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Miután Világosnál letették a fegyvert, befejeződött az 1848-49-es szabadságharc.  
1849 október 6.-án, a császári (osztrák) haditörvényszék ítélete alapján Aradon 

kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukás után 
kerültek az osztrákok fogságába. Ők a nemzet vértanúivá váltak: 

Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich 
Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, 
Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey 
Károly. 

 
Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések. Ezen a napon, Pesten 

kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. 

http://www.osz.fw.hu/
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Így í rnak Ők…  
 
Egy magát komolyan vevő szakszervezetnek az a legfőbb feladata, hogy a munkavállalók érdekei 

legyenek képviselve. Ennek értelmében tárgyalásokat kezdeményezhetnek a munkáltatóval. A 
munkáltató pedig, rendre ki akar bújni a jogos követelések alól. Ebben olykor – fogadatlan 
prókátorszerű – önkéntes segítőtársai is akadnak. A túloldali, keretbe foglalt – véleményünk szerint 
csúsztatásoktól sem mentes – „tájékoztató” megjelenése után, írásos és szóbeli reagálások érkeztek 
hozzánk. A levélírók és a szóban reklamálók kivétel nélkül, felháborodásuknak adtak hangot azért, 
mert úgy vélték, hogy valaki, szokatlan módon próbál beavatkozni az Olajipari Szakszervezet és a 
munkáltató (Humán) között zajló tárgyalásokba, miközben erre, érdekviseleti tekintetben, egyik 
oldalról sincs felhatalmazása. Az indulatos levelek egy része nem tűri a nyomdafestéket, ezért azokkal 
itt, nem foglalkozunk. Többségük azonban megfontolásra méltó. Az egyik reagálás részleteit közzé 
teszünk. 

Szerk. 
 
„…a mai világban, ha nagyon kíváncsi az ember, minden információ beszerezhető, amit aztán mindenki a 

szája íze szerint használhat így, vagy úgy. 
Olvastam a Finomítás Igazgató által jegyzett közleményt. Meglepett, hogy személyesen vette fel a 

kesztyűt a munkavállalók érdekében – ahogy ezt régvolt időkben is tette –, azonban szemet szúrt: miért és 
milyen minőségben népszerűsíti Hajzer Barnabást? Kicsit utánanéztem a dolognak, és mert mostanában 
látszólag figyelembe veszik a munkavállalók véleményét, bátorkodom kifejteni a magamét is: 

 

Igazad van Pali! 
 

Zárjuk le már ezt az „ügyet” végre, a munkavállalók érdekeinek szem előtt tartásával! 
Az egyéni érdekeket félretéve, semleges megállapodást kell kötni. Az egy kicsit elgondolkodtató, miért is 

állítod azt, „közösen” döntöttetek úgy, hogy „semleges” legyen. Milyen az a semleges döntés?  
Egyébként pedig, miért „közös” és „semleges” döntés az, amelyről a munkáltató (Humán) által készült 

emlékeztetőben szó sincs? 
Pali! Az emlékeztető (ha elolvastad, tudnád…) szó szerinti, idevonatkozó szöveget én így olvastam: 
„Szőcs László vállalta, hogy a munkáltató semleges szövegezést készít, amellyel a Sztrájkbizottság 

egyetértett” 
Amint látható, a semleges szó valóban szerepel benne, de közel sem olyan értelemben, ahogy azt Te 

beállítani próbálod! Az ugye természetes, ha egy szakszervezet egyetért azzal, hogy a munkáltató előterjeszt 
egy általa semlegesen megfogalmazott szöveget. A tartalma a döntő, amelyen megjelenésekor (átadásakor) 
tudnak megvitatni, elfogadni, avagy elutasítani. 

Egyébként is: jelen helyzetben miféle dolog egy semleges egyezség, abban mi lenne a megállapodás? 
Olyasmi, mint Mátyás király szita alatti ajándéka? Nesze semmi, fogd meg jól? Persze, persze, tudom én, a 
cégvezetésnek ez lenne a legjobb megoldás. Hoztam is, meg nem is… adok is, meg nem is… Amiben - mint 
eddig is tapasztaltuk - erősebben a nem, mint az igen. 

Továbbá: milyen egyéni érdeke is fűződik a már szerződött feleknek abban a nagy susmusban, amit az 
egyetlen renitens szakszervezet annyira nem akar aláírni? Na-na Pali! 

Meglepődtem, amikor azt írtad - „közösen úgy döntöttünk”, közösen egyetértettünk”. Nem is voltál ott! 
Legalábbis, abban a közkézen forgó emlékeztetőben, amit a munkáltató készített, nem szerepel neved a 
névsorban. Még szerencse. Nem úgy ismertünk mi Téged, hogy elvtelen alkukba bocsátkozol… 

Ne is tárgyalj velük. Birkózzon velük az, akinek ez a dolga, feladata. A Humán. Ne hagyd magad 
belerángatni, mert éket akarnak verni egy ilyen munkavállaló-barát igazgató és a Téged feltételek nélkül 
elfogadó, Téged elismerő munkavállalók közé. 

Soraidból kitűnik, a KSZ-t kötő partnereket is ösztönzöd a mielőbbi megállapodás megkötésére és 
felhívod a figyelmet a munkáltatói oldallal történő szakszervezeti együttműködésre – a munkavállalók 
érdekében (ami természetesen vezetőtársaidnak is jelenthet valamit). 

Nagyon egyetértek Veled! 
Én is tapasztalom, ismét vannak elfogadhatatlan hangok, megint sztrájkról suttognak a tömegközlekedési 

„jól értesültek” – véleményem szerint, „provokátorok”. Nem díjazzák a Mol álláspontját, és főleg egyre 
inkább bért követelnek, és nem tartózkodójuk kifestését tartják a legfontosabb szempontnak, ezért engedd 
meg, hogy azt javasoljam: hívj össze ismét munkásgyűlést…” 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu


Búvár Kund 
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Készülődnek a szakszervezetek 
 

A megszorító csomag következtében a kormányzatnak hűvös nyara volt, de annál forróbb őszre 
készülhet fel. A szakszervezetek egyelőre kivárnak. Arra számítanak, hogy amikor megérkeznek majd 
az első megemelt közüzemi számlák, és mindenki saját bőrén is tapasztalhatja majd, mit jelent a 
Gyurcsány-csomag, erősebb alkupozícióba kerülnek a kormánnyal szemben. 
 

Veres János pénzügyminiszter elismerte, hogy 
kétéves bérbefagyasztás vár a mintegy 
nyolcszázezer főt kitevő közszolgálati dolgozókra. 
A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma szerint 
a kormány nem gondolhatja komolyan, hogy az 
orvosok, ápolók, pedagógusok két évig társadalmi 
munkát végeznek - reagált Szabó Endre a Magyar 
Nemzet információjára. 

Félő, hogy a bérbefagyasztást kiterjesztik más 
cégek munkavállalóira is. Szemmel láthatóan és 
bőrünkön érezhetően, a könnyebb és egyszerűbb 
utat választotta a kormány, amikor a bérből és 
fizetésből élők megsarcolása mellett döntött. Pedig 
– véleményem szerint – a magas költségvetési 

hiányért a multinacionális cégek is felelősek, hiszen 
az államtól elfogadták az adókedvezményeket, 
nyereségüket pedig kivitték az országból. 

A munkavállalók nem felelhetnek, nem tehetők 
cinkostársakká a sorozatosan elhibázott gazdasági 
döntésekért. Ezért, részükről, a leghatározottabb 
tiltakozás is elfogadható. 

Mindennek tetejébe, szép számmal vannak olyan 
cégek (közöttük a Mol Nyrt. – a szerk.) amelyek a 
kormányzatok gazdasági kudarca mögé bújva 
emelik minimálisan a munkabért, annak ellenére, 
hogy óriási nyereségük lehetővé tenné a korrekt 
béremeléseket is. 

Szem Eszter 
 

Megadóztatva 
A közelmúltban módosított törvény alapján 2007. június elseje után az életmódjavító 

szolgáltatásokra – sporteszköz, uszoda és teniszbérlet vásárlásra, egészségjavító kúrákra, vitaminokra 

Tisztelt Munkatársak! 
 
2006. szeptember 15-én ismét tárgyaltunk az Olajipari Szakszervezett sztrájkbizottságával. Közösen úgy döntöttük, hogy 
az egyéni érdekeket félretesszük, és egy semleges megállapodást kötünk. Kölcsönösen egyetértettünk abban, hogy 
bármelyik fél „győzelme” helyett a munkavállalók érdekei kerüljenek előtérbe, és minél hamarabb megoldás szülessen. 
Ezek alapján jó esélyt láttunk arra, hogy a május óta tartó sztrájkkészültség megszűnik, rendezhetjük a kialakult 
helyzetet.  
Célunk, hogy még az idén, lehetőleg novemberben aláírjuk a jövő évi KSz-t. Az OSZ elnöke csatlakozva ehhez a 
gondolathoz kijelentette, hogy a 2007. évi Kollektív Szerződést nem hajlandóak és nem is tudják aláírni addig, amíg a 
sztrájkügy le nem zárul, ezért egyetért azzal, hogy mielőbb meg kell állapodni. 
A megállapodott alapelvek és a mindkét fél által elfogadott tartalmi részek szó szerinti idézésével elkészítettük a 
megállapodást, beleírva az Olajipari Szakszervezet Sztrájkbizottsága által kért sarokpontokat. A szöveget csatolom 
tájékoztatásul.  
2006. szeptember 20-án válasz helyett egy újabb tervezetet kaptunk Hajzer Barnabástól, amely figyelmen kívül hagyja a 
közös álláspont szerint kidolgozott szöveget és az egyeztetés során közösen elfogadott gondolatokat. 
Értetlenül állunk a fejlemények előtt, hiszen az alapelveket, és a tartalmi elemeket az OSZ Sztrájkbizottság megjelent 
képviselői elfogadták és támogatták a megbeszélésen.  
Ez ideig nem kaptunk elfogadható indokot, érvet Hajzer Barnabás lépésére. Ennek értelmében a tegnapi nap folyamán 
újabb levelet küldtünk neki, amelyben az OSZ Sztrájkbizottságtól kértük a korábbi szóbeli megállapodás értelmében a 
jelenlegi helyzet mihamarabbi lezárását, hiszen ez minden munkavállaló érdeke. 
Bízom benne, hogy a kölcsönösen elfogadott érvek, és a munkavállalók érdekeinek józan mérlegelése segít az 
elmozdulásban, és végre pontot tehetünk a hosszúra nyúló tárgyalások végére. Közeledik az október, meg kellene 
kezdeni a jövő évi KSz tárgyalásokat, az abban rögzítendő juttatásokról, tartalmi elemekről. Célunk, hogy november 
végére megállapodhassunk a 2007. évről. 
Valkusz Pál 
Finomítás Igazgató 
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és hasonlókra – igénybe vett egészségpénztári szolgáltatásokat az éves adóbevallásban egyéb 
jövedelemként fel kell tüntetni, és le kell adózni. 
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Nem kell megnevezni a sztrájkolókat! 
 

Nem szükséges név szerint megnevezni a sztrájkban részt vevőket a sztrájk alatti elégséges 
szolgáltatás teljesítése céljából. Mindössze az rögzíthető, hogy az egyes munkahelyeken hány 
embernek kell dolgoznia. 

 
A sztrájk szervezésével kapcsolatos adatvédelmi 

biztosi ajánlás 
I. 

Ez évben több érdekképviseleti szervezet is 
adatvédelmi biztosi állásfoglalást kért a sztrájk 
szervezésével összefüggő adatvédelmi kérdésekről. 

Egy szakszervezet kifogásolta, hogy az általuk 
szervezett figyelmeztető sztrájk kezdete előtt a 
munkáltató jogi képviselője a munkavállalóktól egy 
szándéknyilatkozatot kért a részvételre vonatkozóan, 
indokul a bérszámfejtési feladatokat jelölve meg. A 
nyilatkozat miatt több munkavállaló – 
egzisztenciáját féltve – nem vett részt a sztrájkban. 

Több munkáltató hangsúlyozta, hogy a vállalat 
polgári jogi kötelezettségeit – így a  hibás vagy 
késedelmes teljesítést – a sztrájk elvileg nem 
érintheti, így a megfelelő működést biztosítani kell a 
sztrájk ideje alatt is. A törvényben előírt, ún. 
elégséges szolgáltatás biztosításához szintén 
szükséges arról tudomást szerezni, hogy a sztrájk 
ideje alatt mely munkavállalók dolgoznak. 

Az adatkérések jogalapjaként a munkáltatók az 
Sztv. 1. § (3) bekezdésében, valamint a Munka 
törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 3. § 
(2) bekezdésében is rögzített, az érdekképviseletet 
ellátó szervezeteket valamint a munkáltatót egyaránt 
érintő együttműködési kötelezettséget jelölték meg. 

II. 
A vizsgálat során megkerestem több országos 

szakszervezeti tömörülést és a beérkezett válaszok 
eltérő álláspontokat tükröztek. A többségi vélemény 
szerint nincs arra vonatkozó törvényi rendelkezés, 
melyből a sztrájkot szervezőnek adatátadási 
kötelezettsége keletkezne. Ebből következően a 
munkamegtagadásban résztvevők személyes adatait 
csak akkor lehet átadni, ha ahhoz az érintett 
munkavállalók a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 
LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) előírásainak 
megfelelő módon hozzájárultak. Amennyiben a 
munkavállalók a sztrájkot megelőzően kötelesek 
lennének nyilatkozni, az sértené a sztrájkhoz való 
jogukat, tekintettel arra, hogy a meghirdetett napra 
és időre jelzett sztrájkban való részvételt, illetve a 
munka felvételét a dolgozó még a sztrájk napján is 
eldöntheti. Az elégséges szolgáltatások 
meghatározásakor ugyanakkor nincs szükség 

konkrét személyek megjelölésére, a szervezők és a 
munkáltatók között létrejövő megállapodásban csak 
azt a számszerű adatot kell rögzíteni, hogy egy adott 
munkacsoportban vagy egységben hány ember 
munkája szükséges az elégséges szolgáltatás 
biztosításához. 

III. 
A sztrájkjog a gazdasági és szociális 

érdekkonfliktusok esetén történő kollektív fellépés 
egyik – végső – biztosítéka. Az Alkotmánybíróság 
által kialakított joggyakorlat értelmében az 
Alkotmány 70/C. § (1) bekezdése mindenki számára 
nyitva álló alanyi jogosultságként, alapvető 
alkotmányos jogként biztosítja azt a jogot, hogy 
gazdasági és társadalmi érdekeinek védelme céljából 
másokkal együtt érdekvédelmi szervezetet alakítson, 
illetőleg ahhoz csatlakozzon. (88/B/1999. AB 
határozat). 

A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 
(továbbiakban: Sztv.) 1. §-a értelmében a 
dolgozókat a gazdasági és szociális érdekeik 
biztosítására – az e törvényben meghatározott 
feltételek szerint – megilleti a sztrájk joga. A 
sztrájkban való részvétel önkéntes, az abban való 
részvételre, illetve az attól való tartózkodásra senki 
nem kényszeríthető. A jogszerű sztrájkban résztvevő 
dolgozókkal szemben a munkabeszüntetés 
befejezését célzó kényszerítő eszközökkel nem lehet 
fellépni. A sztrájkjog gyakorlása során a 
munkáltatóknak és a munkavállalóknak együtt kell 
működni. 

 Az Sztv. 4. § (2) bekezdése értelmében annál a 
munkáltatónál, amely a lakosságot alapvetően érintő 
tevékenységet végez – így különösen a közforgalmú 
tömegközlekedés és a távközlés terén, továbbá az 
áram, a víz, a gáz és egyéb energia szolgáltatását 
ellátó szerveknél –, csak úgy gyakorolható a sztrájk, 
hogy az a még elégséges szolgáltatás teljesítését ne 
gátolja. Ennek mértéke és feltételei a sztrájkot 
megelőző egyeztetés tárgyát képezik. 

IV. 
Az Avtv. 3. § (1) bekezdése értelmében 

személyes adat akkor kezelhető, ha azt törvény 
elrendelte, vagy ha ahhoz érintett személy 
hozzájárult. 

Az Avtv. 2. § 2. pontja szerint különleges 
személyes adatnak minősül az érdekképviseleti 
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tagsággal kapcsolatos adat, a sztrájkban történő 
részvétel önmagában tehát nem tekinthető 
különleges adatnak. A jogellenes adatkezeléssel 
okozott sérelem – elsősorban egzisztenciális 

következményei miatt – adott esetben azonban igen 
jelentős lehet. 

 
(folyt. a következő oldalon)
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Az Sztv. a sztrájk szervezésével kapcsolatosan 
adatkezelésre vonatkozó, az Avtv. 3. § (3) 
bekezdésének megfelelő, kötelező adatkezelést 
elrendelő szabályozást nem tartalmaz. Az 
adatkezelések jogalapjául legtöbbször a felek között 
fennálló együttműködési kötelezettséget jelölték 
meg. Ez a munkajogban általánosan érvényesülő 
követelmény önmagában azonban nem szolgáltathat 
jogalapot személyes adatok kezeléséhez, mert 
alapjog alkotmányos korlátozásához az szükséges, 
hogy a korlátozás megfeleljen az arányosság 
követelményének: az elérni kívánt cél fontossága és 
az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya 
megfelelő arányban legyenek egymással (20/1990 
(X. 4.) AB határozat, illetőleg a 879/B/1992. AB 
határozat). 

A sztrájk szervezésével összefüggésben a 
személyes adatok átadása csak abban az esetben 
tekinthető jogszerűnek, ha az érintett ahhoz 
kifejezetten és önként – vagyis külső, jogkorlátozó 
ráhatástól mentesen – hozzájárult. Az adattovábbítás 
jogszerűségét utóbb az adatkezelőnek, vagyis a 
sztrájkot szervezőnek kell bizonyítania, ezért 
célszerű a hozzájárulást az érintettektől írásban 
megkérnie. 

Az Sztv. 6. § (3) bek. értelmében a sztrájk miatt 
kiesett munkaidőre – eltérő megállapodás hiányában 
– a dolgozót díjazás és a munkavégzés alapján járó 
egyéb juttatás nem illeti meg. Azt az adatot tehát, 
hogy ki vesz részt a sztrájkban, a munkáltató 
bérszámfejtés céljából – a bérszámfejtési határidő 
figyelembevételével – jogosult kezelni. Nem 
igényelheti tehát előzetesen a munkáltató a 
sztrájkban részt vevő munkavállalók személyes 
adatait. 

Az elégséges szolgáltatás nyújtása, mint 
adatkezelési cél vizsgálatakor szükséges figyelembe 
venni azt a bírósági jogértelmezést, mely szerint a 
sztrájk jogellenességét önmagában a felek 
tárgyalásának az eredménytelensége nem alapozza 
meg. A sztrájk jogszerűségét, illetve jogellenességét 
kizárólag az Sztv. 3. §-a alapján kell elbírálni. (BH 
1991. 255.). 

Ez okból az elégséges szolgáltatás teljesítése 
céljából történő egyeztető eljárás során a 
szervező és a munkáltató rögzítheti a szükséges 
számszaki adatokat arra vonatkozóan, hogy az 
egyes munkaegységekben hány embernek kell 
dolgoznia. A munkavállalók név szerinti 
megnevezése azonban ehhez a célhoz nem 
szükséges. 

A vállalat vagy üzem polgári jogi 
kötelezettségeivel kapcsolatban megjegyzem, hogy 
a sztrájk miatti késedelembe esés nem jelenti az 
érintett munkáltató feltétlen felelősségét. 
Amennyiben bizonyítja, hogy a késedelem 
elhárítása érdekében úgy járt el, ahogy az adott 
helyzetben általában elvárható, nem tartozik 
kártérítéssel. (a vevő felé – szerk.) 

A fentiek alapján az érintettek személyes adatai 
védelme érdekében a sztrájk megszervezésével 
kapcsolatos munkavállalói adatok átadásának 
tárgyában felhívom mind a munkáltatók, mind a 
szakszervezetek figyelmét a fent kifejtett előírások 
betartására és betartatására. 
 
Budapest, 2006. július 11. 

 
Dr. Péterfalvi Attila 

       

 

Holoda Attila 
Közép-európai kutatás-termelés kiemelt vezető 
 

Tisztelt Holoda Úr! 
 

A KTD-nél működő szakszervezetek és az Üzemi Tanács régóta kérte a munkáltatót, hogy a minden nap 
(szombat, vasárnap, munkaszüneti napon is) délelőttös műszakban, terepen dolgozó munkavállalók 
részesüljenek valamilyen kompenzációban, mivel nekik nem jár sem tereppótlék, sem műszakpótlék. Többen 
közülük korábban műszakoztak és a munkarendváltás jövedelem csökkenést okozott náluk. 
Az Algyői Olajtermelés Egységnél a kompenzálás, alapbéremeléssel a munkavállalók egy részénél 
megtörtént. 
Kérem, tájékoztasson arról, hogy a kompenzálás, miért csak az olajgyűjtőn dolgozókat érinti! 
A gázgyűjtőn a munkavállalók azonos körülmények között, majdnem ugyanolyan munkarendben 
tevékenykednek (minden nap dolgoznak), mégsem kaptak emelést. 
Várom válaszát! 
Üdvözlettel: 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu


Tary László 
Olajipari Szakszervezet 
 

Jó, ha tudjuk! Kivonat a Kollektív Szerződésből. 
„A kollektív szerződés hatálya 
 

3.2. Időbeli hatály: a kollektív szerződést a felek határozatlan időre kötötték.” 
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Az Olajipari Szakszervezet és a sztrájkhelyzet - mint napirendi pont 
Üzemi Tanács ülés DUFI Színházterem 

 

Az ÜT ülés tudósításának bevezetéseként megállapíthatjuk, hogy a 2006. február 10-i, 500 fős Mol 
székház előtti demonstrációnak és az ezt követő 2006. májusában kezdődött sztrájkkészültségnek 
nagyon komoly eredménye lett, hiszen a Mol Nyrt vezetése ezek nélkül, ilyen mélységben talán soha 
nem foglalkozott volna a munkavállalók helyzetével. Természetesen ezért azokat illeti köszönet, akik 
vették a bátorságot és sokszor a zsarolás, megfélemlítés határát súroló fenyegetettség mellett is ki 
mertek állni önmagukért. A legilletékesebbektől megtudhattuk azt is, hogy a sztrájkkészültség 
meglepte őket és fogalmuk sem volt azokról az állapotokról és igényekről, amelyek az általuk vezetett 
cég munkavállalóit érintették. 

 

Murin János, a Mol Nyrt. 
Központi Üzemi Tanács elnöke, 
üdvözölte a megjelenteket. 
Bevezetőjében közölte, hogy az 
elmúlt napokban több üzemet, 
illetve munkahelyet látogattak 
meg azért, hogy az ÜT ülés, 
illetve az ÜT által szervezett 
munkavállalói fórum előtt, 
közvetlenül is tájékozódjanak a 
Mol munkavállalók helyzetéről, 
észrevételeikről, javaslataikról. 
Mint mondta, kíváncsian várják 
az elégedettségi felmérés 
eredményét és nem utolsósorban 
azt a tájékoztatást, amely arról 
szól, hogy itt, a finomítóban, a 
kialakult sztrájkhelyzet kapcsán 
milyen munkáltatói intézkedések 
történtek, amelyek a problémák 
megoldására irányulnak. 

 
Mosonyi György a Mol Nyrt. 

vezérigazgatója azzal kezdte 
tájékoztatóját, hogy kijelentette, 
nagyon sok külső és belső 
körülmény befolyásolja a Mol 
stratégiáját - ebből kettőt emelt 
ki: egyik az olajipari környezet, 
melyet egyszerűen fogalmazva az 
árak határoznak meg. A másik a 
politikai, gazdaságpolitikai 
környezet, amely gyakorlatilag a 
kormányok hozzáállását jelenti a 
privatizációkhoz. 

Elmondta azt is, hogy a Mol 
1999-2000-2001-ben a túlélésért 

küzdött, mert az volt a kérdés, 
hogy megmarad-e a cég, vagy 
megszűnik. Ezt az építkezés 
szakasza követte. 

Egy kérdés kapcsán, mely 
arról szólt, hogy miért nem 
vállalta az Olajipari 
Szakszervezet írásos javaslata 
ellenére a szakszervezettel való 
tárgyalást megemlítette, hogy 
’90-ben jött a céghez és azóta 
többször találkozott irodájában a 
Bányász és a Vegyész 
Szakszervezetek vezetőivel, 
vagyis az ajtaja mindenki előtt 
nyitva áll, az adott körülmények 
között azonban nem tartotta 
volna szerencsésnek beavatkozni 
a kialakult helyzetbe. Azt a 
sztrájkkészültség utáni 
helyzetben tartja elfogadhatónak. 

A sztrájkkészültség kapcsán 
azt állította, hogy „aki ilyet tesz, 
az hátba szúrja a céget”. 

Valkusz Pál Finomítás 
kiemelt vezető, felszólalásában 
többek között elmondta, hogy az 
Olajipari Szakszervezet 2006 
májusában általános sztrájkot 
hirdetett Tiszaújváros és 
Százhalombatta teljes területére. 
A két finomító – mint mondta – 
nemzetgazdasági szempontokból 
is fontos létesítmény, hiszen 
ebben a két finomítóban 
termelődik meg az a motorgáz 
(üzemanyag - a szerk.) és 

gázolajmennyiség, amely a teljes 
hazai ellátást hivatott biztosítani. 
A sztrájkkészültséget 
nemzetgazdaság szempontból 
meggondolatlannak tartotta. 
Szerinte törvényszerűek és 
megfelelőek voltak azok az 
intézkedések, amelyeket tettek. 
Nem csak lehetősége, kötelessége 
illetve kötelezettsége is volt ez. 
Mindemellett kötelessége volt 
folyamatos tárgyalásokat 
folytatni az Olajipari 
Szakszervezet 
Sztrájkbizottságával annak 
érdekében, hogy valamilyen 
formában elérjék a sztrájk 
elkerülését. 

Sajnálkozott amiatt, hogy 
hiába kérték a sztrájkban 
részvevők számát, illetve 
névsorát, azt az Olajipari 
Szakszervezet nem adta át (lásd: 
Ténykép 4. oldal, Adatvédelmi 
Biztos állásfoglalását - a 
szerk.). Ezért más úton keresték 
a probléma megoldását úgy, hogy 
a munkavállalókkal beszélték 
meg a problémát. A 
sztrájkkészültség alatt 
megkeresték, kérdezték őket, 
hogy vajon mi okozta ezt a 
helyzetet? Az is érdekelte őket, 
miért döntöttek úgy, hogy 
képviselik az Olajipari 
Szakszervezet sztrájkfelhívását? 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu


Állítása szerint, nagyon sok és 
nagyon hasznos információt 
kaptak tőlük elsősorban arra 
vonatkozóan, hogy milyen 
elégedetlenség lett úrrá mind a 
két finomító területén, mik azok 
az érzékeny pontok, amikből 
nagyon sok gyűlt össze. A 
beszélgetések során kiderült, 
hogy a felvetések között vannak 

olyanok, amelyeket azonnal meg 
lehet oldani. 

Sikerült megértetni a 
munkavállalókkal azt, hogy a 
sztrájkhelyzet ilyen 
létesítményben nem kívánatos és 
döntő többségük úgy döntött, 
hogy ezek után nem akar 
sztrájkolni (lásd: Ténykép 4. 

oldal, Adatvédelmi Biztos 
állásfoglalását - a szerk.). 

A munkáltató javaslata a 
helyzetből való kimozdulásra két 
fontos elemet tartalmazott: az 
egyik, a bér és bérrel kapcsolatos 
igények megfogalmazására adott 
válasz, amely szerint a 2007-től 
kezdődő KSZ tárgyalásokon ki 
lehet térni ezekre a kérdésekre. 

(folyt. a következő oldalon) 
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Az általuk tett javaslatnak a 
másik része az volt, amely 
azoknak a munkavállalói 
észrevételek kezelését tűzte ki 
célul, amelyeket a műszakos 
kollégák vezetőivel folytattak. 

Itt, többségükben kis 
jelentőségű problémákról van 
szó, amelyek megoldása 
valamilyen okoknál fogva 
elmaradt. Korábban ígéretet 
tettek arra, hogy hat hónap alatt 
összegyűjtik és felmérik a 
felmerülő kérdéseket, majd 
megoldási javaslatokat tesznek. 

Ezért a programért 
felelősséget vállalt Horváth 
Ferenc termék-előállítás és 
kereskedelem ügyvezető 
igazgató, Kenessey Gábor 
Logisztika kiemelt vezető, 
valamint Valkusz Pál Finomítás 
kiemelt vezető. 

A dolgozói elégedetlenségeket 
mindenképpen kezelni kell olyan 
formában, ami biztosítja az 
átláthatóságot. Korábban ezeket a 
problémákat nem kellőképpen 
kezelték. 

Elismerte, hogy elkövették 
ezeket a hibákat azok az üzem és 
üzemcsoport vezetők, akik 
pozícióban voltak és ma is 
vannak. 

Mint mondta, hibát követtek 
el a kommunikációban is: nem 
tudták megértetni a 
munkatársakkal néhány nagyon 
fontos kérdést és azok hátterét, 
azok létjogosultságát és 
fontosságát. Ezt a 
kommunikációt, valamint a 
felmerülő kérdéseket és az azokra 
adott válaszok gyors áramlását 

fejleszteni kell. Mindezt 
elektronikus úton fogják 
megoldani. 

A hallgatósággal közölte azt 
is, hogy május és június 
hónapokban, összesen közel 360 
észrevétel érkezett. Az 
ismétlődés és azonosság miatt, ez 
körülbelül nyolcvan különböző 
kérdést jelent, vagyis ennek a 
nyolcvan problémának 
megoldását sürgetik és várják el a 
munkatársak. Állítása szerint, az 
első 60 nap alatt, a gondok 
körülbelül 67 %-át sikerült 
megoldani. Konkrét példa nélkül 
mondta, hogy olyan igények is 
felmerültek, amiket nem kellene 
felvállalniuk – ezeket 
visszautasították. A fennmaradó, 
megválaszolatlan kérdéseket 
továbbították a különböző 
funkcionális területek felé. A 360 
gondból körülbelül 50 nincs még 
megválaszolva Megtudtuk azt is, 
hogy szeptember-októberben 
további 42, munkavállalókat 
érintő gondokról érkeztek 
bejelentések. 

A bér és bérjellegű 
juttatásokkal kapcsolatos 
kérdésekre csak azt a választ 
tudták adni, hogy az ilyen jellegű 
igényeket, a 2007-es KSZ 
tárgyalásokon az 
érdekképviseletekkel együtt 
kívánják megoldani. 

Kolompár Károly 
„hozzászólásában” próbálkozott 
politikai síkra terelni a 
sztrájkkészültséget. 

Hajzer Barnabás, az 
Olajipari Szakszervezet elnöke 
határozottan visszautasította 

Kolompár Károly megjegyzését 
és elmondta, az Olajipari 
Szakszervezet köztudottan 
politikai pártoktól független. Ezt 
már megalakulásakor 
meghirdette és továbbra is tartja. 

Elmondta továbbá, hogy az 
úgynevezett apró problémák, 
amik talán nem is illethetők ezzel 
a lekicsinyítő jelzővel, megoldása 
valóban fontos volt. Ez tőlünk 
nyugatabbra, más 
demokráciákban, más felépítésű 
olajipari cégeknél úgy működik, 
hogy a menedzsment és az ÜT 
önműködően megoldja őket. Ott, 
a szakszervezeteknek feladata, a 
munkavállalók gazdasági, 
szociális biztonságának a 
kezelése, érdekvédelme. Az 
Olajipari Szakszervezet is erre 
törekszik. 

Közölte azt is, hogy 
levélváltások következtében, a 
munkáltató, 2006. október 17-i 
dátummal érdekegyeztető 
tárgyalásokat kezdeményezett a 
2007. évi kollektív szerződéssel 
kapcsolatban. Ígéreteik szerint 
figyelembe veszik az Olajipari 
Szakszervezet javaslatait. 

Tájékoztatta a jelenlévőket 
arról is, hogy az Olajipari 
Szakszervezet összehívta az 
illetékes testületét, ahol az az 
egyhangú döntés született, hogy 
folytatja a megkezdett munkát, 
amellyel tagsága bízta meg. Azt 
senki se várja, hogy az Olajipari 
Szakszervezet feladja eddigi 
álláspontját. 

 Brunecker Jenő 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu


 
Oldani kell a feszültségeket 

 
A LIGA Szakszervezetek elnöksége helyzetelemzés nyomán javaslatokat dolgozott ki a belpolitikai 

válság megoldásának elősegítésére, és a tárgyalások eredményes megkezdéséig fenntartja október 28-
ai Kossuth téri demonstrációs szándékát. 

A jelen helyzetben, amikor a pártpolitikai színtér pólusai ismételten kizárólag a hatalom 
megszerzésén és megtartásán dolgoznak, a LIGA felhívja a figyelmet az alapkonfliktusra: a 
kormány megszorító intézkedéseire. 

Közvélemény-kutatásokból kiderült, hogy nem morális, hanem nagyon is racionális okok 
találhatóak a társadalmi konfliktus mélyén. 

A LIGA aggodalommal figyeli a közjogi rendszer demokratikus intézményein kívüli politikai 
eseményeket. 
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Klímaváltozás és munkahely 

 

„Klímaváltozás és üvegházgáz kibocsátás visszaszorításának tevékenységi és foglalkoztatási hatása 
a kibővített Európai Unióban” 

A Liga továbbította hozzánk a Wuppertáli Intézet felkérését, hogy vegyünk részt egy olyan 
felmérésben, amelynek során kormányzati szerveket, helyi önkormányzatokat, a nemzetgazdaságban 
működő vállalatokat, nonprofit szervezeteket, többek között a szakszervezeteket is megkeresik. 

 
A felkérésben pontosan leírták a felmérés célját: 
„Klímaváltozás és üvegházgáz kibocsátás 

visszaszorításának tevékenységi és foglalkoztatási 
hatása a kibővített Európai Unióban” projekt, 
melyet az Európai Bizottság Környezetvédelmi 
Főigazgatósága (Ref. Sz. 07/0402/2005/420169/ 
SUB/C2) megbízásából az Európai Szakszervezetek 

Központi Egyesülete (ETUC) koordinál.  
A Wuppertali Intézet (Wuppertali Klímaügyi, 

Környezetvédelmi és Energetikai Kft, Energia-, 
Közlekedés- és Klímapolitikai Kutatócsoport) 
feladata, hogy megkérdezést folytasson, és elemzést 

végezzen a klímavédelmi lépésekről és azok 
(várható) foglalkoztatottsági hatásáról 
Németország, Szlovénia, a Cseh Köztársaság és 
Magyarország vonatkozásában. 

A projekt célja 

 annak meghatározása, hogy mely 
szakágazatok „nyertesei” ill. „vesztesei” a 
klímavédelem erőteljesebb megvalósításának és 
milyen foglalkoztatási következményei lehetnek az 
erőteljesebb fellépéstől egészen a kibocsátás-
csökkentő technológiákig; 

 azon munkakörök kvalitatív elvárásainak és 
a foglalkoztatottak képzettségének meghatározása, 
amelyek a nagyobb energiahatékonyság, energia-
megtakarítás és fosszilis energiák visszaszorítását 
elősegítő feladatokhoz szükségesek; 

 olyan foglalkoztatáspolitikai intézkedések 
lehetőségének és keretének feltárása, amelyek 
kiszűrik a dolgozókat károsító negatív klímavédelem 
hatásokat; 

 a foglalkoztatottságot befolyásoló hatások 
megítélése, amennyiben a klímavédelem meghiúsul 
és a klíma teljes mértékben megváltozik. 

A megkérdezés során kapott adatok és 
rendelkezésre bocsátott dokumentumokat az 
illetékes ágazattal kapcsolatos nyilvános 
információkkal, valamint az országunkra vonatkozó 
adatokkal együtt egy ország-tanulmányban 

foglaljuk össze, melyet a projektbeszámolóhoz 
mellékelünk. 

Az Olajipari Szakszervezet megbízásából vettem 
részt ezen a megbeszélésen. A felkészülés során 
kellett rájönnöm, hogy milyen keveset tudok erről, 
és hogy mindez bizony fontos számunkra, mert a mi 
bőrünkre is megy. 

A beszélgetés során felkértek, hogy a MOL 
vezetése felé is továbbítsam a felmérésben való 
részvételről szóló levelet. Tudomásom szerint ezt a 
MOL első körben elutasította, de szakszervezetünk 
képviselőivel készségesen rendelkezésre áll egy 
ilyen témájú párbeszédre. 

Kohán József 
OSZ Környezetvédelmi Bizottság vezetője 

 

 

Kikapcsolódva 
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Sikeresnek bizonyult az október 9-i Mol 
családi napok százhalombattai rendezvénye (ez 
akkor is így van, ha sokan azt mondták, hogy 
lencseszagot éreznek a levegőben). 

Ahogy mondani szokás: volt ott minden, mint a 
búcsúban. Elsősorban a hatalmas gyereksereg 
örülhetett azoknak a mozgó, forgó csúszó, berregő, 
rugózó, rángató, guruló és stabil játékoknak, 
amelyekkel hétköznapi életükben ritkán, vagy 
egyáltalán nem találkozhatnak. 

Köszönet illeti valamennyi eszközüzemeltetőt, 
akik fáradhatatlanul tették dolgukat azért, hogy 
felhőtlen legyen a megjelentek szórakozása. 

Csupán érzékeltetésképpen: a karikatúrákat 
rajzolók déltől este nyolcig egyfolytában dolgoztak 
azon, hogy minél több felnőtt és gyerek portréját 
örökíthessék meg. 

A felnőttek sem maradtak ki az „élvezetekből”, 
ők is megtalálták a nekik való szórakozás 
lehetőségeit, esetleg csak egyszerűen, egy jó pohár 
sör mellett elbeszélgettek egymással, vagy a 
színpadi előadásokat kísérték figyelemmel. 

Az ökör és malacsült, valamint a grillcsirke és 
egyebek jó ízűre sikeredtek, de szerintem, a pálmát 
azok a „bográcsosok” vitték el, akik üzemekben és 
egyéb más munkahelyeken verbuválódtak össze. 

Lyenő 
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Szeptemberben folytatódott az Olajipari Szakszervezet Sztrájkbizottsága és a MOL Nyrt. közötti 

megállapodásról folyó tárgyalássorozat. Az Olajipari Szakszervezet Sztrájkbizottsága a munkáltató 
megállapodás tervezetét kiegészítve az alábbi javaslatot terjesztette elő: 

 

Megállapodás 
  

Az Olajipari Szakszervezet – továbbiakban szakszervezet – Sztrájkbizottsága és a MOL Nyrt. vezetése – 
továbbiakban munkáltató – az OSZ Sztrájkbizottságával folytatott tárgyalások alapján az alábbiakban 
állapodnak meg: 
  

A szakszervezet visszavonja a jelenlegi sztrájkfelhívást, a Sztrájkbizottságot pedig a megállapodásokba 
foglalt intézkedések figyelemmel kísérése, illetve a sztrájkszabályzat kidolgozása céljából tartja fenn. 
  

A szakszervezet elfogadja a 2006-os Kollektív Szerződésre a munkáltató ajánlatát és e megállapodás aláírása 
után aláírja azt, azzal a feltétellel, hogy a 2006 évi Kollektív Szerződés tartalma októberben felülvizsgálatra 
kerül. 
  

A munkáltató folytatja a munkavállalókkal megkezdett helyi egyeztetési programot a MOL Nyrt. 
százhalombattai és tiszaújvárosi telephelyein. E program alapján a munkáltató: 

  

·         A munkavállalókkal történt folyamatos, közvetlen párbeszéd fenntartására elkészített egy 
intézkedési tervet a felmerült helyi kérdések megoldására, különös tekintettel a műszakos 
munkarendben dolgozók felvetéseire. 

  

·         A Munkáltató minden munkavállalóra kiterjedő elégedettségi felmérést készít, melynek 
eredményét és a belőle következő szükséges további intézkedéseket helyi szinten egyezteti a 
munkavállalókkal, a szakszervezetek bevonásával. 

  

2006 év folyamán a programot a MOL Nyrt többi telephelyére is kiterjesztik. 
  

A munkáltató a 2007. évi Kollektív Szerződés előkészítésénél az OSZ sztrájkbizottságának követeléseit 
tárgyalási alapnak tekinti, és kész – kölcsönös garanciák nyújtása mellett – egy több évre szóló megállapodás 
megkötésére. A munkáltató a szakszervezet követeléseit figyelembe veszi a tárgyalások során. 

  

A munkáltató megkezdi a tárgyalásokat a 2007. évi Kollektív Szerződésről a másik két reprezentatív 
szakszervezet bevonásával, négyoldalú egyeztetés keretében. 
   

A tárgyalásokra, teljesítésekre vonatkozóan a munkáltató ütemtervet készít, amit folyamatosan – egyeztetve 
– fenntart. 
   

A munkáltató elkötelezte magát az Új Európa Program mellett, melyben a témakörök konkrét elemeinek 
meghatározásában, megvalósításában, folyamatosan konzultál az érdekképviseletekkel. Az eredményeket a 
felek félévente áttekintik. 
  

 Budapest, 2006. szeptember 26 
 

Hírösszefoglaló 
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Várhatóan novemberben, nyilvános kibocsátással privatizálják tovább a horvát nemzeti 
olajtársaságot, az INA-t. A cég 15-17 százalékos részesedését – a nyilvános kibocsátás után – bevezetik 
a zágrábi és a londoni értéktőzsdére is. 

 

A kibocsátás előtt – egyes információk szerint – 
a Mol még növelni szeretné tulajdoni hányadát a 
horvát társaságban, de nem biztos, hogy Zágráb 
hajlik a megállapodásra. A privatizációt idén 
novemberre tervezik. A horvát állampolgárok – 38 
ezer kuinányi megrendelésig (1 kuna = ~37 forint) 
– előnyben lesznek a külföldi vásárlókkal szemben, 
és árkedvezményt is kapnak. 

Végeredményben a horvát állampolgárok által 
meghagyott részesedést kaphatják majd meg a 
hazai vállalatok és a külföldi befektetők. 

A legnagyobb állami többségű horvát 
vállalatban, az INA-ban, a Molnak 25 százaléka 
plusz egy részvénye van, amit 2003-ban vásárolt 
meg 505 millió dollárért. 

További 7 százalékot már szétosztottak az 1991-
1995-ös balkáni háború veteránjainak. 

Szintén 7 százalékot adnak a vállalat volt és 
jelenlegi alkalmazottainak a novemberre tervezett 
tőzsdei kibocsátás után, hat hónapon belül. 

 

Sima 
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Többszörös munkáért szimpla bérek? 
 

Unos-untalan hallottuk azokat a valaha talán szépnek tűnt szavakat, melyek arról regéltek, hogy a 
munka nemesít, továbbá hivatástudat, aztán vállalati érdek, meg termelékenység, munkás öntudat stb. 
A buzdítónak szánt jelszavak hangoztatásakor csak a legfontosabbat „felejtették” el (már akkor is): a 
bérből és fizetésből élők helyzetét. E jelzők egy része mára is megmaradt, de senki – talán még 
terjesztője sem – nem hisz bennük. Lehet ájtatoskodni, meg szemforgató módon mellébeszélni, tetszik, 
nem tetszik, a pénz uralja életünket. Lehet egy cégnek ilyen-olyan jövőképe, fabatkát sem ér az egész, 
ha a munkavállalóinak nincs. 

 

Az életvitelünkhöz szükséges 
pénzt - legalábbis többségünkben 
- munkahelyünkön keressük meg. 
Ott, ahol kimondva, 
kimondatlanul a százszázalékos 
lojalitást elvárják tőlünk. Ennek 
ellentételezéseként azonban 
jórészt olyan jelszavakat kapunk, 
melyek a cég jövőképéről 
szólnak. A munkavállalók 
jövőképe azonban elveszett a 
múlt ködében. 

Ez különösen igaz akkor, 
mikor irodai feladatokat, 
különböző termelő egységeket – 
azokon belül is beosztásokat – 
vonnak össze azért, hogy 
létszámot csökkenthessenek, 
vagy ne kelljen felvenni új 
embereket. Így az ott dolgozók 
munkája és az azzal járó 
felelősség a többszörösére nő, 
míg bérük marad a régiben. Erre 
számos példa van cégünknél - 
ezekre azért nem térek ki külön, 
mert mindenki számára 
nyilvánvaló, hogy hol mikor 
vontak/vonnak össze 
munkaköröket, üzemeket, irodai 
tevékenységeket. 

A munkavállalókkal szemben 
felelősen gondolkodó cégeknél 
nem így kellene tenni a 
tulajdonosoknak. Pláne nem 
olyan cégeknél, ahol éveken át 
folyamatos a nyereség. Azoknál a 
cégeknél, ahol a profit mellett a 
munkavállalókkal is többet 
törődnek - mint azt 
megtapasztaltuk -, úgy mentek el 
mellettünk a bérek, mint a 
gyorsvonat. Elég csak a villamos 
erőművekre gondolnunk, de 
lassan már az örökösen 
veszteséget „termelő” MÁV 
munkavállalói is elkerülnek 
bennünket. 

A felsorolt cégek 
munkavállalóival szemben 
egyébként is hátrányban 
vagyunk, elég csak arra gondolni, 
hogy az erőművekben dolgozók 
komoly árkedvezménnyel 
(körülbelül egyharmadát fizetik a 
lakossági árnak) kapják az 
elektromos energiát, a vasutas és 
családtagjai ingyen utaznak és 
szinte jelképes összegért 
üdülhetnek. Ráadásul a MÁV és 
a villamos-erőművek 

alkalmazottai a korkedvezményes 
nyugdíjazás lehetőségeit is 
élvezhetik. Azt se felejtsük el, 
hogy a Cafeteria rendszere 
ezeknél a cégeknél is működik. 

Nálunk viszont a piaci gáz és 
benzinár marad – csökkenő 
reálkeresetek mellett! Az 
energiapótlék bevezetése, vagy a 
benzinár kedvezménye már 
többször felmerült, de aztán 
minden maradt a régiben. Miért 
nem lehet bevezetni őket? 
Nyereségünk ezt is bőven 
megengedné, de valahogy nem 
akaródzik a cégvezetésnek. 

Felelősen gondolkodó 
cégvezetőknek nem lehet érdeke, 
hogy munkavállalóik már-már 
baksis szintű béremeléseket 
kapjanak különösen akkor, 
amikor lényegesen több munkát 
végeznek, sokkal nagyobb 
felelősséget vállalva ezzel, mint 
korábban. 

A cégvezetők tudják, hogy a 
megtermelt nyereségekben a 
munkavállalóknak 
oroszlánrészük van. Ezt pedig – 
munkavállalóikkal szemben 
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felelősen gondolkodó cégvezetők 
– jól szem előtt tartják, annál is 
inkább, hogy a későbbiekben is 
munkahelyükön helytálló, 
ügybuzgó alkalmazottak 
végezzék minél magasabb 
színvonalon munkájukat. 
Lojalitásukat pedig elsősorban a 
béreken keresztül szerezhetik 
meg. Akinek „helyen van” a 
bére, saját jól felfogott érdekében 
is méltányos munkahelyével 
szemben. 

Aki nincs megfizetve, attól 
senki nem várhatja el a lojalitást. 

Márpedig bármely 
munkahelyen a bérek határozzák 
meg alapvetően közérzetünket és 
uram bocsá’ hozzáállásunkat is a 
munkához. 

Jó, ha ezt észben tartják azok, 
akik ezért tehetnek. Ez annál is 
inkább fontos, hiszen jövőre 
csökkenő reálbérrel, magasabb 
inflációval számol a kormány: az 
inflációs várakozását: 2007-re a 
tervezettel szemben 5,5 
százalékról 7-8 százalékra 
jósolják. 

Mint azt tudjuk, az inflációs 
várakozásai egyetlen 
kormánynak sem jöttek be. 
Mindig magasabb lett, mint 
amennyit jósoltak. Ezért 
készülhetünk 2007-ben a 7-8 
százalékos pénzromlásra. Ehhez 
jön még az újabb rossz hír: 
jövőre 2 százalékot meghaladó 
reáljövedelem-csökkenés várható 

(laposabb buksza és magasabb 
árak). 

Itt az a kérdés, hogy a Mol 
Nyrt. újra a kormányzati 
kívánságok/követelmények mögé 
bújva, bevállalja-e azt, hogy 
óriási nyeresége ellenére sem 
emeli kellő mértékben a béreket? 

A Mol Nyrt. dolgozói (itt, 
most igazán a dolgozókról van 
szó) elégedetlenek bérükkel. 
Tiltakoznak az olyan 
hozzáállással szemben, amely 
kevesebb bérért, többet akar 
kicsikarni belőlük. Szavukat is 
hallatják miatta, bár zúgolódásuk 
– eddig – nem talált értő fülekre. 

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

 

Ha a teflonra elvileg nem ragad semmi, akkor 
hogy ragasztják fel a serpenyőre? 

 * 
Három biztos dolog van az életben: a halál, az 

adó, és az embernek az a törekvése, hogy az első 
kettőt elkerülje. 

* 
A bugyi nem a legjobb dolog a világon; de közel 

van hozzá! 
* 

A pénz olyan, mint a hatodik érzék, amely 
nélkül nem tudjuk használni a további ötöt. 

* 
Az önbizalom az a nyugodt, magabiztos érzés, 

ami pofára esés előtt eltölti az embert. 
* 

Ha a menyasszony apja az örömapa, anyja 
örömanya, akkor a menyasszony az örömlány? 

* 
A buddhisták a megvilágosodást keresik. 

Vezetőjük a dalai lámpa. 
* 

Mivel minden okos engedett, 
ma már a hülyék uralkodnak. 

* 
Választások után nagy, fekete autó megy 

vidékre, benne a miniszterelnökkel és a kormány 
négy másik politikusával. Egyszer csak az autó 
nagy sebességgel nekicsapódik egy fának. A 
rendőrök, mentők, tűzoltók a helyszínre sietnek, de 
csak a totálkárosra tört autót találják, a 

politikusoknak hűlt helye. A közelben meglátnak 
egy paraszt bácsit, aki hatalmas földhalom mellett 
támaszkodik az ásójára. Megkérdezik tőle: 

- Bátyám, látta a balesetet? 
- Láttam én. 
- S hová lettek a politikusok? 
- Elástam őket. 
- Miért? Meghaltak? 
- De meg ám. 
- S egy sem maradt életben? 
- Hát, a Gyurcsány és az a másik, a Kóka, azt 

mondták, hogy ők még élnek, de én ezeknek már 
semmit sem hiszek el! 

* 
Elmegy az ember a szemészetre. 
- Doktor Úr! Gond van a szemeimmel, nem jól 

látok távolra. 
- Jöjjön ide az ablakhoz és mondja meg mit lát. 
- A Napot. 
- Akkor mondja már meg nekem, hová a 

francba akar maga messzebbre látni? 
 

Két haver beszélget. Azt mondja az egyik: 
 - De jó a mohamedánoknak, két-három 

feleség! 
Megszólal mögöttük a felesége: 
- Maradjál már, kereszténynek is gyenge 

vagy! 
* 

-Te Gázsi, hun szoktatok szilveszterezni? 
- Hááát, két éve Sálgótárjánba vótunk. 
- És milyen vót? 



- Mozgalmas. Az asszonyt ketten is 
megerőszakolták, engem meg hülyére vertek. 

- És tavaly? 
- Hááát, tavaly is Sálgótárjánba vótunk.  
- És, mi vót? 
- Az asszonyt megerőszakolta az egész bándá, 

még a szomszédok is, nekem meg eltörték a kezem, 
egyik lábam, meg vagy három bordámat. 

- No, és idén, hova mentek? 
- Hááát, áz asszony Sálgótárjánbá szeretne... 

* 
Az orvos megveregeti az idős páciens vállát, és 

így szól: 
- Hát, drága bácsikám, én nem tudom ám magát 

megfiatalítani! 
 - No, én azt nem is kértem, doktor úr - feleli a 

bácsika -, egyszerűen csak szeretnék még egy 
kicsit tovább öregedni. 

* 
- Mióta dolgozik a vállalatunknál? 
- Öt éve, igazgató úr. 
- És mi tetszik a legjobban nálunk? 
- A titkárnője. 

* 
Orvosnál: 
- Dezső bácsi, a maga korában a felére kellene 

csökkentenie a nemi életét. 
- Melyik felét hagyjam el, doktor úr? Ne 

gondoljak rá, vagy ne beszéljek róla? 
* 

- Miben halt meg az anyósa? -kérdi a bíró a 
vádlottat. 

- Gombamérgezésben. 
- De azt mondják, tele volt zúzódásokkal. 
- Hát... nem nagyon akart enni. 

* 
Két amerikai barátnõ beszélget. Az egyik 

nagyon letargikus. Kérdi a másik: 
- Mi történt? Miért vagy ilyen letört? 
- Áh, ne is kérdezd! Nemrég kint jártam 

Afrikában. Egy hatalmas gorilla elkapott és 
háromszor a magáévá tett. 

- És? 
- Nem ír, nem telefonál... 



 
 
 

Október 29-én (vasárnap) 1930 –kor a József Attila színház stúdiószínházában 
 

Shakespeare: Szentivánéji álom c. darabja nyomán: 
A Szentivánéji metroÁLOMás című darabot adják elő 

 
 
 
 

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  

Kedves Dolgozók! Választható béren kívüli juttatás! Várjuk megtisztelő hívásukat! 
 

A VBK rendszer 2 elemét szeretnénk megvilágítani. 
1/ Jelzáloghitel: „kombi” formában: Ebben az esetben a hitel törzstőke részét elérési biztosítási szerződésen belül 
fizetik ügyfeleink.  

ADÓKEDVEZMÉNY! 
- Önök abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a VBK-rendszeren keresztül utalhatják a fent nevezett 
összeget a bank felé. 
 Jelzáloghitelt tudunk nyújtani: 
- új, illetve használt lakás vásárlására, bővítésre, korszerűsítésre, szabad felhasználásra 
- hitelkiváltásra - Devizanemek: Ft, Euro, CHF szabad választás alapján. 
2/ Befektetés /megtakarítás alapú életbiztosítás / Ön döntheti el, hogy a biztosító miben kezelje a pénzét / 6 féle 
befektetési alap/ és részesedik a befektető által elért hozamokból. 
- Biztosítási védelmet lehet hozzá rendelni – akár az egész család számára. 
- Eseti befizetéseket is teljesíthet a szerződésére /bármikor hozzáférhető/. 
- A bent lévő tőke + hozamok 95%-a 3 év eltelte után akár ki is vehető, ami akár több is lehet a befizetett 
összegnél. 
A fentieket az Allianz Hungária Biztosító Zrt közreműködésével tudjuk Önöknek teljesíteni. 
 
Turai János üzleti vezető 20/9820-414                       Dancsiné Kőfalvi Benedikta üzleti vezető 20/9230-156 
                    

 

 

Eladók fajtiszta fehér puli kölykök Ercsiben. Törzskönyv nélkül, beoltva (oltási lappal), önköltséges: 15.000 Ft-os 
áron. 

Érdeklődni, a dobilevi@freemail.hu címen, vagy a 70-373-3773-as telefonon lehet. 

HÉTVÉGI HÁZ ELADÓ! 
 

Tárnokon, csendes utcában, horgásztóhoz közel, 220 □-öl telken eladó egy 78 m3-es, két szoba konyhás, nappalis, 
fürdőszobás, téliesített hétvégi ház. 

Az ház összkomfortos - központi fűtéses (Vaillant cirkó), hideg-melegvizes. 
Az udvaron melléképület. 
Irányár: 11 millió forint 

Érdeklődni lehet: 06-20-451-7455 
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