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Önmagadért – velünk! 
 

Bátor, önmagukért kiállni tudó nők és férfiak 
százai írták alá az Olajipari Szakszervezet 
sztrájkfelívását. 

 

Az aláírók többségükben az Olajipari 
Szakszervezet tagjai, de sokan voltak más 
szakszervezethez tartozók és szakszervezeten 
kívüliek is, akik nevükkel és aláírásukkal erősítették 
meg azon törekvéseinket, mely szerint a Mol Rt.-nél, 
a korábbi, soha be nem tartott ígérgetésekkel és 
szemfényvesztő nyilatkozatokkal szemben más 
alapokra kell helyezni a bérkérdést. 

Az aláírók akkor is kitartottak, mikor a Mol 
kisebb-nagyobb vezetőiből álló siserehad megszállta 

a munkahelyeket azzal az érezhető szándékkal, hogy 
megfélemlítse és eltántorítsa a sztrájkot támogató 
munkatársainkat. 

 A módszerekben sem nagyon válogattak, hiszen 
odáig mentek, hogy holmi aláírásgyűjtési akcióba 
kezdtek, melynek nyilvánvaló célja volt, hogy 
felderítsék, kik vesznek részt a sztrájkban. 

Fondorlatuk nem járt eredménnyel, mert 
kollégáink kitartottak elhatározásuk mellett és nem 
engedték bűbájos, olykor fenyegetőbe átcsapó 
szavakkal befolyásoltatni magukat. 

Köszönet bátorságukért és kitartásukért! 
Mol Rt. Olajipari Szakszervezet 

 

IQ úr megnyilvánult 
Ezt vajon hol tanítják? 

 

- Mit akartok ti ezekkel… nálunk van az IQ - mondta a sztrájk bejelentése után egy „vezetőféle” 
(egyelőre nevezzük egyszerűen IQ-nak) azoknak a beosztottainak, akiket arra akart rávenni, hogy 
érdekeikkel ellentétes írásbeli nyilatkozatot tegyenek. A korrektség jegyében meg kell jegyezni, hogy a 
közvetlen munkahelyi vezetők túlnyomó többsége tisztességesen járt el beosztottaival szemben. IQ úr 
nem egy közvetlen munkahelyi vezető. Több annál. Magasabb polcon ül, ahol neutronjai úgy 
száguldoznak, mintha a beléptető sorompó előtti 30-as táblánál 70-ig nyomná a vállalati Opel 
gázpedálját… 

 

Szögezzük le: az ilyen kinyilatkozás nem vall 
intelligens emberre. 

Műveltnek sem igazán mondható IQ úr, bár a 
műveltséget sokan hajlamosak összekeverni a 
klasszikus IQ teszttel, noha verbális (szóbeli) 
képességeink jobban tükrözik tanultságunkat, 
műveltségünket, olvasottságunkat. A kimondott 
szavaknak műveltségtől/műveletlenségtől 
függetlenül súlya van. Különösen akkor, ha azokat 
olyan személy mondja ki, akitől joggal várjuk a 
félremagyarázhatatlan megfogalmazást. 

IQ úr „el van tévedve”. Talán a dzsungelbe 
képzeli magát, hogy ilyen állítást merészel 
megfogalmazni. Azt gondolhatja, hogy állatok 
között van, ahol önmagáról állított IQ fölényével 
mindent és mindenkit lehengerelhet? 

IQ urat vissza kell vezetni a helyes ösvényre, 
mert ezzel a felfogással nem csupán magának, de a 
Mol Rt.-nek is árt! 

IQ úr nem egyedi jelenség. Vannak még 
néhányan, akik így gondolkodnak és cselekednek 
ahelyett, hogy arra figyelnének, miként tehetnék 
komfortosabbá beosztottaik munkakörülményeit. 

IQ úr nagyon is tisztában van azzal, hogy 
veszélyes körülmények között milyen keveset 
keresnek beosztottai. 

IQ úr más jövedelmi viszonyok mögül osztja az 
észt. 

IQ úr megnevezése nem sokat várat magára, 
hiszen a cégvezetés szempontjából 
kommunikációsan félresikerült „Munkásgyűlésen” is 
többek szájából elhangzott, hogy némely vezető – 
tisztelet az üdítő kivételeknek – tűrhetetlen és 
megalázó hangnemben beszél beosztottaival. Meg 
kell ismernünk őket név szerint is, hogy a felső 
vezetés tudatára ébredjen annak, miként bánnak 
idelent egyesek azokkal, akik tisztességesen végzik 
nem kevés munkájukat. 

IQ úrnak sajnálatos módon volt néhány követője 
is: néhányukkal beszéltem, mikor híre jött, hogy 
egyenként akarják ilyen-olyan módszerekkel (kérve, 
könyörögve, fenyegetőzve) „meggyőzni” az 
embereket arról, hogy hagyjanak fel 
sztrájkkészültségükkel és írjanak alá egy olyan 
nyilatkozatot, amelynek törvényességéről az 
aláíratóknak sem volt fogalmuk. Ezek a 
„vezetőfélék” kivétel nélkül azt mondták, hogy azért 
próbálják meggyőzni beosztottaikat az aláírásokra, 
mert ukázt kaptak rá, amit minden áron 
végrehajtanak. 

Elszörnyülködtem. Ezek szerint, ennél a cégnél – 
legalábbis bizonyos szinten – bármit, 
felelősségvállalás nélkül meg lehet tenni? Meg is 
fogalmazódott bennem egy gondolat arról, hogy 
ezek a „vezetőfélék” a sztrájk bejelentése előtt a 
bérükért, a sztrájk bejelentése után pedig a 
pozíciójukért dolgoztak. 
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Hogy kinek a sugallatára fenyegették 
beosztottaikat, azt egyelőre nem tudni… 

Lyenő
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Tárgyalási stílus Mol módra 
A munkavállalókat veszik semmibe? 

 
A Mol Rt. munkavállalói hosszú évek óta morgolódtak a módszer miatt, amit leginkább a 

bérfejlesztések körüli időszakokban voltak kénytelenek elszenvedni. Pedig külsőleg minden rendben 
levőnek látszott. A Mol Rt. sorozatosan óriási profitot termelve, Magyarország legjobban teljesítő 
cégeként – bevételek tekintetében – rendre az élen végzett. 

 
Kívülről nézve itt csupa 

megelégedett ember szaladgált 
üzemzavaros, vagy irodákban 
egyéb, a cégnek fontos ügyekben. 
A Mol sikerjelentéseinek 
következtében számosan 
hallhattuk ismerősöktől, hogy 
milyen „marha jó” azoknak, akik 
itt dolgozhatnak. 

A dicséretet és irigykedő 
elismerést kívülről, a pofonokat 
azonban belülről kapjuk. 

Emlékezzünk csak azokra a 
Mol vezetői nyilatkozatokra, 
mikor Macska János, vagy Gipsz 
Jakab (egyik kutya, másik eb) 
kormányzásakor arra 
hivatkoztak, hogy a kormány 
bérfejlesztési ajánlata ennyi, meg 
annyi és ezért – egy lihegő 
pulikutya lelkületét követve a 
mindenkori kormányok 
javaslatait – a Mol vezetők, 
rendre az inflációkövető 
bérfejlesztést tartották 
elfogadhatónak. 

Így volt ez idén is. Azzal a 
különbséggel, hogy év elején úgy 
tűnt, a Mol Csoport nyolc 
szakszervezete tartósan összefog, 
és közösen próbálják meg 
kikényszeríteni a munkáltatóból 
azt a bérfejlesztési politikát, 
amellyel évek óta elmaradásban 
van. 

Érdekvédelem? 
Ment is a dolog egy darabig, 

pontosabban addig, míg a nyolc 
szakszervezetből hat „kikopott”. 
Ennek okát nem feladatunk 
vizsgálni, az alábbiakat azonban 
érdemes megjegyezni. 

Részlet a MOL Vegyész 
Szakszervezet főbizalmikkal 

kibővített 2006. február 7-i 
elnökségi ülésének 
állásfoglalásából: 

Idézet kezdete: 
„Arra az esetre, ha a 

munkáltató megállapodás 
hiányában egyoldalúan 
végrehajtja az alapbéremelést (a 
3%-ról van szó - a szerk.), a 
szakszervezetek a 
sztrájkkészültség bejelentését 
helyezték kilátásba.” 

Idézet vége. 
Az egyoldalú végrehajtás 

bekövetkezett, a „kilátásba 
helyezés” pedig egy odalökött 
jelzővé vált, hiszen szinte percek 
alatt kiderült, hogy a 
Bányász/Vegyész 
szakszervezetek nemhogy 
sztrájkkészültséget jelentettek 
volna be, de még a 
demonstrációhoz való 
csatlakozástól is mereven 
elzárkóztak. A kilógó lólábból 
egy herélt ló lett. 

Hogy az így „világra jött” ló 
melyik részét szánta a két 
szakszervezet a 
munkavállalóknak, azt döntsék el 
a kedves olvasók. 

Demonstráció 
Mikor a Mol Rt Olajipari 

Szakszervezet tagjai és vezetői 
látták, hogy a Mol vezetés 
taktikája az időhúzás, arra a 
döntésre jutottunk, hogy 2006. 
február 10-én a Mol székház 
előtt, egy demonstrációval kell 
felhívni a vállalatvezetés 
figyelmét arra a keserű állapotra, 
amely bérek tekintetében a Mol 
Rt.-ben uralkodik. A 
demonstráción, egymástól 

független sajtójelentések szerint 
minimum ötszázan vettek részt. 

Széki Zsuzsanna dr. 
Kompenzáció fejlesztés 
vezetőnek átnyújtott petíciónkban 
az inflációkövető béreket, 
továbbá a bérek EU 
felzárkóztatását, valamint 
nyereségérdekeltséget – 
teljesítményösztönzést 
követeltünk. 

Sztrájkkészültség 
Többszöri, a petíciókban 

megfogalmazott követeléseinket 
felvető tárgyalási javaslataink 
ellenére, a Mol Rt. nem adott 
érdemi választ. 

2006. április 28-án, a Mol Rt 
Olajipari Szakszervezet tagsága 
és küldöttgyűlése által 
felhatalmazva sztrájkfelhívással 
fordult a Mol Rt. 
munkavállalóihoz. 

Ennek szövege a következő 
volt: 

A Mol Rt. Olajipari 
Szakszervezet 2005. 
novemberétől érdekvitát folytat a 
Mol Rt.-vel. 

A sikertelen tárgyalások és 
megállapodás hiánya, a 
munkáltató önkényes tettei miatt, 
a szakszervezeti követelések 
elfogadtatása érdekében 
hozzátok, munkavállalókhoz 
fordulunk. 

- aki az európai szintű 
munkájáért európaihoz közelítő 
bért akar, 

- aki jelenlegi 
munkaviszonyának megszűnése 
esetén (kiszervezés, munkakör 
megszűnés, létszámfelettiség, 
„minőségi” csere) rövidebb-
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hosszabb ideig munkát keres és a 
nehézségek áthidalásához 
olajipari végkielégítésre tart 
igényt, 

- aki európai 
munkakörülményeket, 
egészségügyi ellátást, 
munkabiztonságot és fejlődést 

akar, az csatlakozzon és vegyen 
részt a Mol Rt. Olajipari 
Szakszervezet által tervezett 
munkabeszüntetésen! Részvételi 
szándékotokat aláírásotokkal 
hitelesítsétek! 

Felhívásunk nemcsak 
szakszervezeti tagoknak szól. 

Ehhez minden Mol Rt. 
munkavállaló csatlakozhat! 

Felhívásunkhoz, rövid idő 
alatt több százan – elsősorban 
műszakos területen dolgozók – 
írásban is csatlakoztak. 

(folyt. a következő oldalon) 
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Tagságunk látva komoly 

támogatásunkat és a Mol Rt. 
időhúzó, ésszerű tartalom nélküli 
ügyeskedését, hosszas, 
szakszervezeti bizalmikkal 
történt egyeztető tárgyalások után 
úgy határozott, hogy a MOL Rt. 
Olajipari Szakszervezet 2006. 
május 09-én megalakítja 
sztrájkbizottságát.  

Erről hivatalosan értesítettük a 
Mol Rt. vezetőit is. 

2006. május 10-re, 
szakszervezeti küldöttgyűlésünk 
megfogalmazta követeléseinket 
és a szakszervezet tagsága által 
adott felhatalmazás alapján, a 
Munka Törvénykönyve 194. §-
ában megfogalmazottak szerint 
munkaügyi érdekvitát 
kezdeményeztünk. 
Követeléseinket és érdekvita 
kezdeményezésünket még az nap 
elektronikus úton elküldtük a 
Mol Rt. vezetőinek: 

- követeljük, hogy vállaljon 
középtávú kötelezettséget az EU 
tagállamok átlag színvonalának 
elérésére, a bér, a foglalkoztatás, 
egészségügy, oktatás, valamint a 
környezetvédelem területén, 

- a 2006. évi alapbérfejlesztés 
mértéke 7 % legyen, 

- 2006-tól a MOL Rt. előző évi 
adózott nyereségének legalább 1 
%-át fordítsa a munkavállalók 
bérének felzárkóztatására, 

- vezessen be 
nyereségérdekeltségi rendszert a 
munkavállalók részére is. A nem 
vezető beosztású munkavállalók 
között kerüljön kiosztásra a MOL 
Rt. előző évi adózott 
nyereségének  1%-a, 

- emelje a műszakpótlékot 
átlagosan 10 %-kal, 

- ha a munkaviszony a 
munkáltató rendes felmondása, 
vagy jogutód nélküli megszűnése 
következtében szűnik meg, a 
munkavállalót minden, a MOL 
csoportnál eltöltött év után, 5 db 
MOL részvény értékének 
megfelelő összegű juttatás illesse 
meg. 

A törvény hét napban jelöli 
meg az érdekvita időtartamát. 
Ennek letelte után lehet 
bejelenteni a sztrájkot. 

A Mol Rt. – talán gazdasági 
fölényének félreismerése 
következtében – csak az ötödik 
napon mutatott tárgyalási 
hajlandóságot. A tárgyalás során, 
munkáltatónak benyújtott 
követeléseinkre a Mol Rt. nem 
adott választ. 

A következő fordulóra két nap 
múlva (2006. május 17-én) került 
sor. Érdemi változás nem volt, a 
tárgyalás 5 (öt!) perc után 
félbeszakadt úgy, hogy 
tulajdonképpen el sem kezdődött. 

Megítélésünk szerint a Mol 
Rt.-t nem a megegyezés szándéka 
vezette, és vezetőinek képviselői 
ezért zárkóztak el mereven attól, 
hogy a munkavállalókat 
anyagilag egy kissé jobb 
helyzetbe hozzák. 

Sztrájk! 
Ezt követően, a Mol Rt. 

Olajipari Szakszervezet 
Küldöttgyűlésének határozata 
alapján, az alábbi felhívással 
fordultunk valamennyi Mol Rt.-s 
munkavállalóhoz: 

A Mol Rt. Olajipari 
Szakszervezet a Mol Rt.-vel 
lefolytatott sikertelen 
egyeztetések után, a munkaharc 
végső eszközét, a 
munkabeszüntetést kénytelen 

alkalmazni a munkavállalók 
érdekeinek érvényesítése 
érdekében. 

Általános sztrájkot hirdetünk 
a Mol Rt. százhalombattai és 
tiszaújvárosi telephelyein! 

A sztrájk időtartama: 72 óra 
(három nap) 

A sztrájk kezdete: 2006. május 
23 (kedd) 0600 óra. 

A sztrájk céljai: 
- a 2006. évi alapbérfejlesztés 

mértéke 7 % legyen, 
- 2006-tól a MOL Rt. előző évi 

adózott nyereségének legalább 1 
%-át fordítsa a munkavállalók 
bérének felzárkóztatására, 

- a Mol Rt. vezessen be 
nyereségérdekeltségi rendszert a 
munkavállalók részére is. A nem 
vezető beosztású munkavállalók 
között kerüljön kiosztásra a MOL 
Rt. előző évi adózott 
nyereségének  1%-a, 

- ha a munkaviszony a 
munkáltató rendes felmondása, 
vagy jogutód nélküli megszűnése 
következtében szűnik meg, a 
munkavállalókat hűségjutalom 
címén, minden a MOL csoportnál 
(jogelődeinél) eltöltött év után, 5 
db MOL részvény értékének 
megfelelő összegű juttatás illesse 
meg. 

- a Mol Rt. vállaljon 
középtávú kötelezettséget az EU 
tagállamok átlag színvonalának 
elérésére a bér és a 
foglalkoztatás területén, 

Aki egyetért célkitűzéseinkkel, 
az vegyen részt a sztrájkban! 

Számítunk a Mol Rt. minden 
munkavállalójára – 
szakszervezeti hovatartozástól 
függetlenül. 

A stílus maga az ember 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu


Az Olajipari Szakszervezet 
megalakította a 
Sztrájkbizottságot, azon belül a 
Technikai Bizottságot, melyek 
párhuzamosan volt hivatott 
tárgyalni a sztrájkról valamint 
lebonyolításának technikai 
feltételeiről. Erről, hivatalosan 
értesítettük a Mol vezetést. 
Ekkortól láthatóvá vált a Mol 

különös felfogásmódú 
„tárgyalási” modora. 

Kisebb nagyobb vezetők és 
vezetőfélék szinte megszállták a 
termelőüzemeket és a logisztikát, 
ahol vetésforgószerűen agitáltak 
éjjel és nappal. 

Az egyik fogás a 
négyszemközti elbeszélgetés volt 
a munkavállalókkal, ahol holmi 
nyilatkozatot akartak aláíratni 

velük arról, hogy részt vesznek-e 
a sztrájkban. 

Véleményünk szerint ez 
tisztességtelen, eljárás volt. Hogy 
az ilyen „elbeszélgetéseken” mik 
hangoztak el, és milyen stílusban, 
azt egy későbbi tanulmányban 
nyilvánosságra hozzuk. 

Volt másik módszerük is. 
 

(folyt. a következő oldalon)
 

 

 

                                                                                                                                                           E-mail: Olajipariszakszervezet@mol.hu 

 

A vezetők és vezetőfélék időt 
meg energiát nem kímélve arról 
igyekeztek meggyőzni a 
hallgatóságot, hogy milyen 
nagyszerű dolog ennyi pénzért itt 
dolgozni. 

Tudunk üvöltöző 
vezetőféléről is, aki számon kérte 
a sztrájkfelhívás aláírásáról 
őszintén nyilatkozó 
munkatársaitól, hogy miért 
merészelték aláírni azt? Ezzel 
kétségbe vonta a munkavállalók 
törvény adta jogait. 
Megállapíthatjuk, hogy az ilyen 
vezetőfélének semmi 
keresnivalójuk emberek között. 

Tárgyalási morál 
Megdöbbentő és kulturálatlan 

volt, ahogy eleinte a Mol Rt. 
akadályozni próbálta az Olajipari 
Szakszervezet 
Sztrájkbizottságának, valamint 
Technikai Bizottságának 
munkáját. 

Outlook levelezéseinket 
erőteljesen lekorlátozták, így 
csak nagyon nehezen – sokszor 
egyáltalán nem – tudtuk eljuttatni 
munkatársainkhoz azokat a 
fontos híreket, amelyekkel a 
tárgyalások állásáról és a 
sztrájkban való törvényes 
részvételről tájékoztatni tudtuk 
volna Őket. 

A két Bizottság tagjainak 
kikérőjét rendre nem 
engedélyezték, illetve 
visszavonták, hamarjában olyan 
bizottsági tagok kiküldetését 
rendelték el, amellyel szinte 
lehetetlenné tették a 
tárgyalásokat. 

Élve törvény adta 
lehetőségünkkel, szakértőket és 
dr. Bertók Judit személyében 
ügyvédet kértünk fel arra, hogy 
vegyenek részt a tárgyalásokon. 
Szakértőinket azonban – Gaskó 
István LIGA elnököt és Fűrész 
Ferencet, a Repülőgép 
Műszakiak Független 
Szakszervezetének ügyvivőjét – 
hosszas huzavona után, csupán az 
Olajipari Szakszervezet irodájába 
engedték be úgy, hogy egész nap, 
folyamatos váltásban fegyveres 
őr felügyelte őket az irodaajtó 
előtt. Az irodából csak a 
mellékhelyiségbe mehettek, még 
az is meg volt tiltva 
szakértőinknek, hogy az 
irodaajtótól tizenöt (15!) méterre 
lévő étterembe menjenek 
ebédelni! Az első emeleti 
tárgyalóba – ahol a tárgyalások 
zajlottak – be sem tehették 
lábukat. 

Indokolni is próbálták az 
magyarázhatatlant: „A Dunai 
Finomító területén lévő 
veszélyhelyzetre való tekintettel 
Gaskó István és Fűrész Ferenc 
az Önök földszinti irodáiban és 
mellékhelyiségekben 
tartózkodhatnak, Bertók Judit az 
előző helyiségeken kívül az 
irodaépület 1. emeleti 
tárgyalójába is beléphet.” 

Ha pikírt akarnék lenni, azt 
mondanám, hogy ezek szerint a 
majréval telített veszélyhelyzet 
az irodaház első emeletének 
tárgyalójában és irodáiban volt. 

Az Olajipari Szakszervezet, 
hogy feloldja ezt a Mol Rt. által 

kialakított lehetetlen helyzetet, 
két külső (százhalombattai) 
tárgyalási helyszínt is felajánlott. 
A Mol Rt. tárgyalói azonban 
feltehetőleg annyira rettegtek 
szakértőink jelenlététől, hogy 
mereven elzárkóztak ettől a 
lehetőségtől. 

Zavaros tartalmú körleveleket 
is kiadtak, melyekben arról 
igyekeztek meggyőzni a 
munkavállalókat, hogy sztrájk 
esetén büntetőjogi felelősség 
terhelheti őket. 

Óriási érdeklődést tanúsítottak 
a sztrájkot aláírók névsora iránt, 
azonban sorozatosan betonfalba 
ütköztek, mert nem került a 
kezükbe – és nem is fogják soha 
látni. Óvatosságból nem is tartjuk 
irodánkban, mert egy kihirdetett 
veszélyhelyzetben keletkezett, 
esetleges tűzriadókor olyanok is 
bejöhetnek, akik egyébként nem 
látogatnak bennünket. 

A Mol Rt. tárgyalóbizottsága 
valahogy úgy viselkedett, mint 
amikor a homokozóban 
összevesznek a gyerekek, és 
egyikük elveszi a másiktól a 
homokozó lapátot. Véleményünk 
szerint rosszul kommunikáltak és 
még ennél is rosszabb módszert 
választottak tárgyalási 
stratégiaként. Ennek oka az 
lehetett, hogy egyrészt kapkodás 
és fejetlenség uralkodott 
köreikben, másrészről pedig nem 
a megegyezés, hanem a céltalan, 
állásfoglalás nélküli időhúzás 
szándéka vezette őket. 

Szakszervezeti javaslat 
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Az Olajipari Szakszervezet - 
szemben a Mol 
tárgyalóbizottságával - komolyan 
vette a munkavállalók jogos 
igényeit és az alábbi javaslatot 
terjesztette elő: 

1. A felek megállapodnak, 
hogy a 2006 évre vonatkozó 
alapbérfejlesztés mértéke 7% 

2. A felek megállapodnak, 
hogy a társaság a 2005 évi 
adózott nyereségének 1%-t a 
munkavállalók munkabéreinek 
európai uniós felzárkóztatására 
fordítja.  A felzárkóztató 
bérfejlesztés módjáról a 
munkáltatónál működő 
reprezentatív szakszervezetekkel 

2006-06-30-ig megállapodást 
köt. 

3. A munkáltató biztosítja, 
hogy a vele munkaviszonyban 
álló munkavállalók 
munkaviszonyának munkáltatói 
rendes felmondással való 
megszüntetése vagy a 
munkaviszonyának jogutód 
nélküli megszűnése esetén a MOL 
csoportnál ill. annak jogelődjénél 
eltöltött minden év után 5 db 
MOL részvény értékének 
megfelelő összegű juttatásban 
részesül. 

4. A felek megállapodnak, 
hogy 2006-06-30-ig a 
társaságnál működő 
reprezentatív szakszervezetek 

bevonásával 5 éves 
megállapodást kötnek a 
munkabérek EU tagállamokban 
meglévő bérszínvonal elérésére. 

5. A MOL Rt. Olajipari 
szakszervezete kijelenti, hogy 
jelen megállapodást követő 2 
órán belül a kibocsátott 
sztrájkfelhívást visszavonja és a 
jelen megállapodásban foglalt 
tárgykörökben a megállapodások 
időtartalma alatt, nem hirdet 
sztrájkot. 

A Mol Rt. tárgyalóbizottsága 
azonban mereven elzárkózott 
javaslataink teljesítésétől, 
ráadásul meseszerű bérekről 
tájékoztatták a közvéleményt. 
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(folyt. az előző oldalról) 
Nyilatkozataikban a határozott 

zavarodottság is felfedezhető 
volt, amiből úgy tűnt, egymást 
licitálják felül abban, ki mondjon 
nagyobb jövedelmet: 

Széki Zsuzsanna, a Mol 
humánerőforrás osztályának 
munkatársa a Magyar Nemzet 
2006. május 16-i számában 
elmondta, hogy a fizikai dolgozók 
bruttó havi átlagjövedelme a 
vállalatnál 280 ezer forint. 

Alig telt el néhány nap és 
Ferencz I. Szabolcs, a cég 
kommunikációs igazgatójának 
közlése szerint - mely a 
FigyelőNet Internetes 
hírportálján 2006. május 21-én 
jelent meg - a MOL-nál dolgozó 
fizikai munkások jelenleg 
átlagosan 320 ezer forint bruttó 
bért kapnak. 

Ekkorát nem lehet tévedni. Itt 
valaki lassabb a sánta kutyánál. 
Rejtély, hogy legalább 
nyilatkozataik előtt miért nem 
cseréltek eszmét. Mindenesetre 
több mint gyanús a két szám 
közötti jelentős különbség. Ezt is 
a zűrzavar, a tájékozatlanság és 
riadalom jeleként értékelhetjük. 
Így aztán feltételezhetjük, hogy 
egy harmadik – mindkettőnél 
alacsonyabb szám az igaz. 

Egy csöppet a témánál 
maradva, szívesen hallanánk a 
menedzserek, tanácsadók és 
hasonló beosztásúak átlagbérének 
összegéről is. Vagy csak a fizikai 
munkásoké nyilvános? Mikor 
nem róluk van szó, egy sötét 
lyukból rögtön előmászik a 
személyiségi jog védelme? 

Felfüggesztett sztrájk 
A Mol Rt Olajipari 

Szakszervezet – látva a 
munkáltató sorozatos jogsértéseit 
– megállapította, hogy az 
esetleges sztrájk valóban 
biztonsági kockázatot jelentene a 
cég működésében, amelyért 
természetesen a folyamatosan 
határozatlan vállalatvezetést 
terhelné a felelősség. 

Ezért, az Olajipari 
Szakszervezet, mint a 
munkavállalók képviselője, 
felelősségérzettől áthatva, a céget 
és a munkatársakat nem tették ki 
ilyen kockázatnak és a 2006. 
május 23-án 0600-ra meghirdetett 
72 órás sztrájkot 2006. május 22-
én 1830-kor felfüggesztette. 

Az Olajipari Szakszervezet a 
Mol Rt. részéről történt 
jogsértésekkel szemben jogi úton 
akar elégtételt venni. 

Az Olajipari Szakszervezet a 
sztrájkfelhívásban 

megfogalmazott követeléseit és a 
sztrájkkészültséget továbbra is 
fenntartja. 

Az Olajipari Szakszervezet 
felhívta a munkáltató figyelmét, 
hogy a sztrájkkészültség 
fenntartása miatt, 
együttműködési 
kötelezettségének teljesítésével 
folytassa az érdemi tárgyalásokat 
a törvényi feltételek biztosítása 
mellett. 

Munkásgyűlés 
2006. május 25-én 1415-kor a 

Színházteremben, Horváth 
Ferenc TKD ügyvezető igazgató 
- Valkusz Pál Finomítás igazgató 
- Dr. Kenessey Gábor Logisztika 
igazgató - Galambos László 
Termelés Folyamatirányítás 
vezető - Kántor László MOL 
Feldolgozás vezető és Huff Zsolt 
Motorhajtóanyag gyártás vezető 
munkásgyűlésre hívta a 
munkavállalókat. 

Mint azt írták: „A 
munkásgyűlés célja, hogy 
lehetőséget teremtsünk az elmúlt 
napok eseményeinek közös 
áttekintésére és az általatok 
felvetni kívánt észrevételek, 
problémák megbeszélésére, 
rögzítésére.” 

Miután a meghívó tegeződő 
hangnemben készült 
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(remélhetőleg nem csendőr-pertu 
felfogásban), ha bármelyik 
meghívó megjelenik köreinkben, 
a kötelező köszönés a Szia kell 
legyen. 

Komolyra fordítva a szót: a 
Mol Rt. képviselőinek bevezető 
magyarázkodási kísérlete után 
nem az történt amit vártak. A 
jelenlévő munkavállalók, komoly 
meglepetést okozva 
meghívóiknak, nem nyuszi 
módra ültek és hallgattak, hanem 
bátran hangot adtak 
véleményüknek. 

- A Munkásgyűlésen 
valamennyi felszólaló 
elégedetlenségének hangot adva 
mondta el mindazokat a gondokat 
és problémákat, melyekkel évek 
óta szembesülnek a 
munkahelyükön. 

- A hozzászólók kifogásolták 
az alacsony béreket, mert – mint 
mondták – ők is szeretnének 

büszkék lenni arra, hogy a Mol 
Rt.-nél dolgoznak. Továbbá 
hiányolták azt a megbecsülést, 
amit joggal várhatnának el. 

- A felszólalók egyetértettek 
az Olajipari Szakszervezet 
célkitűzéseivel. 

- Többen kifogásolták azt a 
hangnemet, amelyet munkájuk 
során, néhány közvetlen 
vezetőtől tapasztalnak. 

- A Mol Rt. Olajipari 
Szakszervezet képviselői 
figyelmeztettek arra, hogy a mai 
nap ne csupán rögzítsék a 
fennálló nehézségeket, hanem 
valódi megoldásokat is 
keressenek rájuk. 

A vezetés szájtátva hallgatta a 
munkavállalók panaszait, 
miközben azt hangoztatták: 
ezekről ők nem tudtak. 

Egyik munkatársunk 
rezignáltan jegyezte meg, hogy 
ha olvasták volna a Tényképet, 

tisztában lettek volna a 
dolgokkal. 

Siker 
A tárgyalások tovább folynak, 

azt már most megállapíthatjuk, 
hogy sikeres volt 
sztrájkfelhívásunk, mert ezelőtt 
soha ennyit nem foglalkoztak 
vezetői szinten a munkavállalók 
helyzetével. Például az 
üzemekben csupa hangulatjavító 
intézkedéseket hoznak, 
hovatovább olyan, jogosan elvárt 
berendezést kapnak a 
tartózkodók, mint amilyen 
emberi léptékkel elvárható. 
Addig, azonban míg ez 
végbemegy, sok víz és egyéb fog 
elfolyni a feltételesen olajmentes 
csatornákban. Azonban 
elkezdődött valami. Valami 
olyan, amit már nem vonhatnak 
vissza. 
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(folyt. az előző oldalról) 
Tagjaink és más 

szakszervezetek tagjainak, illetve 
szakszervezeten kívülieknek 
eredményességét jelzi az is, hogy 
a munkáltató írásban rögzítette az 
alábbiakat: 

A munkáltató vállalta, hogy a 
munkavállalói és a Mol. Rt. 
Olajipari Szakszervezet 
követelései mellett figyelembe 
veszi a Dunai Finomítónál és a 
Tiszai Finomítónál fennálló napi 
problémákat, és erről 
kommunikációt folytat - Mol Rt. 
szinten. Olyan terveket készít, 
amely középtávon figyelembe 
veszi a kölcsönös érdekeket. 

 Ezek a következők: 
Munkavállalói elégedetlenség 

rövid távú kezelése a szükséges 
intézkedésekkel 

Hosszú távú tervet készít a 
Mol Rt. egészére vonatkozóan 

 A munkavállalókkal történő 
folyamatos, közvetlen párbeszéd 
alapján 60 napon belül elkészít 
egy intézkedési tervet a felmerült 
helyi kérdések megoldására, 
különös tekintettel a műszakos 
munkarendben dolgozók 
felvetéseire. 

A vállalat sikerességének 
egyik záloga a dolgozók 
elismerése, megbecsülése. Ezért 
a MOL Rt. kiemelten fontosnak 
tekinti a Munkavállalóinak 
adandó juttatások 
versenyképességének biztosítását. 

- A Munkáltató a 
szakszervezet jelenlegi 
követeléseit Figyelembe veszi a 
2007. évi tárgyalások során. 

- Ezen túlmenően a 
Munkáltató a 2007. évi 
tárgyalások során kész - 

kölcsönös garanciák nyújtása 
mellett 

- egy több éves szerződés 
megkötésére, mely többek között 
tartalmazza az alábbiakat: 

- Kötelezettségvállalás 
reáljövedelem növekedésre 

- Béremelés, műszakpótlék, és 
hasonló bérjellegű kérdésekben 
számszerűen meghatározott 
elemek 
Természetesen a Mol Rt. 
Olajipari Szakszervezet továbbra 
is készen áll a munkavállalók 
érdekeit szem előtt tartó 
tárgyalások folytatására. 
Mert nem állhatunk meg 
félúton… 

Hajzer Barnabás 
                          Brunecker Jenő 

 

A kutya a karaván és az idő 
Ki, kivel van? 

 

A kutya ugye teszi a dolgát, ugat, morog, és végső esetben harap is. A karaván megy, járja a maga 
megszokott, sokszor keserves útját. Az idő meg csak úgy elvan magával tértől, karavántól, kutyától 
függetlenül. 
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Nos, hogy kissé világosabbá 
tegyem a kérdéskört, nézzük meg 
az ügyet egy kissé közelebbről. 
Te vagy ugye a karaván, ami 
(eddig) nem állt meg soha. 

Te vagy, aki folyamatos 
műszakban, vagy irodában magas 
színvonalon teszed a dolgod. 

Ennek ellenére az is Te vagy, 
aki azt kapja főnökeitől, hogy 
kívül tágasabb. 

Te vagy, akit nem tud a cég 
egyik hónapról (évről) a másikra 
kicserélni, hiszen csak hosszú 
távon vagy pótolható. 

Persze az is te vagy, aki mire 
kifizeted törlesztő-részleteidet, 
rezsidet, alig valami marad 
kajára, ruhára, gyerekekre, 
szórakozásra, üdülésre stb. 

Ebből következően az is Te 
vagy, aki fizetéstől-fizetésig élsz 
(vegetálsz?). Ezzel hajcsáraid is 
tisztában vannak, de még 
egyelőre nyeregben érzik 
magukat. 

Azt senki sem látja, hogy mi 
mindent, milyen körülmények 
között és mennyiért végzel. 
Ahogy azt sem látják, hogy évek 
óta mekkora megpróbáltatás járja 
át a karavánt. Miközben fogytán 
fogy a teve, mert hajcsárai 
jórészüket kiűzték a karavánból, 
de a céget ez nem hatja meg, 
mert filozófiája szerint kevesebb 
teve egyenlő: kevesebb élelem és 
víz (bér). Igaz, cserébe 
„jutalmul” sokkal több terhet 
raknak a tevék hátára, mint 
korábban. Ők csak azt látják 
(számolják), mennyi hasznot 
hozol nekik. Egészen addig, míg 
le nem rázod magadról – mint 
kutya a vizet – azokat a rád 
erőltetett lelki béklyókat, 
amelyek megakadályoznak 
abban, hogy magadért is tégy 
valamit. 

Akkor a tevék lassan, de 
biztosan összezárnak és holmi 
tevehajcsár, a közelükbe sem 
merészkedik. Akkor egy másik 

szemszögből lesz meghatározva a 
karaván fejlődése. 
Ezek ugyan szavak, és tudjuk jól, 
minden szó annyit ér, mint a 
papír, amire írták, ha nincs 
mögötte tartalom, vagyis erő. 

Igen, a Te erődre gondoltam! 
Tudom, hogy előbb-utóbb 

megunod az állandó teve 
állapotot, a „mindig mások 
fontosak” jelenséget és végre 
felkelsz, kiállsz magadért, mert 
ők, odafent, ezt sem teszik meg 
helyetted. 

Most van egy komoly 
lehetőséged, hogy végre 
megmutasd, létezel. Vajon mit 
mondasz majd a gyerekednek és 
az unokádnak, mikor rákérdez, 
hogy az apa vagy éppen a papi 
hol volt akkor mikor ki kellet 
volna állni értünk? 

Ha most feladod, akkor 
eltaposnak és nem lesz, aki még 
egyszer kiálljon érted. Ugye 
érted? 

Veritas
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Érdek, képviselet 
 

A sztrájk ezúttal elmaradt – címmel írás jelent meg a százhalombattai Hírtükör című kétheti 
lapban. A cikkíró úgy gondolta, hogy megszólaltatja egy olyan szakszervezet vezetőjét, amely 
elhatárolódott a munkavállalók érdekében kilátásba helyezett sztrájktól. A Mol Rt. Vegyész 
Szakszervezet elnöke készségesen válaszolt a feltett kérdésekre: 

 

Idézet: 
Győri Gábor, a MOL Vegyész 

Szakszervezet elnöke elmondta: a 
sztrájkkal kapcsolatban nem 
kezdeményezett velük 
tárgyalásokat az Olajipari 
Szakszervezet, csupán egy 
tájékoztatót kaptak tőlük, az 
azonban nem tartalmazta a 
fontos részleteket. 

- Szakmai véleményem az – 
mondta -, hogy egy 
olajfinomítóban nem lehet 
hazardírozni. Veszélyes üzem, a 
normál működés felborítása 
azonnali katasztrófához vezethet. 

Riporter: Ezek szerint a 
Vegyész Szakszervezet nem 
szolidáris az Olajipari 
Szakszervezettel? 

Győri Gábor: A jogos 
követeléseiért sztrájkoló 
munkavállalóval szolidárisak 
vagyunk. Ebben az esetben 
azonban úgy döntött a MOL 
csoport hat reprezentatív 
szakszervezetének vezető 
testülete, hogy a sztrájkban sem 
tevékenyen, sem a szervezésben 
nem veszünk részt. 

Riporter: Mi indokolja ezt? 
Győri Gábor: A követeléseket 

nem tartjuk reálisaknak. Nagyon 
nehéz összehasonlítani az unió 
többi finomítójával a mieinket, 
hiszen más a múlt, más a 
technika, a biztonság, a 
munkakultúra, ennek ellenére ha 
lassan is, de közeledünk az EU-s 
színvonalhoz. A társadalom 

tűréshatárát is figyelembe kell 
venni, ugyanis a magyar 
viszonyok között, a 
versenyszférában a MOL-os 
dolgozók a legjobban keresők 
közé tartoznak. Tény, hogy sok 
feszültség gyűlt fel a 
munkavállalói oldalon, de ezt 
nem munkabeszüntetéssel kell 
megoldani. A szakszervezet dolga 
az egyeztetés. 

Idézet vége. 
*** 

Nehéz szavakat találni akkor, 
mikor egy szakszervezeti vezető 
olyan kifejezést és jelzőket 
használ, mintha a munkáltató 
képviselője lenne. Pedig nem az. 
Győri Gábort a munkavállalók 
választották meg a Vegyész 
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Szakszervezet elnökének. 
Nyilván azt várták/várják tőle, 
hogy érdekeiket magas 
színvonalon képviselje. Nem 
csak vele, de adott szakszervezet 
vezetőségének valamennyi 
tagjával szemben ez a 
munkavállalói követelmény. 

Feltételezésem szerint, Győri 
Gábor nem ismeri a 
sztrájktörvényt. Másként nem 
használta volna a „hazardírozni” 
szót. Hiszen a sztrájktörvény 
világosan kifejti, hogyan és 
milyen körülmények között lehet 
sztrájkot tartani. 

A törvényességet pedig az 
Olajipari Szakszervezet pontról 
pontra betartotta. 

Katasztrófa pedig, olyan 
dolgokból szokott történni, mikor 
hiányzik, vagy nem működik egy 

biztosítóberendezés. Esetlegesen 
egy, vagy több robbanóajtó. 

Szíve joga minden 
szakszervezetnek arról dönteni, 
hogy részt vesz-e valamely 
sztrájkban, vagy csendes 
szemlélőként várja a sült 
galambot. A Vegyész 
Szakszervezet vezetői – az írás 
szerint a Bányász Szakszervezeté 
is – nem kívánták érdemben 
képviselni tagságuknak azt a 
részét, akik a Mol nyereségéhez 
képest megalázóan kevés bért 
visznek haza havonta. 

Győri Gábornak nem sikerült 
összehasonlítani az unió többi 
finomítójával a mienket. Ennek 
talán az lehet az oka, hogy ott a 
szakszervezeti vezetők kultúrája 
is más. 

Ha én szakszervezeti 
vezetőféle lennék, inkább 

leharapnám a nyelvem, mintsem 
hogy ezt nyilatkozzam: „A 
társadalom tűréshatárát is 
figyelembe kell venni, ugyanis a 
magyar viszonyok között, a 
versenyszférában a MOL-os 
dolgozók a legjobban keresők 
közé tartoznak.” 

Ilyen nyilatkozatot akkor sem 
tehetne egy szakszervezeti 
vezető, ha a dolog igaz lenne. A 
bibi ott van, hogy nem igaz. 

Lehet, hogy nyilatkozó 
országos viszonylatban a 
legjobban keresők között tartja 
számon magát, de nem szabad 
elfelejteni, hogy rajta kívül 
vannak a Molban néhány ezren, 
akik nem abba a csapatba 
tartoznak. 

Brunecker Jenő 

 
 

- Az áfa 15 százalékos kulcsát szeptember 1-től, 20 
százalékra kívánja növelni a kormány 
- A 6 millió forint feletti éves jövedelemmel 
rendelkező magánszemélyek 4 százalék szolidaritási 
különadó fizetésére lesznek kötelezettek. 
- Augusztustól átlagosan 30 százalékkal emelkedik a 
háztartási gáz és 10-14 százalékkal a villamos 
energia ára. 

- Az egyéni egészségbiztosítási járulék mértéke 4%-
ról 6%-ra emelkedik 
- A munkavállalói járulék a jelenlegi 1%-ról 1.5%-
ra emelkedik 
- A gépjárművek súlyadóját felváltja a 270 Ft/Le, 
melynek következtében óriásit emelkedik a 
gépjárművek után fizetendő éves összeg 
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Akinek humora van mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

 
A boldogság olyan, mint a levegő: 

csupán a hiánya tűnik fel.  
* 

A hazug kutyákat mikor érjük utol, mi, sánta 
emberek? 

* 
Ne lopj, ne csalj, ne hazudj; a kormányok nem 

szeretik a konkurenciát! 
* 

Minél több vezetőt ismerek meg, annál jobban 
szeretem a kutyámat 

* 
Mikor az ember nem kockáztat semmit, még 

többet kockáztat 
* 

Az elégedetlen forradalmat csinál, az elégedett 
karriert. 

* 
Oda kell figyelnünk ellenségeinkre, mert ők az 

elsők, akik felfedezik hibáinkat. 
* 

Az előítéletet olykor az tartja életben, hogy 
harcolnak ellene.  

* 
Egyszerűbb gyertyát gyújtani, mint a sötétet 

átkozni. 
* 

Formában vagyok. A kerek is egy forma. 
* 

Ne utazz olyan helikopteren, amelyikben 
katapultülés van! 

* 
- Szexuális téren egyre összehangoltabb vagyok 

a feleségemmel. 
- Valóban? 
- Igen. Tegnap például mindkettőnknek fájt a 

feje... 
* 

Egy 18 éves fiú randevúzik egy lánnyal. A fiú 
kisöccse Dezső, meg akarja tudni milyen egy randi 
és elbújik a csomagtartóban. A fiatal pár kihajt a 
város szélére. 



- Na, igen vagy nem? - fordul a fiú a lányhoz. 
- Hát nem! - így a lány. 
- Jól van, akkor én hazamegyek kocsival, te 

pedig kiszállsz és mehetsz vissza gyalog. Másnap a 
6 éves kisfiú randevúra hívja a kis szomszédlányt. 
Felülteti a bicikli csomagtartójára és kihajtanak az 
erdőszélére. Megkérdezi a kisfiú a kislánytól: 

- Na, igen vagy nem?  
- Hát ez meg mit jelent? Legyen igen! - feleli a 

kislány. 
- Tudtam, hogy pechem lesz! - sóhajt fel a fiú. - 

Itt a bicikli, menj vissza vele, én meg megyek 
gyalog. 

* 
Egy szerelmes délután után az asszony 

ijedten hallja, hogy egy autó fékez a ház előtt. 
- Jó ég, ez a férjem lesz! Tűnj el gyorsan! 
Pasas sietve felráncigálja a nadrágját, iszkol 

az erkélyajtó felé, majd hirtelen megtorpan. 
- Hülye vagy? Én vagyok a férjed! 

* 
- Katona! Fusson a bokorhoz és nézze meg, ott 

vagyok-e? 
Néhány perc múlva: 
- Jelentem, ott van! Papírral van letakarva. 

* 
Szexi térden állva vall szerelmet. 
-Gizi, a szívem teljes mértékben a tied! 
Mire Gizi megszólal: 
-De Szexi! Nekem szerető kell, nem donor! 

* 
Múlt hónapban világméretű felmérést 

indított az ENSZ. A felmérésben egy kérdés 
szerepelt: 

"Kérem, mondja meg őszinte véleményét 
arra nézve, hogyan lehetne megoldani az 
élelmiszerhiányt a világ többi részén?" 

A felmérés teljes kudarccal végződött: 
- Afrikában nem tudták, mit jelent az 

"élelmiszer". 
- Kelet-Európában nem tudták, mit jelent az 

"őszintén". 
- Nyugat-Európában nem tudták, mit jelent 

a "hiány". 
- Kínában nem tudták, mit jelent a 

"vélemény".  
- Dél-Amerikában nem tudták mit jelent a 
"kérem". 

- Az USA-ban pedig nem tudták, mit jelent a 
"világ többi része". 

* 
Az ősember és a neje üldögél a tűz mellett. 

Megszólal az ősember: 
- Asszony, gyere szeretkezni! 
- Nem megyek - válaszol az asszony. 
- Miért? 
- Csak. 
Bunkósbot elő, és durr az asszony fejére. 
- Na, most már jössz? 

- Nem. 
- Miért nem? 
- Mert fáj a fejem. 
 



 
 
 
 
 

A Mol Rt. Olajipari Szakszervezet 
 

A SZÍNHÁZAKBAN NYÁRI SZÜNET VAN 
  
 

A MOL Rt. Olajipari Szakszervezet 
időszakos 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 

 
ELADÓ CSALÁDI HÁZ! 

 
Százhalombatta – Dunafüreden, csendes helyen eladó 100  ڤ -es telken egy 2,5 szobás, összkomfortos családi 

ház. 
 

Érdeklődni lehet személyesen szombaton és vasárnap. 
Cím: Dunafüred: Csalogány u. 18. 

 
Telefon: 06-20-550-0081 

 

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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