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A munkavállalókat nem lehet csak úgy, lecserélni 
Sikeres sztrájkkal kezdődött 

 
A Mol Rt. Olajipari Szakszervezet bizalmi értekezletet tartott, melyre tájékoztatás céljából meghívtuk 
a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete jogászát dr. Bertók Juditot és Fűrész Ferencet, a MALÉV 
ferihegyi leányvállalatának az Aeroplexnek munkavállalóit tömörítő Repülőgép Műszakiak Független 
Szakszervezetének egyik ügyvivőjét. Az értekezleten olyan taktikai és jogi felvilágosítást kaptak a 
jelenlévők, melyeket a későbbiekben hasznosan tudnak alkalmazni. Kihasználva a kínálkozó 
lehetőséget, Fűrész Ferencnek tettünk fel néhány kérdést. 
 
- Véleményem szerint 
Magyarországon – néhány 
üdítő kivételtől eltekintve –, az 
érdekképviselet rettenetesen 
elsilányult, illetve ki sem 
fejlődött igazán. Ön szerint, mi 
kell ahhoz, hogy ez, a 
munkavállalók számára 
rendkívül hátrányos helyzet 
megváltozzon? 
- Nekem erről nagyon határozott 
véleményem van. Akármilyen 
rosszul hangzik, szerintem a 
rendszerváltás anyagilag és 
egzisztenciálisan nem hozott 
akkora süllyedést, ami a 
munkavállalókat észhez térítette 
volna. Emiatt nem fejlődött ki az 
a védekezési ösztön, ami 
egyébként a világ jobbik felén 
megvalósult. Az emberek – 
egyelőre – nem értik meg, hogy 
nincs más lehetőségük a 
védelemre, mint a 
szakszervezetek. Ezenkívül még 
van itt egy régi keletű nagy 
probléma: a szakszervezetek úgy 
országos, mint üzemi szinten is 
képesek egymás ellen dolgozni. 
A munkáltató és az állam ezt 
ragyogóan kihasználja. Ezért 
tartunk ott, ahol tartunk… 
- A szakszervezetek egymás 
ellen dolgozásának mindig van 
valami értelme. Nem azért 
tartanak be a másiknak, mert 
utálják annak vezetőit, vagy 

tagjait. Ez nyilván azért lehet, 
mert valamilyen módon, 
valamilyen oknál fogva az 
adott szakszervezetek közel 
kerültek a munkáltatóhoz. 
Erre gondolt? 
- Üzemi szinten erre gondoltam. 
Azonban országos szinten, a 
konföderációk között sincs 
minden rendben. Ott azt 
gondolom, hogy ennek 
személyes presztízs okai vannak. 
Jó példa erre, hogy a LIGA 
május 1-re tüntetést hirdetett a 
munkavállalók jogaiért és 
milyen érdekes, a 
szakszervezetek egy része, 
országos szinten elhatárolódik 
ettől. Magyarul, nem támogatják 
a LIGA szakszervezetet. Inkább 
egy másik helyen szerveznek 
valami hasonlót. 
- A ferihegyi repülőtéren, a 
repülőgép-szerelők 18 
százalékos 
jövedelemnövekedést értek el. 
- Ez több dolognak köszönhető. 
Egyrészről, a MALÉV 
leányvállalata, ahol a repülőgép-
szerelők dolgoznak, anyagilag 
elég sikeres. Másrészt, a 
szakszervezeti és 
szakszervezeten kívüli dolgozók 
között teljes az egység és azt 
mondhatom, hogy 
összefogásunk miatt tart tőlünk a 
munkáltató. 

- A Ferihegyiek soha nem 
riadtak vissza a sztrájktól, 
mikor arra sor került. Miből 
merítették ezt a bátorságot? 
- Ez ’93-ban kezdődött. Semmi 
tapasztalatunk nem volt akkor 
még, mégis belevágtunk, mert 
magunkért kellett kiállnunk. 
Bátorságot az adott nekünk, 
hogy szakmánk, hasonlóan a 
Mol termelőüzemeiben 
dolgozókéhoz, nagyon egyedi, 
tehát ezt a gárdát nem lehet csak 
úgy lecserélni. Az akkor 
folytatott sztrájkunk sikeres volt, 
és tagságunk – életében először 
– megérezte, hogy összefogással 
lehet eredményeket elérni. 
- Úgy tudom, úgynevezett 
végtelenített Kollektív 
Szerződés van érvényben 
önöknél. Más szóval nem kell 
minden évben újra tárgyalni. 
- Ez annak köszönhető, hogy a 
munkáltató nagyon respektálja 
szakszervezetünket, és békében 
akar velünk élni. Pár éve 
alakítottuk át a Kollektív 
Szerződésünket, mert fontosnak 
és előnyösnek tartottuk, hogy ne 
kelljen minden évben újra, meg 
újra megharcolni azokért a 
juttatásokért, amelyeket a 
Kollektív Szerződés biztosít. Ez 
pedig, a munkavállalóknak is 
nagyobb biztonságérzetet ad. 

Brunecker Jenő 
 

LIGA Szakszervezetek tüntetése május elsején! 

A munkavállalók jogaiért vívott küzdelmünk új és újabb kihívások elé állít bennünket, dolgozókat, 
szakszervezeti tisztségviselőket. A munkáltatók egyre fondorlatosabb praktikákat alkalmazva sértik 
jogainkat, semmibe véve a munkavállalók érdekeit védő törvényeket. 

 

Együtt erősebbek vagyunk! Kérünk, csatlakozzatok Ti is! 
Demonstráció helye: Budapest, V. ker. Alkotmány utca 
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Csak a tagság által támogatott szakszervezet lehet eredményes 

Megvásárolhatók egyes szakszervezetek? 
 
A szakszervezetek súlyát, erejét, alapvetően szervezettségük határozza meg. Ez a mérőszám sokkal 
többet jelent egyszerű statisztikánál. A cégvezetés – akár tetszik neki, akár nem – kénytelen komolyan 
venni annak a reprezentatív szakszervezetnek a képviselőjét, amelyet a vállaltnál foglalkoztatott 
munkavállalók tagsági viszonyukkal támogatnak. Fontos tudni azt is, hogy a munkáltatóval szembeni 
sikeres fellépésnek csak akkor lehet eredménye, ha a dolgozók nagy számban, a nekik 
legelfogadhatóbb módon tevékenykedő szakszervezet mellett állnak. 

 
Lássuk be: Magyarországon a 

szakszervezetek többsége a 
cégvezetéssel és a hatalommal 
szembeni „besimuló” formát 
választja, ami azt jelenti, hogy 
gyakorlatilag tessék-lássék 
módon képviselik tagságukat. 
Ennek egyaránt lehetnek politikai 
okai, vagy az adott szakszervezet 
vezetőinek anyagi-gazdasági 
gyarapodásának szándéka, 
esetleg családtagok helyzetbe, 
pozícióba hozása. Az ilyen 
szakszervezeteket, ha nem is 
teszik közhírré, fokozatosan 
elhagyja tagságuk. Ezzel azonban 
súlyosan sérül az 
érdekképviseletnek az a fontos 
eleme, melyben a 
szakszervezetek a munkavállalók 
érdekeiben járnak el a 
cégvezetéssel szemben. 
Érdekképviselet nélküli 
munkavállalók ellen pedig a 
munkáltató azt tesz, amit éppen 
akar. Olyan 
szakszervezetre/szakszervezetekr
e van szükség, amelynek vezetői 
nem a munkáltatóval, hanem 
tagságukkal vannak kitűnő 
kommunikációs viszonyban. 
Ahol a vezetők nem zsebükön, 
esetleg vállalkozásaikon, vagy 
egyéni boldogulásukon keresztül 
ítélik meg a képviselet mikéntjét 
és mértékét. 

Csak az a szakszervezet képes 
céljai megvalósítására, amely a 
kollektív jogok alkalmazásán túl 
a tagság támogatására is 
számíthat. Ez fordítva is igaz: 
csak akkor lesz képes a kollektív 
jogok érvényre juttatására, ha azt 

minél nagyobb számú tagsága is 
támogatja. 

A szakszervezet lényege 
abban rejlik, hogy léteznek közös 
érdekek a különböző nézetek és 
szokások ellenére. Ha a közös 
érdekek érvényesítését bármi 
megbontja, és más, egyéni vagy 
csoportos célok kerekednek felül, 
akkor jön létre az a helyzet, 
amely ma Magyarországon 
megosztja a szakszervezeteket. 
Ennek köszönhetően váltak a 
munkavállalók 
kiszolgáltatottakká. Ez a 
folyamat mára felerősödött, mert 
sok szakszervezetnek elfogyott a 
tagsága és így nem tudnak kellő 
erőt képviselni a munkáltatóval 
szemben. A munkáltató ezt 
természetesen örömmel veszi sőt, 
olyan szakszervezeteket 
megosztó taktikákat alkalmaz, 
amikor nyugodtan halászhat a 
zavarosban. Azt is lehet hallani, 
hogy egyes cégeknél a megosztó 
taktika abból állhat, hogy a 
munkáltató hosszú időn át, 
évente tízmillió forintokkal, 
különböző címeken „támogatást” 
ad bizonyos szakszervezeteknek, 
majd mikor eljön az ideje, külön 
tárgyalásokat folytat velük. 
Ezeken a tárgyalásokon pedig – 
érdekes módon – mindig a 
munkáltató érdekei 
érvényesülnek. Azt hiszem, 
szakszervezet ennél lejjebb nem 
süllyedhet. 

Egy jól működő 
szakszervezetnek képesnek kell 
lennie a nyomásgyakorlásra. 
Annál is inkább, mivel a másik 
oldal – munkáltató – 

rendszeresen él 
nyomásgyakorlással: 
elbocsátással fenyegeti meg a 
munkavállalót, azt állítván, hogy 
százak várnak a helyére, 
béremeléskor kifejezetten mellőzi 
a joggal elégedetlenkedőt, 
különböző megvonásokat helyez 
kilátásba, felmondja a Kollektív 
Szerződést, vagy még ennél is 
drasztikusabb fenyegetéseket 
alkalmaz. 

Vannak olyan, a demokratikus 
berendezkedéstől távoli, 
önkényuralomhoz közeli cégek 
is, ahol a vezetés, a velük nem 
egyetértő szakszervezetekre 
gyakorol nyomást úgy, hogy az 
addigi juttatásaikat megvonja 
(papír, toll, ceruza, számítógép, 
telefon, fénymásoló stb.) azzal a 
szándékkal, hogy az adott 
szakszervezetek elveszítsék a 
tagságukkal, munkavállalókkal 
való kommunikálás, 
kapcsolattartás lehetőségét. Az 
ilyen cégek, méltán kerülnek fel a 
LIGA szakszervezetek által 
létrehozott Fekete Könyv 
lapjaira! 

A nyomásgyakorlás során a 
szakszervezet tagjai fejezik ki 
akaratukat azért, hogy 
életkörülményeiken 
változtassanak, illetve munkájuk 
ellenértékeként méltányos 
díjazásban részesüljenek. A 
szakszervezeteknek az a dolguk, 
hogy tagjaikkal összefogva, 
megteremtsék ennek lehetőségét. 
Nem szabad azonban figyelmen 
kívül hagyni azt a nyilvánvaló 
tényt, hogy egyetlen 
szakszervezet sem képes csodát 
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művelni, szakszervezet nélkül 
azonban egyetlen munkavállaló 
sem várhatja a sült galambot, 
pontosabban: anyagi körülményei 
jobbra fordulását! 

Az érdekképviselet sokszor 
gyötrelmes, időt és energiát 
igénylő hosszú folyamat, amelyet 
csak akkor végezhet 
eredményesen bármely 

szakszervezet, ha maga mögött 
tudja a munkavállalók 
többségének támogatását. 

Hajzer Barnabás 
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A Mol Rt. vezetőinek nem fontos a műszakpótlék? 
Sokszor éhesen, álmosan... 

 

Az éjszakai műszak megviseli a szervezetet, ez testünk számára sokszorosan nagyobb igénybevételt 
jelent, mintha nappal dolgoznánk. Nem jókedvünkből dolgozunk éjszaka, de gyakran elkerülhetetlen. 
Áldozatkész embertársainknak köszönhető számtalan szolgáltatás, sok megmentett emberi élet is. Nem 
éjszakai életmódra lettünk megalkotva, így a virrasztásnak bizony ára van. Ezt azonban – sajnálatos 
módon – nem így látja a Mol vezérkar (talán azt sem tudják, mi fán terem az éjszakai műszak), hiszen 
az Olajipari Szakszervezet 10%-os műszakpótlék emelési javaslatát a szó valóságos értelmében 
lesöpörték a tárgyalóasztalról. Csupán ellentmondó érdekességként említem meg, hogy a 
műszakpótlék, aminek a nevében már eleve benne van, hogy pótlék, össze van csapva az átlagos 
jövedelemmel és természetellenesen, de együttesen adózik. 

 

Felboruló bioritmus 
Az alvás-ébrenlét ritmusának 

váltakozása az egyik alapvető 
biológiai ritmus. A középagyban 
található tobozmirigy 
szabályozza a szervezetet 
működtető hormonok 
termelődésének ritmusát. A 
melatonin hormon meghatározza 
az alvás-ébrenlét állapotát, 
befolyásolja a hangulatot. 
Napszakonként, évszakonként és 
életkoronként is más-más 
mennyiségben fordul elő a 
szervezetben. 

Hosszú, időeltolódással járó 
utazás, tartós éjszakai munka 
könnyen felboríthatja ezt a 
természetes egyensúlyt: erre 
mindenkinek másképpen reagál a 
szervezete. 
Alkalmazkodóképességünk függ 
általános egészségügyi 
állapotunktól, életkorunktól és az 
egyéni jellemzőinktől. 

A váltott műszakban végzett 
munka fokozza a cukorbetegség 
és a különféle keringési 
problémák kialakulásának 
veszélyét - erre a következtetésre 
jutottak brit kutatók, miután 
három műszakban dolgozó 
munkások életfunkcióit figyelték 
két éven át. 

A folyamatos műszak káros 
hatással van a munkavállalók 
családi és társadalmi életére is, és 
hatással van egyúttal a szervezet 
24 órás napi ciklusára is. 

Egyéni módszerek 
Az éjszakai műszakban 

dolgozóknak megvannak a 
maguk praktikái, hogyan 
vészeljék át a kritikus időszakot, 
hogyan lendüljenek át a 
holtponton. Sokan a kávéra, a 
koffeintartalmú üdítőitalokra 
esküsznek, míg mások egész 
napos alvással készülnek a 
kimerítő munkára. A tartós 
éjszakai munkától felborul a 
bioritmusunk, éjszaka gyakran 
jelentkezik éhségérzet, az alvás a 
délelőtti, koradélutáni órákra 
tolódik ki, levertség, fokozott 
fáradékonyság léphet fel. 

Nézzünk egy gyakorlati 
példát: az éjszakás műszakban 
dolgozó, mikor egy holtponthoz 
ér, a felfrissülés reményében 
megiszik egy csésze kávét hajnali 
négy órakor. Reggel hatkor – 
annak rendje és módja szerint – 
leváltják és hazamegy, aludni. A 
kávé azonban tovább dolgozik 
szervezetében, aminek ágyban 
forgolódás és nehéz elalvás lesz a 
következménye. Az éjszakai 
műszakot ellátóknál egyébként is 
rövid idő alatt felborult az alvás-
ébrenlét egyensúly. Bármikor is 
alszanak el, el 1 1/2 óra múlva 
felébrednek és aztán órákig nem 
tudnak elaludni. Ilyenkor 
bekövetkezik a kimerültség, az 
extrém fáradtság, 
kiszipolyozottság érzete.  Az 
immunrendszer legyöngül, nem 

tudja megvédeni a szervezetet a 
fertőzésektől vagy betegségek 
kialakulásától. Az ilyen 
ritmustalan életnek néhány év 
alatt akár depressziós állapot 
kialakulása is következménye 
lehet. 

A depresszió leggyakoribb 
tünetei a következők: 

a.) A figyelem és 
koncentrálóképesség csökken. 

b.) Megfogyatkozik az 
önértékelés és az önbizalom. 

c.) Bűntudat és értéktelenség 
érzése lép fel. 

d.) Sivár, pesszimista jövőkép. 
e.) Kialakul az alvászavar. 
f.) Csökken az étvágy. 
A hangulati nyomottság 

általában alig változik; 
viszonylag független a 
környezettől, ugyanakkor 
jellegzetes napi ingadozást 
mutathat. Egyes esetekben a 
szorongás látható jelei, és a 
gyakori, sok mozdulatban 
megnyilvánuló nyugtalanság 
sokkal feltűnőbb lehet, mint 
maga a depresszív hangulat. A 
hangulatzavart egyes esetekben 
olyan jelek, tünetek vagy 
cselekvéssorok fedhetik el, mint 
az érzelmi túlérzékenység; 
fokozott alkoholfogyasztás; 
szeszélyes, kiszámíthatatlan 
viselkedés. A depressziósok 
passzívak, sokat panaszkodnak, 
rosszul alszanak és persze 
kellemetlen a közérzetük, de 
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tüneteik ellenére rendszerint 
megfelelnek a környezet 
mindennapi elvárásainak. 
 

Több megbecsülést 
Évtizedek óta változatlan 

szabály, hogy a többműszakos 
munkarendben dolgozókat 
műszakpótlék illeti meg, amely 

magasabb mértékű, ha a több-
műszakban és megszakítás 
nélküli munkarendben dolgoznak 
a munkavállalók. A műszakban 
dolgozók joggal várják el, hogy 
hatékony munkájukat 
megbecsüljék azok, akik a 
pénzeszsák száját ’oly szűk 
nyílásura szabták. Ezért az 

Olajipari Szakszervezet nem tesz 
le arról a szándékáról, hogy a 
műszakban dolgozók – nem csak 
alapbérükben, de 
műszakpótlékukban is kifejezve 
– több megbecsülést kapjanak! 

Pipás 
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Munkástanács Híradó 
Gondolatok és tények a korkedvezményes nyugdíjrendszer megváltoztatásához 

 
Az egészséghez és a biztonsághoz való jog alapvető. Tény az is, hogy mindenféle törvény iránya erre 

mutathat, és nem lehet olyan szakszervezeti cél sem, amely ezzel ellentétes. Viszont a 
szakszervezetektől nem lehet azt sem elvárni, hogy a munkavállalók bármelyik jogának csorbítását 
támogassa. Ezt a munkástanácsok sem teszik. 

 
Az átalakítás céljai - bár nem 

láttunk még a kormány részéről 
letett koncepciót, de - az 
ütemezésre tett javaslat 
bevezetőjéből három elkülönült 
terület látszik. 

1. A munkavédelem és 
ellenőrzési rendszerének 
megerősítése  

2. A munkahelyi 
egészségvédelem fejlesztése  

3. Az átmeneti időszak 
szerzett jogainak tiszteletben 
tartása  

Ezek mindegyike nagyon 
komoly változásokat követel. 
Nem képzelhető el semmiféle 
változás, de változtatás sem, ami 
rövidtávom eredményekhez 
vezethetne. Egyértelmű az is, 
hogy a munkavállalók nem jó 
szántukból vállalják az 
egészségtelen 
munkakörülményeket, hogy 
vannak a társadalomban olyan 
nélkülözhetetlen feladatok, 
amelyek igénybe veszik a 
munkavállalókat és többüket meg 
is betegít. 

Az erről folytatott nyílt 
diskurzusokból sokféle 
információ segítheti a 
szakszervezeteket, hogy a 

munkavállalók érdekében a 
lehető legjobb megoldások 
szülessenek.  

Fontosabbnak tartom, hogy 
legyen együttműködési stratégia 
az átalakítás céljaként is meg-
jelenő munkahelyi egészség-
fejlesztésnek. 

A másik fontos terület a 
munkavédelmi ellenőrzések 
rendszerének és gyakorlatának a 
vizsgálata, a szankciók rendszere 
és az intézmény fejlesztése.  

Véleményem szerint ezekben 
való megegyezés mozdíthatja el a 
munkavállalók biztonságát erő-
sítő törekvések mentén a 
foglalkoztatási betegségek jegy-
zékének és a korkedvezményre 
jogosító munkakörök felül-
vizsgálatát. 

Kicsit erőltetettnek tartom az 
ütemtervet, amelyet a téma 
tárgyalására megkaptunk, mert 
nem veszi figyelembe, hogy a 
szociális partnereknek lehetnek 
az ágazataik felé egyeztetési 
kötelezettségeit és azt sem, hogy 
a változással az emberek 
életlehetőségein változtatunk, a 
családok életének 
tervezhetőségébe avatkozunk 
bele. Éppen ezért a rendszer 

megváltoztatását abban az 
esetben támogathatjuk, ha a célok 
megvalósulásához 
nélkülözhetetlen és fontos 
munkahelyi egészségfejlesztést 
célzó együttműködési stratégia és 
megfelelő intézkedési terv 
megfogalmazódik, valamint a 
munkavédelmi ellenőrzés és 
szankció rendszer 
megerősítésének gyakorlati 
intézkedési tervének tárgyalási 
meneteit, fejlesztési céljait és 
forrását egyértelműen látjuk. 

Ezek után lehet arról beszélni, 
hogy a meglevő kedvezményeket 
hogyan és milyen formában 
tartjuk meg, és mit kezdünk 
azokkal a szakmákkal, ahol a 
korszerű munkafeltételek és 
környezet mellett megmaradnak 
az egészséget kórosan 
befolyásoló tényezők. 

Hogy miképpen lehet ezeket 
számba venni, abban 
nélkülözhetetlenek a 
szakszervezetek tapasztalatai és 
egy, a mainál erősebb 
érdekvédelmi jelenlét. 

 
Ladán Éva 

 
Rossz példát mutat a Mol Rt. 

 

Szögezzük le: a Mol Rt. Humán erőforrás szervezete semmibe veszi a Munka Törvénykönyv 21. § 
(1) bekezdését, mely így szól: „…a munkáltatók kötelesek a szakszervezetekkel együttműködni, ennek 
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keretében érdek-képviseleti tevékenységüket az ehhez szükséges információk biztosításával elősegíteni, 
valamint észrevételeikre, javaslataikra vonatkozó részletes álláspontjukat és ennek indokait harminc 
napon belül velük közölni.” 

 

A Munka Törvénykönyv szerint jogellenes tehát 
az a munkáltatói magatartás, amely a szakszervezet 
észrevételeit, javaslatait válasz nélkül hagyja, vagy 
közli ugyan álláspontját, de azt nem indokolja meg. 

A Mol Rt Olajipari Szakszervezet két 
alkalommal is felszólította a munkáltatót, hogy a 
törvény előírásainak megfelelően nyilatkozzon a 
Petícióval kapcsolatban. Hosszas unszolásra, tessék-
lássék választ kaptunk. Természetesen megvan a 

megfelelő fórum ahhoz, hogy színvallásra bírjuk 
őket… 

Petíció: 
Valamilyen határozat ellen benyújtott tiltakozás. 
Felsőbb vezetéshez benyújtott közös 

folyamodvány. 
Beadvány, közös folyamodvány. 
Tiltakozás, fellebbezés, panasz. 

 

                                                                                                                                                           E-mail: Olajipariszakszervezet@mol.hu 

 

Egy körlevél margójára… 
Ami a februári Tényképből kimaradt 

 

A tartósan sok százmilliárd forintos nyereséggel működő Mol Rt. munkavállalói, az évek során, 
csupán inflációkövető bérfejlesztésekben részesültek, annak ellenére, hogy „felső” vezetőik olykor – 
fejenként – is sok százmilliós bevételhez jutottak. Az Olajipari Szakszervezet minden évben tiltakozott 
az alacsony mértékű „bérfejlesztések” ellen, azonban tiltakozásával rendre egyedül maradt, mert a 
másik két reprezentatív szakszervezet nem tartotta fontosnak, hogy a munkavállalók érdekeinek szem 
előtt tartásával felsorakozzanak mellénk. 
 

1. A HR által kiadott körlevélben megfogalmazott „A számunkra ismeretlen európai gyakorlatról” – 
túl azon, hogy enyhe kifejezéssel élve is csúsztatás, az Olajipari Szakszervezet által alá nem írt 
dokumentumokra utalni: 
Valóban ismeretlen az európai gyakorlatban a vezetés kompromisszumképtelenségét követően, a KSZ 
felmondásával keresztül vinni az egyoldalú akaratot. (Bár ezt a magyar törvények lehetővé teszik) A KSZ 
felmondását tetézték azzal a fenyegetéssel is, hogy amennyiben a szakszervezetek nem írják alá a 
végkielégítés rendszerét már nem tartalmazó KSZ-t, akkor a korábbi juttatásokat törvényi szintre csökkenti a 
munkáltató. (Teheti, mert bár ugyanúgy alkalmazottja a Mol Rt.-nek mint bármelyikünk, de rá (rájuk) nem a 
KSZ, hanem a menedzseri szerződés érvényes!) 
2. A körlevél írója azzal kérkedik, hogy a Mol Rt. az inflációt lényegesen meghaladó béremelésre tett 
javaslatot. 
Ez, az inflációs várakozásokhoz viszonyítva valójában cinikus képmutatás! Mindannyian emlékszünk rá, 
hogy amikor 15-20%-os volt az infláció, nem tett a menedzsment 30-40%-os javaslatot. Sőt! Örülhettünk, ha 
a tényleges pénzromlás nem haladta meg a „béremelés” mértékét! 
Az átlagokról: Tudjuk, a statisztika (Melyet bizonyos körökben a „Csalás művészeteként” emlegetnek) 
készítője (készíttetője) úgy csoportosítja az adatokat, hogy azok saját igazát támasszák alá. De legyünk 
engedékenyek, fogadjuk el a munkáltató statisztikáját. 
Azonban mi is készíthetünk egyet: 
2004-ben, az országos menedzseri átlagjövedelem – a KSH adatait felfelé kerekítve – ~ 20 millió forint/év 
volt. Ugye senki nem hiszi el, hogy nálunk a felső húsz csúcsmenedzser éves jövedelme ennek csupán a 2,7 
szerese, vagyis 54 millió forint? 
Vegyünk egy egyszerű példát: 
1000 darab Mol részvény (20,000 Ft/darab) 200 millió forint. Vezetőink opciósan - fél áron - jutnak hozzá. 
Tehát, évente mintegy 100 millió forint adómentesen „csordogál” zsebükbe. Az újságokból értesülhetünk – 
néha – az opciós részvényjuttatások mértékéről, ami 20,000-50,000 darab/év. Tehát csak részvényből 200-
500 millió forint /év/fő – adó és járulékmentesen! Abban is biztosak lehetünk, hogy a többi juttatás sem 
bagó! 
(Amennyiben a T. felső vezetők nem értenek egyet a fenti okfejtéssel, kérjük, hozzák nyilvánosságra a valós 
adatokat. Persze nevek nélkül, összesítve, mert ugye a jövedelmek azok személyes adatok - kivéve, mikor a 
beosztottak jövedelméről, átlagjövedelméről van szó!) 
Ezzel el is érkeztünk a nagyobb béremelést akadályozó, „veszélyeztetné a vállalt versenyképességét” 
legfőbb munkáltatói érvhez. 
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Számoljunk: 2004-ben a vállalat összes bérköltsége kb. bruttó 43 milliárd forint volt, ami kb. 5,300 
dolgozóra jut. A felső húsz csúcsvezetőre kb. 15-20 milliárd forint (becslés). 
Akkor most kinek a jövedelme veszélyezteti a versenyképességet? 

SCH 
 

Idehaza is terjed a csúcsmenedzserek teljesítményfüggő javadalmazása. Konkrétabban fogalmazva 
egekbe szökik a vezetők fizetése. A vállalatok csúcsmenedzsereinek juttatáscsomagján belül a 
teljesítményfüggő javadalmazás egyre nagyobb súlyt kap. 
 

Ha a magyarországi gyakorlatot nézzük, itthon egyáltalán nem jellemző, hogy nyilvánosságra hozzák a felső 
vezetői fizetéseket. A változó kereset mértéke a magyar vezetőknél 81 százalékban a vállalati szintű 
pénzügyi mutatók függvényében alakul. A Mercer Tanácsadók felmérése szerint a magyarországi felső 
vezetők részére a vállalatok 62 százaléka nyújt részvényopciót, közel fele részvényjuttatási, tíz százalékuk 
pedig, megtakarítási programot. 

 
                                                              E-mail: Olajipariszakszervezet@mol.hu  

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

 

A piszoknak is van lelke. Csak szemét. 
* 

Ha lopsz egy liter benzint, az bűncselekmény; 
ha miniszter lopja, az kényes politikai szituáció. 

* 

Ha egy gyógyszer bevált a betegségedre, 
azonnal kiderül, hogy rákkeltő. 

* 
A Biblia azt mondja: Szeresd felebarátiad! 

A Káma Szutra megmutatja, hogyan. 
* 

Ismerősöm kapott iszappakolást és két napig jól 
nézett ki. Aztán az iszap leszáradt róla… 

* 
Az agysejtek folyamatosan elhalnak. 

Bezzeg a zsírsejtek... 
* 

Az alkohol nem oldja meg a problémákat - bár 
a tej sem... 

* 
Egy csomó olyan segédeszköz létezik, amivel a 

nők szexuális kedve növelhető. Itt van például a 
Mercedes-Benz 600CLK." 

* 
Egy férfinek három életszakasza van: 

Amikor hisz a Mikulásban. Amikor nem hisz 
benne. Amikor ő a Mikulás. 

* 
Az országgyűlési választás egy 

hazugságverseny, melynek győztesei 4 év 
parlamenti mandátumot kapnak! 

* 
Nem kocogok. Szeretnék beteg lenni, amikor 

meghalok. 
* 

Omlásában súlyos a légvár! 
* 

Minden vízbe mártott test vizes lesz. 

* 
- Mama, megvolt az első komoly veszekedés 

közöttünk.  
- Ne aggódj, ez minden házasságban előfordul...  
- Jó, jó, de mit csináljak a hullájával?... 

* 
Egy férfi bemegy egy női kalapkereskedésbe. 
- Kérem, kalapot szeretnék venni az 

anyósomnak. 
- Milyen feje van őnagyságának? 
- Ronda. 

* 
– Mondja tanár úr, miért adott az én 

Dezsőkémnek egyest? 
– Azért asszonyom, mert jelenleg nincs 

ennél rosszabb osztályzatunk. 
* 

Öreg néni elmegy az orvoshoz: 
- Doktor úr, hogy is hívják azt a német urat, aki 

otthon mindig eldugja a dolgaimat? 
- Alzheimer, Mari néni, Alzheimer... 

* 
Zöldségesnél: 
- Mi ez? 
- Kivi. 
- Kérek ötven darabot, egyenként 

becsomagolva! 
- És ez mi? 
- Mangó. 
- Ebből is kérek ötvenet, egyenként 

becsomagolva! 
- És ez itt micsoda? 
- Mák, de nem eladó! 

* 
Székely ember megy kivilágítatlan 

kerékpáron. 
Megállítja a rendőr, és így szól: 

http://www.mimi.hu/vicc/doktor.html
http://www.mimi.hu/vicc/nemet.html


- Bátyám, ha nem ég a lámpa a biciklin, 
akkor tolni kell! 

- Mire az öreg: 
- Már kipróbáltam, akkor se ég! 

* 
- Dezsőke! Mondd, mi lesz belőled, ha ennyit 

hazudozol? 
- Politikus! 

* 
- Milyen a házasságod? 
- Eleinte olyan volt, mint egy sivatagi délibáb. 

A távolban palotákat, pálmákat láthattam. Mikor 
közelebb értem, kettesben maradtam egy tevével... 

* 
- Doktor úr, egy éve voltam magánál a 

reumámmal, és maga azt mondta, hogy 
kerüljem a nedves helyeket. 

- Így van! -mondja az orvos. 
- Most azt szeretném kérdezni, hogy 

megfürödhetek-e már? 
* 

- Lépjenek ki, akik szeretik a zenét! - üvölt az 
őrmester a felsorakozott katonáknak. Öten 
kilépnek. 

- Mit kell énekelni? - kérdi az egyik. 
- Semmit. Átviszik a tiszti klubba a zongorát. 

* 

- Barátom, maga igazán csak az erős 
szervezetének köszönheti, hogy meggyógyult. 

- Jó, hogy mondani tetszik. Már éppen fizetni 
akartam a doktor úrnak. 



 
 

A Mol Rt. Olajipari Szakszervezet 
 

MÁJUSBAN NINCS BÉRLETES ELŐADÁS 
  

 

A MOL Rt. Olajipari Szakszervezet 
időszaki 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 

SZÁZHALOMBATTÁN KONZOL! 
 
 

PSZ, X-BOX, JÁTÉKOK, 
Tartozékok, gépek, gyorsszerviz! 

 

Nyitva tartás hétköznap: 1400 – 1800-ig. 
                       Szombaton: 0900 – 1200-ig 

Erkel krt. 110. gombasor, 108-as épületnél 
davidgame@freemail.hu  

ELADÓ TELEK! 
 

Ercsiben, a Petőfi Sándor utcában eladó 
egy 570 m2-es telek! 

 
Irányár: 4 millió forint 

 
Érdeklődni lehet: 06-30-533-1316 

06-30-857-7815 
 

 

MASSZÁZS! 
 

Svédmasszőr várja kedves vendégeit! 
 
 
 

Ercsiben, minden nap, 0900 – 1900 óra között. 
 

Bejelentkezés: a 06-70-531-8590-es telefonszámon 

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 
 

CSALÁDI HÁZ ELADÓ! 
 

Eladó Iváncsán, egy 600 m2-es telken lévő, 2 szoba 
összkomfortos családi ház garázzsal, 

melléképülettel. 
 

Érdeklődni lehet: 06-70-281-9278 
06-30-384-0524 

ELADÓ LAKÁS! 
 

Százhalombattán, a Tóth László utcában, eladó egy 
54m2-es, 2 szobás, erkélyes, felújított (új ablakok, 

fűtőteste, beépített szekrény, konyhabútor) II. 
emeleti lakás! 

 

Azonnal beköltözhető! 
 

Irányár: 10.500.000,- Ft. 
Telefon: 06-209-542-922 

LAKÁS ELADÓ VAGY KIADÓ! 
 

Százhalombattai, 54m2-es, 2 szobás, nagykonyhás, 
erkélyes, X. emeleti lakás. 

 
Irányár: 9,5 millió forint 

Bérlés estén: 45 ezer Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució 
 

Telefonszám: 06-20-5190-112 
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