, oly édesen.  
Ha kezünk fogja női kéz,    Szív szerelmet, boldog életet,  
ezt jól tudom, ezt jól tudom...    mi sohasem, mi sohasem...  
 
Ők a férfi örök társa,     Nőinket sosem feledjük, 
nagyon-nagyon, nagyon-nagyon.   bizony-bizony, bizony-bizony... 
Testünk, lelkünk tükörmása,    S nem csak nőnapon szeretjük, 
minden napon, minden napon...   nagyon-nagyon, nagyon-nagyon! 
 

 

Európai Demonstráció április 9-én, Budapesten 
 

Az Európai Unió Tanácsának Magyar elnöksége és az április 8-9-én Budapesten megrendezésre kerülő 
pénzügyminiszterek találkozója kapcsán, az Európai Szakszervezeti Szövetség a magyarországi 
szakszervezeti konföderációkkal közösen Euro-Demonstrációt szervez 2011. április 9-én, 14 órakor 
Budapesten. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


A demonstrációra Európa minden szegletéből több ezer munkavállalót várunk, hogy közösen mondjunk 
nemet a megszorításokra, és igent a munkahelyteremtésre és növekedésre. A rendezvény időzítésének célja, 
hogy minél nagyobb nyomást gyakoroljunk Európa pénzügyminisztereire és a nemzeti bankok vezetőire. 

Az Európai Demonstráció Budapestet megelőzően már több nagyvárosban sikeresen került megrendezésre, 
így Portóban, Barcelonában, Nizzában, Rómában, Strasbourgban és Brüsszelben. Most Budapesten a sor, 
hogy a munkavállalók szervezetten, nagy tömegekben mutassák meg magukat és álljanak ki a jogaikért. 

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) 82 nemzeti szakszervezeti konföderáció és 12 európai 
szakszervezeti konföderáció szövetsége, amely összesen mintegy 45 millió munkavállalót képvisel 
Európában. 
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Gondoskodunk, tehát vagyunk 
 

Ez lehetne a szlogenje Alapítványunk több mint egy évtizedes tevékenységének, hiszen közel húszezer 
alkalommal tudtunk nyugdíjas munkatársaink életkörülményein javítani, és százötvennél is több rendezvény 
megszervezésében, illetve anyagi támogatásában működtünk közre. 

A nehéz gazdasági helyzet ellenére a MOL Gondoskodás Alapítvány 2010-ben is segélyben részesített 
1800 nyugdíjas munkatársunkat és hozzájárult ahhoz, hogy eljuthassanak a MOL által szervezett „MOL 
Regionális Családi Nap” rendezvények egyikére. Az alapító MOL Nyrt. anyagi támogatásának, valamint az 
aktív dolgozók 1%-os SZJA felajánlásának köszönhetően reményeink szerint 2011-ben is maradéktalanul 
eleget tudunk tenni az alapító okiratban megfogalmazott célkitűzéseknek és a mintegy tizenháromezer 
olajipari nyugdíjas elvárásainak.  

Külön öröm számunkra, hogy a munkatársak adófelajánlása a korábbi évekhez képest tavaly 
megnégyszereződött, és reméljük ez a folyamat az idén is folytatódni fog. Ismételten köszönjük 
munkatársaink egyszázalékos adófelajánlását, és egyben kérjük valamennyi szénhidrogén iparban 
dolgozó munkatársunkat, hogy 2011-ben is támogassák célkitűzéseinket adójuk felajánlásával.  
 

A MOL Gondoskodás Alapítvány adószáma: 18045659-1-43 
 

2011-ben is szeretnénk biztosítani, hogy a MOL regionális családi napjain minél nagyobb számban 
tudjanak részt venni volt kollégáink. Annak érdekében, hogy minden nyugdíjasunkhoz el tudjunk jutni, 
feltétlenül szükséges az Alapítvány adatbázisának naprakész karbantartása. 

Ennek érdekében kérjük valamennyi nyugdíjas és aktív dolgozó segítségét, hogy a nyugdíjas 
munkatársaink elektronikus és postai elérhetőségét a kuratórium e-mail vagy posta címére eljuttatni 
szíveskedjenek. (E-mail: gondoskodas@mol.hu; postai cím: MOL Gondoskodás Alapítvány, 1117 
Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) 

A MOL Gondoskodás Alapítvány kuratóriumának nevében 1 %-os adó felajánlásukat, illetve 
közreműködésüket előre is köszönöm.  
Üdvözlettel: 
Murin János, elnök 
 

Kormányosok és evezősök! 
 
Nemrégiben egy magyar és egy japán cég nyolcpár-

evezős versenyt rendezett a Dunán.  A verseny előtt 
mindkét csapat keményen edzett, hogy a lehető legjobb 
teljesítményt érjék el. Mikor eljött a nagy nap, mindkét 
csapat versenyzői nagyon jó formában voltak, mégis a 
japánok nyertek 1 km-es előnnyel. 

A vereség igen érzékenyen érintette a magyar 
csapatot, teljesen mélypontra kerültek. A felső vezetés 
úgy döntött, feltétlenül kideríti a megsemmisítő 
vereség okát, ezért rögtön alakítottak is egy team-et, 
akik ezen a projekten dolgoztak. A feladatuk az volt, 
hogy alaposan tanulmányozzák az ügyet és megfelelő 
segítséget nyújtsanak. Mélyreható, hosszan tartó 
vizsgálatok után kiderítették, hogy a japánoknál heten 
eveztek és egy ember kormányzott, a magyar csapatnál 
egy ember evezett és heten kormányoztak. A felső 
vezetés erre felkért egy tanácsadó céget, készítsenek 

tanulmányt a magyar csapat struktúrájáról. A tanácsadó 
cég nem kevés fizetségért arra a következtetésre jutott, 
hogy a magyar csapatnál túl sokan kormányoztak és 
kevesen eveztek. A japánokkal szembeni legközelebbi 
vereséget elkerülendő, megváltoztatták a csapat 
felépítését. Most négy kormányos volt, két 
főkormányos, egy kormányigazgató és egy ember 
evezett. Ezen kívül teljesítményértékelési rendszert 
vezettek be az evezősnél, hogy nagyobb teljesítményre 
ösztönözzék őket. Bővítették az evezős feladatkörét és 
nagyobb felelősséggel ruházták fel. 

A következő évben is a japánok nyertek, 2 km-es 
előnnyel. A vezetés elbocsátotta az evezőst rossz 
teljesítménye miatt, eladták a csónakot is és leállítottak 
mindenféle evezéssel kapcsolatos beruházást. A 
tanácsadó céget dicsérettel illették, az így megtakarított 
pénzt pedig szétosztották a menedzsment tagjai között. 
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Hatvanöt éves tűzoltók a vörös kakas ellen? 
 

A hivatásos állományban dolgozók, a rendőrök, tűzoltók, börtönőrök megdöbbenéssel hallották a 
korkedvezményes nyugdíj megszüntetésének kormányzati szándékát. Helyzetük alaposabb megismertetése 
és ellenérveik kifejtése érdekében sürgős konzultációt kezdeményeznek a döntéshozó politikai elittel, hogy a 
téves információkat kiigazíthassák. Javaslatuk az, hogy a teljes megszüntetésről szóló elképzelést vegyék le a 
napirendről, és kezdjenek tárgyalni a köztes megoldásról. Értékeljék közösen az egyes szakmák 
korkedvezményes nyugdíját, és találjanak kompromisszumos megoldást – nyilatkozta Vincze Tibor, a 
Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezetének (RKDSZ) elnöke. 
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Táppénz: mikor melyik ellátás jár? 
 
A magyar egészségbiztosítás megkülönböztet pénzbeli és szolgáltatásbeli ellátásokat, attól függően, 

hogy ki-milyen biztosítási csomaggal rendelkezik. Ezen csomagoknak a tartalmát szinte évente 
felülírja a gazdasági helyzet, illetve az erre reagáló, politikai döntés. A HR Portal összegyűjtötte a 
legújabb, 2011-es állapotot is, hogy a HR-esek informálni tudják a hozzájuk forduló, bajba került 
munkavállalókat. 

 
Nem sokkal a próbaideje lejárta után bocsátották 

el Katalint az új munkahelyéről. Az indok leépítés 
volt, ami manapság sok munkavállalót érintő indok, 
de Katalin másfél év keresgélés után találta meg az 
új helyet, a három és fél hónap, amit ott töltött, élete 
egyik legszebb, leginkább sikeres periódusa volt. A 
kilépési papírok átvétele után hazament, és olyan 
depresszív állapotba zuhant, hogy két napig felkelni 
sem volt ereje. 

Utána pedig hiába kelt ki az ágyból, mert az 
influenza annyira elkapta, hogy a következő két 
napban csak a konyháig tudott kimenni. Csak a 
betegség harmadik, az elbocsátás utáni ötödik nap 
bírt elmenni az orvoshoz, aki már csak a 
gyógyszereket tudta Katalinnak felírni. Ha beszólt 
volna telefonon már az első, betegen töltött napon, 
akkor még passzív táppénz is járt volna a munka 
nélkül maradt szoftver-fejlesztőnek. Így csak a 
komplikációként föllépett tüdőgyulladás és a 
többhetes, a munka keresését megakadályozó 
ágynyugalom maradt meg az asszonynak. 

Bármely munkavállaló könnyen belesétálhat 
ehhez hasonló csapdákba. Az elkerülésükhöz 
próbálunk segítséget nyújtani az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatási anyagainak 
felhasználásával. 

Az alap, ami - majdnem - mindenkinek jár 
A biztosítotti jogviszonyt a járulékfizetés 

határozza meg. Annak alapján, hogy ki - milyen 
jogviszonyból fizet járulékot, részesülhet ezekből a 
közjavakból. A munkaszerű tevékenységekből 
fizetett járulék alapján biztosított lesz a 
munkavállaló, a többi, jövedelemszerző 
tevékenységből vont járulék pedig csupán az 
egészségbiztosítás ellátásaihoz való hozzáférést 
biztosítja. 

Az előbbiek közé tartoznak az alkalmazottként 
dolgozók, leginkább a munkaviszonyban, 
közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati 
jogviszonyban álló személyek. De ennek a körnek a 

tagjai az egyéni és társas vállalkozók, ha 
társadalombiztosítási szempontból nem kiegészítő 
tevékenységet folytatók. Végül, biztosítottak a 
bedolgozói, megbízási szerződés alapján, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő vállalkozási 
jogviszonyban, segítő családtagként, személyesen 
munkát végző személyek, amennyiben az e 
tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot 
képező jövedelmük eléri a minimálbér harminc 
százalékát, vagyis 2011. január 1-jétől a 78.000 
forintos minimálbérre tekintettel a biztosítási 
kötelezettség a havi 23.400 forintos jövedelem 
esetén áll fenn. 

Csak baleseti biztosításban és ehhez kapcsolódóan 
egészségügyi ellátásban részesülnek a 
mezőgazdasági és a turisztikai idénymunkát végzők 
és alkalmi munkavállalók. 

A társadalombiztosítás ellátásait nem lehet 
igénybe venni, ha például nem történik 
munkavégzés. Ilyen eset a fizetés nélküli szabadság 
ideje, kivéve, ha a fizetés nélküli szabadság idejére 
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély 
vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, 
vagy tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek 
ápolása címén veszik igénybe. 

Nem lehet igénybe venni társadalombiztosítási 
ellátást akkor, ha igazolatlan a munkától való 
távollét. A harmadik eset pedig az, amikor a 
munkavállaló mentesítve van a munkavégzési 
(szolgálatteljesítési) kötelezettsége alól. 

Nem kaphat a közös kasszából ellátást a 
büntetőeljárás során a személyes szabadságot 
korlátozó intézkedés idejére a munkavállaló és a 
kötelező kamarai tagság, egyéni vállalkozói 
tevékenység szüneteltetése idejére sem. 

Egészségügyi ellátást is csak az kaphat, aki 
valamilyen jogcímen biztosítva van. Ezenkívül egy 
lehetőség áll még nyitva azok előtt, akik semmilyen 
jogosultságot nem tudtak szerezni. Egészségügyi 
szolgáltatási járulékot fizethetnek, amely tételes 
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összegű, havonta 2011-ben 5100 forint (napi 
összege 170 forint). Annak, aki ezt a típusát 
választja az egészségügyi szolgáltatási jog 
szerzésének, egy fontos következményt kell 
figyelembe vennie. Ha megszűnik a befizetése, ő 
nem lesz jogosult az egyéb jogcímek 
megszűnésekor fennálló, 45 napos, passzív 
igénybevételi időszakra. Azzal a nappal, amikor 
lejár ez a befizetés, nem kaphat térítésmentes orvosi 
ellátást. 

Ellátások betegség előtt 
Minden, egészségügyi szolgáltatásra jogosult 

polgár igénybe vehet megelőző szolgáltatásokat a 
biztosítása terhére. Például a hazai halálozási 
arányszámokat magasan vezető szív- és érrendszeri 
betegségek kockázatait csökkentő céllal a 21-40 
éves korosztálynál a teljes kardiovaszkuláris 
kockázat felmérés alapján csoportokra osztják a 
népességet. 

(folyt a következő oldalon) 
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A kis kardiovaszkuláris kockázatúnak 
megállapított személyeknél az alapstátus 
meghatározását követő időponttól ötévente, a 
közepes és nagy kardiovaszkuláris kockázatúnak 
megállapított személyeknél pedig kétévente mérik 
az úgynevezett abdominális obesitas-t, vagyis azt az 
állapotot, amikor a haskörfogat nőknél minimum 80 
centiméter, férfiaknál legalább 94 centiméter. 

Ebben az esetben a metabolikus szindróma más 
alkotóelemei (triglicerid-szint, HDL-koleszterin-
szint, vérnyomásérték, éhgyomri vércukorszint) 
fennállásának a vizsgálata is szükséges része a 
megelőző szűrésnek. Ezeken a vizsgálatokon a 
részvétel önkéntes, de ezt akár az orvos is 
kezdeményezheti. A gyógyító személyzetnek 
megtagadnia azonban - érvényes egészségbiztosítási 
jogviszony mellett-, a vizsgálat teljeskörű 
lefolytatatását nem lehetséges. 

A különböző, meghatározott életkorú, nemű 
lakosságcsoportok úgynevezett népegészségügyi 
célú vizsgálatainak célja a megelőzés. Ilyen célzott 
szűrővizsgálatok keretében jogosultak például a 25 
és 65 év közötti nők az egyszeri, negatív eredményű 
szűrővizsgálatot követően háromévenként 
nőgyógyászati onkológiai méhnyakszűrésre, illetve 
a 45-65 év közötti nők a mammográfiai vizsgálatra. 

Ha bekövetkezik a baj, akkor a törvények 
értelmében, minden betegnek joga van - a 
jogszabályokban meghatározott keretek között - az 
egészségi állapota által indokolt, megfelelő, 
folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód 
követelményének megfelelő egészségügyi 
ellátáshoz. Ennek része az is, hogy mindenkinek 
joga van fájdalmának csillapításához és 
szenvedéseinek csökkentéséhez, ezek támogatása 
azonban ellátásonként eltérő. 

A diagnózis felállítása, illetve a kezelés során, 
amennyiben a beteg a vizsgálatok eredményét 
vitatja, vagy a javasolt vizsgálati, illetve terápiás 
módszerrel nem ért egyet, jogosult egy további 
orvosi szakvéleményre és javaslatra. 

Ellátások a betegség idejére 
A betegség miatti keresőképtelenség első 15 

munkanapjára az általánosan használt kifejezéssel 
ellentétben nem táppénzt, hanem úgynevezett 
betegszabadságot vehet igénybe az arra jogosult 
munkavállaló. Sok a változás, megszorítás az eddigi 

szabályozáshoz képest ezen a területen is. 
Betegszabadságra azok az alkalmazottak jogosultak, 
akik munkaviszonya a Munka Törvénykönyve 
hatálya alá tartozik. A betegszabadság kizárólag a 
munkavállaló saját betegsége esetén jár. 

A betegszabadság alatt folyósított juttatás nem az 
egészségbiztosítás ellátása, hanem azt a munkáltató 
fizeti. A betegszabadság idejére a távolléti díj 70 
százaléka jár, de ez az összeg adó- és járulékköteles 
is. 

A betegszabadság letelte után táppénzt folyósít az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár a betegség 
alatt, illetve a betegség bekövetkezte előtt 1-3 
nappal biztosított munkavállalóknak. Nem jár 
táppénz azoknak a munkavállalóknak, akiknek a 
biztosítása szünetel, illetve munkavégzési 
kötelezettség hiányában nincs keresetveszteségük. 
Ez jellemzően a fizetés nélküli szabadságon lévőket 
érinti. Bár a táppénzt naptári nap alapján számítják, 
de nem jár a betegszabadság lejártát követő 
szabadnapra és heti pihenőnapra, ha azt követő 
munkanapon keresőképtelenség már nem áll fenn. 

A táppénz összegét több tényező befolyásolja. 
Elsődlegesen az a jövedelem határozza meg, amely 
után a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási 
járulék megfizetésére kötelezett, hiszen a számítás 
során a táppénz alapját e jövedelem naptári napi 
átlaga képezi. A táppénz mértéke a biztosításban 
töltött időtől, illetve az esetleges kórházi ápolástól 
függően a napi átlagkereset 60 százaléka, illetve 50 
százaléka. 

A legfontosabb tényező, ami az összeget 
befolyásolja az úgynevezett "irányadó időszakban" 
termelt biztosítási jogviszony alapú jövedelem. 
Irányadó időszak a táppénzre jogosultság kezdő 
napját közvetlenül megelőző naptári év első napjától 
a táppénzre való jogosultságot megelőző napig tart, 
ha ezen időszak alatt a biztosítási idő folyamatos. 
Ha ez megszakad, úgy a megszakadás előtti 
jövedelem a táppénz alapjaként nem vehető 
figyelembe. A konkrét összeg azonban függ attól is, 
hogy van-e a biztosítottnak a táppénzre 
jogosultságot megelőző naptári évben 180 napnyi 
jövedelme. 

Ha ez megvan, akkor ez az összeg a táppénz 
összegének a vetítési alapja. Ha nincs 180 napnyi 
jövedelem, a táppénzre való jogosultság kezdő 
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napját megelőző naptól visszafelé - maximum a 
jogosultság kezdőnapját megelőző naptári év első 
napjáig - számított 180 naptári napi jövedelemből 
kell a táppénz összegét kiszámítani. Abban az 
esetben pedig, ha még a táppénz kezdőnapját 
közvetlenül megelőzően sincs 180 napi jövedelem, 
akkor a jogosultság kezdő napján érvényes 
minimálbér lesz a táppénz alapja. Ez 2011-ben 
78.000 forint. 

A táppénz összegénél a vetítési alap mindig az 
előző naptári év rendszeres jövedelme. Nem része 
ennek a 13. havi illetmény, a prémium, illetve egyéb 
év végi részesedés, törzsgárda jutalom és egyéb 

jogcímen kifizetett, nem havi rendszeres jövedelem. 
Ezeket a nem rendszeres jövedelmeket a táppénz 
összegének megállapítása során kizárólag azzal az 
időtartammal arányosan lehet figyelembe venni, 
amelyre tekintettel azt adták. Külön alapot kell ma 
már számolni a rendszeres és a nem rendszeres 
jövedelemből is. 

2011-ben a táppénz összege is maximalizálva van. 
Ez normál táppénz esetén 10.040 forint, passzív 
táppénz esetén 3.900 forint napi határösszeg. Ezt az 
összeget legfeljebb egy évig, illetve passzív táppénz 
esetén 30 napig kaphatja a munkavállaló. 

(folyt. a következő oldalon) 
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Táppénz a méltányosság jogán 
Vannak olyan élethelyzetek, amikor nem sikerül 

megfelelni minden, egészségbiztosítási pénzbeli 
ellátási követelménynek. Ebben az esetben 
méltányosságból igényelhető a táppénz. Ilyenkor az 
OEP egyéni elbírálás után engedélyezi és bonyolítja 
a szabályoktól akár eltérő ellátás folyósítását. A 
méltányossági ellátás megállapításához mindig más 
körülményeket is vizsgál a hatóság, amely lehet a 
rászorultság mértéke, a jövedelmi helyzet, az egy 
lakásban élők száma. A méltányosságon alapuló 
táppénz iránti kérelem 15 napon belül nyújtható be a 
foglalkoztató szerinti regionális egészségbiztosítási 
szervhez. 

Tipikus élethelyzet, amikor túl rövid a 
biztosításban előzetesen eltöltött időszak. Ebben az 
esetben, orvosi javaslatra adják meg a táppénz 
lehetőségét a regionális biztosító munkatársai. A 
folyósítás időtartama maximum egy év lehet ebben 
az esetben. Másik, gyakran előforduló helyzet, 
amikor a passzív táppénz lejártakor a beteg 
egészségi állapota még nem áll helyre. Ebben az 
esetben is mindig egyéni elbírálás után, a regionális 
egészségbiztosító felelősei döntenek a táppénz 

mértékéről, idejéről, ami maximum újabb 30 napos 
időszak lehet. Fontos tényező ugyanakkor, hogy 
ehhez a kifizetéshez már az OEP ellenőrző 
főorvosának a javaslata is szükséges. 

Mindegyik táppénzes ellátásra egyöntetű 
szabályként alkalmazható, hogy ha a beteg nem 
működik együtt az őt gyógyító orvossal, súlyos 
retorzió éri, megszüntetik táppénze folyósítását. Ha 
az utasításokat a beteg nem tartja be, és ezáltal 
gyógyulását tudatosan, szándékosan késlelteti, vagy 
az elbíráló orvos által elrendelt orvosi vizsgálaton 
nem jelenik meg, és a mulasztásra elfogadható okot 
nem tud szolgáltatni, akkor a táppénz folyósítását 
meg kell szüntetni. 

Az Egészségbiztosítási Pénztár megszünteti az 
ellátást akkor is, ha a beteg az ellenőrző orvos 
vizsgálatához nem járul hozzá. Az ellenőrző orvos - 
a kezelő orvos jelenlétében - a keresőképességet a 
táppénzre jogosult személy tartózkodási helyén is 
ellenőrizheti, vagyis a keresőképtelen állományban 
lévő személyt az ellenőrző orvos akár otthonában is 
megvizsgálhatja. 

HR Portal. 

 

Biztonságban dolgozol-e? 
 

A munkavédelmi ellenőrzések tavaly 22 169 munkáltatóra terjedtek ki, amelynek során a munkavédelmi 
felügyelők ellenőrizték az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülményekre vonatkozó 
szabályok betartását. Az építőipari ágazatban 6997, a feldolgozó- és gépiparban 6746, a kereskedelmi és 
vendéglátó-ipari ágazatban 5081, a mezőgazdaságban 995, az egészségügyi, szociális ellátás területén 274, a 
bányászati ágazatban összesen 71 munkáltatót ellenőriztek a felügyelők. 
 

Munkavédelmi szabálytalanságot az ellenőrzött 
munkáltatók 83,6 százalékánál tapasztaltak, ami az 
ellenőrzött munkavállalók 55,7 százalékát érintette. A 
súlyos szabálytalansággal érintett létszám 97 412 fő 
volt, amely a szabálytalansággal érintett 
munkavállalók 32,6 százaléka. 

Súlyos munkavédelmi jogsértések 
2010-ben is a súlyos jogsértéseket a kiemelt 

ágazatok közül elsősorban az építőiparban folytatott 
ellenőrzések során tapasztalták, de a feldolgozóipari 
tevékenységet végző munkáltatók ellenőrzése kapcsán 
is előfordult a munkavállalók egészségének és/vagy 
testi épségének súlyos veszélyeztetése. 

Az ellenőrzött munkáltatók jelentős része nem 
tisztázta megfelelően az alkalmazott technológiából, 
illetve tevékenységből származó expozíciós 
körülményeket. A 10 fő alatti vállalkozások 
munkavállalói különösen veszélyeztetettek, hiszen 
jobbára nem rendelkeznek a munkáltatók megfelelő 
munkavédelmi ismeretekkel, képzettséggel, illetve 
szolgáltatóval, akik közreműködnek az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkafeltételek 
kialakításában, az egészségkárosodások, 
munkabalesetek megelőzésében. 

Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések 
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Az OMMF által vezetett munkabaleseti nyilvántartás 
2010. évi adatai alapján, 2010. február 1-jétől 2010. 
december 31-ig 17 658 munkabaleset bekövetkezését 
jelentették a munkáltatók. 

A bejelentett események közül súlyos kimenetelű 
150 baleset volt, ebből 83 halálos, 33 súlyos 
csonkulásos. 

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai 
2010-ben a munkaügyi hatóság 25 056 munkáltatót 

ellenőrzött. A vizsgálatok a munkáltatók 57 
százalékánál találtak munkaügyi jogsértéseket, 
amelyek az ellenőrzésbe vont munkavállalók (246 463 
fő) 50 százalékát érintették. 

Csökkenő mértékű, de még mindig kiemelkedő 
szabálytalanság a feketefoglalkoztatás: az összes 

munkaügyi jogsértéssel érintett létszám 27 százalékát 
teszi ki a munkaszerződés és bejelentés nélküli 
munkavégzés (29 869 főt érintően). 

A 2010. évben feltárt jogsértéseket elkövető 14 302 
munkáltató közül 11 075 vállalkozással szemben 
alkalmazott az OMMF munkaügyi bírságot, összesen 3 
232 901 000 forint összegben. 

A munkaügyi bírsághatározatok kiugró aránya 
egyértelműen a 2009. évi törvénymódosítással 
magyarázható, amely - a döntéshozó mérlegelési 
jogkörét leszűkítve - kötelező bírságalkalmazást ír elő 
a legsúlyosabb szabálytalanságok 
jogkövetkezményeként. 

Forrás: liganet.hu/ Műszaki Fórum  
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Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Ha homokba dugod a fejed, 
könnyebben seggbe rúgnak. 

* 
Nincs szebb látvány, mint amikor békepártiak 

verekszenek. 
* 

A szék határozza meg a tudatot… 
* 

A világvége gazdasági válság miatt elmarad! 
* 

Nem szégyen a kopaszság, egy szép arcnak 
kell a hely. 

* 
Ha lelőném az összes bikát, akkor is 

születnének marhák. 
* 

Mit szerethettek a nők a férfiakban, mielőtt 
feltalálták a pénzt? 

* 
Rájöttek, hogy az impotencia oka a   gravitáció! 

* 
Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, 

amit rögtön legfelül lehet kezdeni. 
* 

Az orvostudomány abból áll, hogy 
szórakoztatja a beteget, amíg a természet 

meggyógyítja. 
* 

Vasile, a román hegyi paraszt holtrészegen 
hazatántorog a kocsmából. Bemegy a fiához és 
megkérdi: 
- Mircea fiam, mondd csak, hányadik osztályban is 
vagy te? 
- Hát nem tudod, apu? Harmadikban! 
- Hásze akkor ejsze tucc diktálásra írni? 
- Há´ persze, hogy tudok! 
- Na, akkor szedj csak elő egy új füzetet és írd 
belé: Erdély a miénk! 
A gyerek előszed egy füzetet, beleírja, amit apja 
diktál. 
- Leírtad? 
- Le! 
- Akkor írd le mégeccer: „Erdély a miénk!" 
Leírja a gyerek még egyszer. 
- Kész vagy? Akkor írd le még egyszer! 
És így tovább, amíg a füzet tele van azzal, hogy 
"Erdély a miénk!". 

Látja a paraszt, hogy megtelt a füzet, elégedetten 
visszatántorog a kocsmába. 
A fiú pedig sírva felhívja anyukát a tanácsnál. 
- Anyu, anyu, ilyen részegen aput még sohase 
láttam! 
- Bántott, édes fiacskám? 
- Nem bántott! 
- Rendőrök hozták haza? 
- Nem, egyedül jött! 
- Mi van vele? Összeesett, kómában van? 
- Nem, anyu, sokkal rosszabb! 
- Mi van vele? 
- Azt képzeli, hogy ő magyar! 

* 
- Te komám, elmondanád, hogy mi az a tőzsde? 
- Tegyük fel, hogy veszel egy tyúkot, ami aztán 
tojást tojik. Aztán a tojásból kikel a csibe,  a 
csibéből tyúk lesz, az megint tojást tojik,abból tyúk 
lesz, ami megint  tojik. És egyszer csak jön az 
árvíz és minden tyúkodat elviszi! És akkor te azt 
mondod: 
- A rohadt életbe! Kacsát kellett volna venni! Na 
látod, ez a  tőzsde! 

* 
Bemegy a székely az orvoshoz. Megvizsgálja, és 
azt mondja neki: 
- Hát bácsikám, rossz hírem van. Magának 
szarkómája van. 
Kimegy a székely, ahol várja a komája a szekéren. 
Elindulnak, s kérdi a koma: 
- Na, komám, mit mondott a doktor, mi bajod van? 
- Nekem semmi, de rólad nagyon rossz 
véleménnyel van, nem tudom honnan ismer! 

* 
Bemegy egy nő a börtönbe, és azt mondja az 
igazgatónak: 
- Tessék mondani, nem kaphatna a férjem kicsit 
könnyebb munkát? 
- Szóval ön úgy gondolja, hogy a zacskóragasztás 
túl fáradságos? 
- Zacskóragasztás? Érdekes, nekem azt mondta, 
hogy alagutat ás. 

* 

Megbetegszik a férj. Feleségével elmegy az 

orvoshoz. Az orvos megvizsgálja, majd behívja a 

feleséget egy négyszemközti beszélgetésre. 



- Asszonyom, a férjének megártott a stressz. 

Segítenie kell neki. 

- Hogyan segíthetek? 

- Először is a táplálkozás: minden reggel főzzön 
zsírmentes ételt, ebédre húst, vacsorára sok 

gyümölcsöt. Aztán a pihenés: ne veszekedjen 

vele, ne kritizálja. Lehetőleg sok meccset 
nézessen vele. Fontos a sok szex is, legyen vele 

szemben nagyon odaadó. Ne szóljon neki erről a 
beszélgetésről, mert ez tovább rontaná a 

helyzetét. Ha ezt a következő pár hónapban 
betartja, akkor a férje meggyógyul, ellenkező 
esetben sajnos meghal. 

Visszamegy a feleség. Férje megkérdezi: - Na, mit 

mondott a doki? 

- Azt, hogy meg fogsz halni! 
* 

A tanító néni a mese fogalmát szeretné 
elmagyarázni. 
- Gyerekek, melyik írásmű az, amit csak úgy 
kigondol az ember, és semmi valóságos alapja 
nincs? 
- Az adóbevallás. 

* 
- Pistike, neked mi a kedvenc állatod? 
- Hát a sült csirke. 
 

 
 

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! 
 

 

KÖLTÖZTETÉS! 
 

KÖLTÖZTETÉS ÉS RAKODÁS AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN MEGBÍZHATÓ 
MUNKATÁRSAKKAL! 

 
Érdeklődni lehet: +36-20-619-7010 

 

Százhalombattán dunafüredi családi ház eladó! 
 

A Dózsa György utcában, csendes környezetben, 618m2-es telken eladó egy 35m2-es, összközműves, 
összkomfortos, szigetelt, új nyílászárókkal felszerelt, családi ház. 

Az épülethez 20m2es terasz tartozik. A telken fúrt kút, és melléképület is van. 
 

Irányár: 14,6 millió forint. 
Telefon: +36-20-411-6177 

 

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! 

 

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  

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT – MASSZÁZS! 
 

 

Alakformáló 
masszázs 
Arcmasszázs 
Frissítő masszázs 
Talpmasszázs 
Thai masszázs 

                

 
 

Tímárné 
Bánkuti Zsuzsanna 

Százhalombatta 
+36-20-222-1369 
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