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Nyílt levél a MOL Nyrt legfelsőbb vezetőihez 
 

Tisztelt Vezetőink! 
 

Mi, a MOL Nyrt munkavállalói megdöbbenéssel tapasztaljuk, hogy az eddig általunk felvetett 
lényegi problémák nem jutnak el Önökhöz, hiszen ami, s ahogyan eddig összességében 
megfogalmazódott szinte semmilyen komoly döntést nem eredményezett az Önök részéről azokkal a 
kérdésekkel kapcsolatban, amelyek tényleg fontosak a munkavállalók számára. A fenti bekezdés után, 
Önök bizonyára érdeklődve teszik fel a kérdést: vajon mi az, ami annyira fontos lehet a 
munkavállalók számára, hogy nyílt levélben teszik azt szóvá? 

 

Tisztességes, a MOL Nyrt régióban betöltött szerepét, eredményeit tükröző, egyben az olajiparra 
jellemző, idegrendszert, egészséget veszélyeztető munkakörülményeket, szaktudást, az egyre növekvő 
terheket elismerő munkabér. 

Pillanatnyilag mi, a dolgozók úgy érezzük, mintha nyűg lennénk a munkaadó számára, egy költség, tétel a 
kiadási oldalon, nem pedig munkatárs, aki működteti a rendszert. Egy olyan rendszert, ami a profitot hozza. 
Azt a profitot, amivel évről-évre vezető helyen dicsekedhet a MOL. 

Bármennyire is elfogadhatatlan az Önök számára, nagyfokú elégedetlenség van a munkavállalók között, s 
ezt az elégedetlenséget nem fogja oldani a bevezetett bér-rendszer, mert azon keresztül ugyanúgy nem 
oldódnak meg az igazán fontos kérdések, mint ahogyan az Önök által nagyon szépen kidolgozott, 
mézesmadzaggal felcicomázott „kirakat-politikával” sem. 

Igaz, mindenre kaptunk kultúrált választ, viszont a dolgok mögé nézve – meghallgatva az érveket –, 
azokat elfogadni nem lehet, így értelmetlenné válik minden olyan erőfeszítés, ami a vezetés és a dolgozók 
között értelmes, építő jellegű párbeszéd kiépítésére törekszik. 

Természetesen azon dolgozunk mi is, hogy Vállalatunk továbbra is kiemelkedő teljesítménnyel 
büszkélkedhessen, viszont elvárnánk, hogy megbecsülést, valós odafigyelést kapjunk, s ne egy csupán 
„kezelendő” probléma legyünk a munkaadó számára! 

Igazán arra törekedtünk/törekszünk ma is, hogy tartalmat kapjon a párbeszéd. 
Jelenleg a mellébeszélés, az egymás mellett elbeszélés a jellemző. 
Biztosak vagyunk abban, hogy a jelen állapot nem szolgálja sem a MOL, sem a munkavállalók érdekeit. 

Bízunk abban, hogy ezt a levelet szándékunk szerint értékelik és megtesznek mindent annak érdekében, hogy 
a kor követelményeinek megfelelően méltó helyére kerüljön az a „humán erőforrás”, amit az életben 
egyszerűen embernek neveznek. 

* * * 
A fenti levelet munkatársaink fogalmazták, és különböző munkahelyeken írták alá. Az aláírókkal 

egyeztetve nevüket - a korábbi tapasztalatok okán - nem tesszük közzé. 
A szerk. 

 
Most éri meg nyugdíjba menni 

Hét-nyolc százalékkal kisebb lehet a járandósága annak, aki 2008 januárjától megy nyugdíjba - 
derül ki az Országgyűlés előtt lévő kormányzati javaslatból. Szigorítják a korkedvezményes nyugdíjba 
vonulás szabályait (2009-től kevesebbet kapnak, akik ezt választják), és a nyugdíj mellett legfeljebb a 
minimálbért lehet majd megkeresni - írja a Népszabadság. 
 

Akik jövőre mennek nyugdíjba, még a jelenlegi 
feltételekkel tehetik ezt. A 2008-tól 
nyugdíjazottaknál viszont már megváltozik az 
ellátás módjának kiszámítása. Ez a 
törvénymódosítás legtöbbeket érintő passzusa, 
melyet ezen a héten juttatnak el a parlamenthez.  
A társadalombiztosítási nyugdíj megállapításánál - a 
módosítás elfogadása esetén - megszűnik a 
"részleges valorizáció". 

A változtatás értelmében a korábbi keresetet a 
nyugdíjazás előtti év szintjéig hoznák fel. Most 
ugyanis a nyugdíjat megelőző utolsó három év 

keresetét nem szorozzák fel az országos bérszint 
változásával. A szakértői anyagok szerint a 
következő években ez mintegy 2,5-3 százalékkal 
növelné a nyugdíjszámítás alapját. Ugyanakkor a 
tervezet javasolja a kereset "teljes" nettósítását, tehát 
az egyéni járulékok levonását is - a személyi 
jövedelemadó mellett - a kiszámítás alapjául 
szolgáló jövedelemből - olvasható a 
Népszabadságban.  
Így a két módosítás egyenlegeként átlagosan hét-
nyolc százalékkal mérséklődik az induló nyugdíjak 
szintje.  
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Ebből az következik, hogy aki jövő év végéig 
nyugdíjba mehet - rendelkezik a jogosultsághoz 
szükséges feltételekkel -, nagy valószínűséggel 
jobban jár, ha él is a lehetőséggel. Talán még annak 
figyelembevételével is, hogy a jövőben 40 év 
szolgálati idő felett minden egyes többletév 
kétszázalékos súllyal - a mostani 1,5 százalék - 
számít bele a nyugdíjba. 
A nyugdíj melletti munkavállalás azonban már jövő 
évtől mindenki számára "drágul". A személyi 
jövedelemadó-törvény módosítása szerint, az ellátás 
januártól ismét - igaz, nulla kulccsal adózva - 

beleszámít az adóköteles jövedelembe, tehát az adót 
csak a kereset után kell megfizetni. 2007-től pedig a 
nyugdíj melletti kereset is járulékköteles lesz - 
ennek mértéke 8,5 százalék -, igaz, minden egyes 
ledolgozott év bruttó keresetének 0,4 százalékával 
nő a járadék. 

Ez 100 ezer forintos jövedelemnél havi 400 
forintnyi nyugdíjtöbbletet jelent az első évet 
követően, két év ledolgozott év után 800 forintot - 
áll a Népszabadság írásában. 

 
mfor.hu 

 
      

A legnagyobb tévedésünk 
 

Nagyot változott a világ. Korábban, akinek nem volt Munkakönyve, vagy üresen tátongott, 
közveszélyes munkakerülőnek minősült, ami társadalomellenes cselekedetnek számított. Ma már nem 
köt bennünket a munkakönyv adminisztrációs kényszere, igaz, sokaknak nincs is munkája, csak 
fizetni valói. 

 

A munkakönyvünkkel együtt elcseréltük a 
kötöttségeinket is, de azt kaptuk-e cserébe, amit 
vártunk: tisztes és biztos megélhetést? Több mint 
valószínű, hogy a jobb élet utáni vágyunkat fejeztük 
ki a rendszerváltás támogatásával. Hiszen ki ne 
szeretne magának és szeretteinek jobb életminőséget 
biztosítani? 

Nem én állapítom meg először, hogy a bérből és 
fizetésből élők és a nyugdíjasok a változásoktól nem 
azt kapták, amit vártak. De miért nem? Nehéz erre 
egyértelmű választ találni. Sokféle tényezőt 
okolhatunk. Legtöbbször, ha szóba kerül a téma, 
fennhangon szoktuk szidni a hatalmon lévőket és 
hirtelen meggazdagodókat. Kétségtelen, ők is 
tehették volna másként a dolgukat, de úgy 
gondolom, nem csak azért akartunk valódi 
demokráciát, hogy egy másik elit jóindulatától 
függjünk. Ez legalább bejött, hiszen tény, hogy a 
rendszerváltás óta hatalmat gyakorlók nem 
kényeztettek el bennünket. 

Miért nem? Erre már egyszerűbb a válasz: mert 

nem az a dolguk, hogy gondoskodjanak. Dehogynem 

– gondolja még ma is a többség –, hiszen nyugaton 

a demokrácia, a kapitalizmus és a jólét megférnek 

egymás mellett, mert ott a vezetők máshogy állnak a 
dolgokhoz. 

Szerintem ez a legnagyobb tévedésünk. Ugyanis 
a nyugati demokráciák jóléte nem valamilyen 
ajándék, hanem nagyon kemény alkuk eredménye. 

- Mi az alku tárgya? 
- Az elvégzett munka ellenértéke. 
- Erről alkudni kell? 
- Igen. 
A munkaerő cseréje csak egy, a naponta 

végbemenő cserék között, hiszen a csere mozgatja a 
világot. 

Gondolj csak bele, szinte mindenhez, amire 
vágysz, csere útján jutsz. A munkabéredhez is. Ha 
pedig valaki nem tudja értékesíteni munkaerejét, az 
kiesik a folyamatból. 

Ma Magyarországon majdnem mindennek 
világpiaci ára van, kivéve a munkaerőt. Szerintem 
azért, mert rosszul alkuszunk, azaz rosszul cseréljük 
el. 

Azt kérded, hogy jössz Te ahhoz, hogy 
alkudozz? Egyszerűen úgy, hogy Te is tulajdonos 
vagy: munkaerő tulajdonos. 

Gondolkozz bátran, tulajdonos módjára! 
Karácsony Szilárd 

 

Fizetéscsökkenés béremelés mellett 
 

Hétszázalékos béremelés mellett is csökkenhet jövőre egy alkalmazott fizetése - hangzott el egy 
konferencián. A Nemzetközi Bankárképző Központ vezérigazgatója pedig arról beszélt, hogy a 
devizában eladósodottak magas aránya miatt is sürgős az euró bevezetése. 

 
* * *  
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Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. (ÁPV) még az idén értékesíti a tulajdonában lévő 1,73 
százaléknyi Mol részvénycsomagot - közölte a Pénzügyminisztérium a Budapesti Értéktőzsde 
honlapján. 
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Az én Humánszakemberem… 
Véleményem szerint 

 
A KSZ és ezen belül a bértárgyalások okozta konfliktusok, a nagyon is valóságos ellentétek, 

demokratikus berendezkedésű és szemléletű cégeknél természetes részét képezik az 
érdekegyeztetésnek. Ezek az ellentétek kihatással vannak úgy a munkavállalókra, mint a 
munkáltatókra. Ennek olykor, furcsa vadhajtásai is vannak. Hallottam, vannak olyan cégek, ahol 
egyes vezetők arról panaszkodnak, hogy túlságosan gyakran kerülnek konfliktushelyzetbe, és ennek 
negatív hatásait stressz formájában élik át. Na nem azt akarom ezzel állítani, hogy stresszoldásként 
részegre isszák magukat, vagy rendszeresen eltángálják családjukat. Az azonban kétségtelen, hogy a 
trauma hatása alatt, felkészületlenül, konkrét elképzelések nélkül (ahogy esik, úgy puffan), a sorozatos 
tárgyalások közben könnyen veszítik el a „fonalat”, ezért aztán meggondolatlanul nyilatkozgatnak. 
Pontosabban: amit egyik nap kijelentenek, a másikon már tagadják. Később azt is tagadják, hogy 
korábban bármit is tagadtak… 

 
Az én humánszakemberem 

nem ilyen. Nem beszél a 
levegőbe, nem fenyegetőzik, nem 
változtatja meg egyik napról a 
másikra korábbi álláspontját stb. 
Az én humánvezetőm olyan 
empátiát, türelmet, megértést, 
toleranciát gyakorol, amely 
szilárd erkölcsi alapokon áll, és 
amit mond, az el is hihető. 

Az én humán partnerem oda 
és vissza is kiáll saját álláspontja 
mellett (neki van), és ennek 
értelmében tájékoztatja a 
cégvezetőket is arról, ami az 
alvégeken történik. Könnyű neki, 
ismeri a terepet, és nem 
utólagosan próbál meg 
tájékozódni arról, milyen 
körülmények és nehézségek 
között élnek-dolgoznak a 
munkavállalók. Ettől alkalmas 
arra a posztra, amire kinevezték. 

Az én humánvezetőm, mikor 
versenyszféráról beszél, 
konkrétumokat is mond. Sőt! 
Őszintén elmondja azt is, 
mekkora az emlegetett, 
versenyszférához tartozó 
cégeknél a nyereség. 

Így aztán mindenki 
megtudhatja, milyen gazdasági 
teljesítmény van a felhozott 
példák hátterében. 

Az általam vizionált 
humánvezető, mikor 

felelősségteljes hozzáállásról és 
időben történő megállapodásról 
beszél, akkor elsősorban önmaga, 
valamint közvetlen munkatársai 
felelősségére gondol. 

Aki szerintem megfelelő 
szakember, az nem egy 
képzeletbeli szerepet játszik el, 
inkább képezi magát... 

Konkrétan fogalmaz és 
határozott – mindenki számára 
érdemben magyarázható – 
álláspontja van. Nem arra 
törekszik, hogy megossza a 
munkavállalókat. 

Nem akarja elhitetni velük, 
hogy nekik a rosszabb a jobb, és 
ha magáncég alkalmazásában 
van, nem hivatkozik holmi 
kormányzati utasításra, mikor 
bérfejlesztésről van szó. 

Nem kicsinyes bosszúálló, és 
vélt vagy valós ellenfeleit nem 
szúrja hátba. 

Felkészültség, nyitottság, 
gyakorlatiasság, körültekintés és 
kreativitás jellemzi az általam 
elfogadhatónak tartott HR 
szakembert. Ő tisztában van 
azzal, hogy a munkaerő a 
termelési tényezők egyike; 
magába foglal minden olyan 
emberi képességet, amely a javak 
előállításában, feldolgozásában 
felhasználható. 

Az én humánus, 
munkavállalókkal foglalkozó 
vezetőm elsősorban az alábbi 
kérdéseket tartja szem előtt: 

- Mit teszünk az 
alkalmazottainkért? 

- Hogyan tarthatjuk meg és 
motiválhatjuk őket az anyagilag, 
érzelmileg, a sok nehézséget 
hordozó változás során? 

- Mivel fejezhetjük ki, hogy 
számítunk rájuk? 

- Miként biztosítjuk őket 
(bizonyítjuk nekik), hogy ők is 
számíthatnak ránk? 

- Milyen munkakörülmények 
között dolgoznak? 

Az én HR partnerem nem a 
stagnálás, pangás, visszalépés 
híve, mert tisztában van azzal, 
hogy az ilyen szemlélettel a 
termelékenységet, minőséget, és 
e kettő függvényében 
hosszútávon a cég eredményeit 
kockáztatja. 

Azzal is tisztában van, hogy a 
bérfelzárkózás a piac spontán 
folyamatainak eredménye, míg a 
bérfelzárkóztatás az adott cég 
körülményei közötti tudatos, 
befolyásoló cselekvés. 

Jó, ha tudjuk: a munkaerő 
különleges termelési tényező, 
mert nem választható el az azt 
birtokló embertől; bármely 
termelési folyamatban szükség 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
http://hu.wikipedia.org/wiki/Termel%C3%A9si_t%C3%A9nyez%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Javak


van rá, nélküle más termelési 
tényezők nem képesek semmit 
sem előállítani. 

Az ember nem egyszerűen 
gazdasági tényező. Nem szólhat 
csak arról az élete, hogy 

csavarként működik egy 
gépezetben! Az ember a 
legfontosabb tudáshordozó és 
értékteremtő. 

Mindehhez nem 
elképzelhetetlen egy ilyen 
képzett humánszakember. 

Hallottam már arról, van 
ilyen… 

Jenő 
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Emberellenes globalizáció 
 
Számomra a globalizáció kifejezetten emberellenes, mondhatni: emberiség ellenes. 
Pár éve még nem értettem - mint ahogyan szerintem sokan ma sem értik -, miért kíséri folytonos 
balhé, tüntetéssorozat, sőt néha utcai harcok (Davos, Prága, Seattle stb.) a globalizációs 
konferenciákat. Egy ideje viszont erősen berzenkedik igazságérzetem az embernyomorító, a 
munkavállalót éhbérért, sokszor egészségtelen körülmények között dolgoztató multik ellen. Ezek 
legközismertebb zászlóshajói a hipermarketek. (Tesco, Cora, Auchan, stb.) 
 

Mára „megvilágosodtam” és 
elegem lett abból, hogy az 
emberek rohamos gyorsasággal 
válnak bio-robotokká. 

Egyre inkább egyetlen 
jellemző, hogy a pénzben, 
profitban kifejezett 
haszonteremtő képesség a 
legfontosabb. Sőt, lassan az 
egyetlen tényező, amely eldönti, 
hogy egy emberre szükség van, 
vagy nincsen. 

A hazai „reformoknak” 
nevezett törekvések – az 
egészségügyben, az oktatásban, a 
versenyszférában 16 éve – most 
már egyértelműen arra 
irányulnak, hogy aki lemarad, 
megbetegszik, kevéssé „okos”, 
attól szabaduljunk meg, arra 
nincsen szükség, ezért 
feleslegessé válik. Draskovics 
Tibor szavaival:„… azt nagyon 
sajnáljuk”. 

Számomra a legfélelmetesebb 
és a legundorítóbb ebben az 
egészben, hogy természetesnek 
tekinti a fenti gondolatmenetet. 

A mai világban már lassan fel 
sem vetődik, hogy ez 
erkölcstelen. 

Sőt, az úgynevezett 
neoliberális erő megpróbálja úgy 
beállítani ezt a nézetet, amely 
egyedüli, és igazságát tekintve 
megkérdőjelezhetetlen. 

Az emberek döntő többségét 
halálra dolgoztatják, azon a 

szinten tartják egzisztenciálisan, 
hogy ne is tudja a fejét felemelni. 

Ne legyen módja és alkalma 
gondolkodni, miértekre választ 
keresni, csak az töltse ki életét, 
uralja horizontját, hogy megéljen, 
illetve, hogy a családja 
valahogyan elvegetáljon. 

Kimondva, kimondatlanul is 
azt akarják, hogy kussoljon! 

Számomra ez elfogadhatatlan. 
Nem csak azért, mert három 
gyerekem van, és irtózom attól, 
hogy ebben a szellemben 
neveljem őket, hanem azért is, 
mert hiszem és vallom, hogy az 
emberiség emberség, 
emberiesség, humán vonások 
nélkül csak egy rusnya daganat a 
Föld testén. 

Nem vagyok hajlandó 
bólogató partnerként részt venni 
abban, hogy a jövő generációja 
csak és kizárólag a pénz, az 
anyagi haszon bűvöletében és 
mindenhatóságában 
gondolkodjon, hogy a gyerekeim 
ne az egyedi vonásokat keressék 
és fedezzék fel egy másik 
emberben. Hogy ne a 
jóindulatáért, jószívűségéért, 
megbízhatóságáért szeressék a 
másikat. Hogy ne a bizalom 
legyen partnerkapcsolataik 
alappillére. Hogy ne értsék meg, 
és ne fogadják el a másik 
gyengeségeit, hibáit. 

Nem vagyok hajlandó ebbe 
belemenni akkor sem, ha tudom 
jól, hogy szemben úszok az árral. 

Tudom, és látom, hogy az 
emberek döntő többségét 
magával sodorja az anyagiasság, 
azon szemlélet elfogadása, hogy 
minden „instant”, eldobható, 
cserélhető, pótolható. 

Próbálom megértetni velük, 
hogy ez nem így van. Egy másik 
ember szeretete, szerelme, 
ragaszkodása, hűsége nem 
eldobandó akkor, ha az illető 
esetleg megbetegszik, megbotlik, 
nem lesz kitűnő tanuló, vagy 
kevés pénzt keres. 
Ezeket én mind nem vagyok 
hajlandó elfogadni, mert ha 
elfogadom, mindaz, amiben 
hiszek, amit fontosnak tartok, 
ami lényem lényegét adja, amely 
egyedivé és sokak számára 
pótolhatatlanná tesz, értéktelenné 
válik, akkor önmagam 
létjogosultságát kérdőjelezem 
meg. Akkor szüleim emberi 
mivoltát kérdőjelezem meg, és 
azt a törekvésüket, hogy 
gyermekeikből igazán értékes 
embert próbáltak nevelni. És a 
hitet, hogy a gyerekeim 
emberségesek lesznek. 

 
Hogy miben is reménykedek? 
Hiszek abban, hogy van, lesz 

néhány ember, aki meghallja, 
amit mondok. Hogy meghallják a 
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jóravaló, értelmes tömegek. 
Hiszek abban, hogy nem vagyok 
egyedül. Hiszek abban, hogy akik 
a globalizációs törekvések 
természetes ellenségei (pl. éppen 
a szakszervezetek), képesek 
felvenni a harcot, tömegekhez 
szólni, megértetni, hogy 
hosszútávon nem a struccpolitika, 
a befelé fordulás vagy éppen az 
elfogadás a megfelelő reakció. 

Hogy ne fogadjunk el alamizsnát 
pillanatnyi előnyökért, hanem 
igenis, ragaszkodjunk az általunk 
termelt javak igazságos és reális 
ellentételezéséhez. 

Hiszek abban, hogy sokan 
leszünk, sőt egyre többen, akik 
szép, igazán emberi, értékes 
életet akarunk élni. Akiknek nem 
a reklámok által felgerjesztett 
javak utáni birtoklási vágy 

határozza meg cselekedeteit, 
hanem képesek meglátni, hogy 
mi az, ami egy emberi 
kapcsolatot igazán emberivé és 
széppé tesz. Ami egy közösség 
életét bearanyozza. Ahol a család 
fontosságát képesek megfelelően 
értékelni. 

(folyt. a következő oldalon) 
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Én hiszek ebben.  
Hogy mit tehetek én, mint 

egyes ember?  
Igyekszem tájékozódni, 

ismereteket szerezni. Mielőtt 
szavazni megyek, legyen az akár 
parlamenti választás, akár 
bármilyen, közügyekkel 
kapcsolatos voksolás, igyekszem 
minél jobban informálódni arról, 
hogy milyen politikai erőtől mit 
remélhetek. Most nem az 
ígéretekre gondolok, igyekszem 

az ígéretek mögé látni. 
Igyekszem nem holmi 
harmadosztályú futballmeccs 
rangadójaként értékelni, hogy ki 
fogja kormányozni az országot, 
ki lesz ellenzékben. Igyekszem 
tényleges tetteik alapján 
megítélni az ország mindenkori 
vezetőit, a mindenkori ellenzéket. 

Igyekszem a személyi 
szimpátiát, esetleg ellenérzést 
háttérbe szorítani, tényekre 
támaszkodva véleményt alkotni. 

Igyekszem olyan szervezetek 
munkáját segíteni, amelyekről 
tudom, hogy értékrendjük 
hasonló, mint az enyém.  

Ha azt hiszed, hogy te, mint 
egyes ember nem számítasz, 
akkor nagyon tévedsz. 

Számítasz, és ha akarsz, ha 
veszed a fáradságot, tudsz 
segíteni.  

Többet is, mint gondolnád. 
 

Fehér Liliom 
 

 
 
 

1989. évi VII. törvény 
1.§ 
(1) A dolgozókat a gazdasági és szociális érdekeik biztosítására - az e törvényben meghatározott 
feltételek szerint - megilleti a sztrájk joga. 
(2) 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. 

* * * 
  

Sztrájkszabályzat 
(Az Olajipari Szakszervezet tervezete) 

 

Célja: A munkáltató, a munkavállaló és a szakszervezet viszonyának, tevékenységének szabályozása sztrájk 
meghirdetése, az arra való felkészülés és a sztrájk ideje alatt.  
 1.      A dolgozói érdekek védelmében, a dolgozók kezdeményezésére esetén a szakszervezet sztrájkot 
szervez és lebonyolít a sztrájktörvény és a jelen sztrájkszabályzat szellemében.  Szolidaritási sztrájk esetén a 
sztrájkot a szakszervezet kezdeményezi. 

  
2.      A sztrájk lebonyolítására a szakszervezet Sztrájkbizottságot alakít, amelynek albizottságai: a 

Tárgyaló Bizottság és a Technikai Bizottság. 
  
3.      A Munkáltatóval a sztrájkfelhívásban megjelölt célokról, követelésekről a Tárgyaló Bizottság 

tárgyal. A Technikai Bizottság a sztrájk lebonyolítását irányítja, szervezi és a lebonyolítással kapcsolatos 
kérdésekről egyeztet a Munkáltatóval. 

4. § (1) A sztrájk ideje alatt az ellenérdekű felek további egyeztetést folytatnak a vitás kérdés rendezésére, 

illetve kötelesek gondoskodni a személy- és vagyonvédelemről. 
  

4.      A munkáltatónak a szakszervezet átadja a Sztrájkbizottság névsorát. A névsorban szereplő minden 
szakszervezeti tag számára a munkáltató biztosítja a tárgyalásokon (munkáltatóval ill. az azt előkészítő belső 
egyeztetéseken (sztrájkbizottságon belüli) való részvételt a sztrájkfelhívás visszavonásáig. 
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5.      A Sztrájkbizottság tagjai számára a munkáltató biztosítja a szokásos kommunikációs csatornákat 
(email, telefon, személyes kapcsolattartás a munkahelyen) korlátozás nélkül. 

  
6.      Garantálja a munkáltató, hogy a Sztrájkbizottság tagjai saját gépjárművükkel már a sztrájk 

előkészületei alatt is a munkáltató telephelyein szabadon mozoghassanak. 
  
7.      A Sztrájkbizottság által felkért belső és külső szakértők szabadon mozoghatnak a munkáltató 

sztrájkkal érintett telephelyein.  
 

(folyt. a következő oldalon) 
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8.      A munkáltató lehetővé teszi, hogy a Sztrájkbizottság a munkavállalókat munkahelyükön, 
munkaidőben szóban is tájékoztathassa. 

 
9.      A sztrájk meghirdetésétől a sztrájkfelhívás visszavonásáig az érintett szakszervezeti tagok, 

munkavállalók nem helyezhetők át más munkakörbe, telephelyre, számukra nem rendelhető el 1 napnál 
hosszabb kiküldetés.  

6. § (1) A sztrájk kezdeményezése, illetve a jogszerű sztrájkban való részvétel nem minősül a 
munkaviszonyból eredő kötelezettség megsértésének, amiatt a dolgozóval szemben hátrányos intézkedés nem 
tehető. 
  

10. A munkáltató a normál állapottól eltérő rendelkezést nem hozhat a Sztrájkbizottsággal való előzetes 
egyeztetés nélkül (pl. nem sztrájkoló dolgozók munkavégzését nem díjazhatja a normál járandóságuknál 
nagyobb mértékben, sem a sztrájk alatt, sem utána valamiféle jutalom formájában).  

  
11. A sztrájk miatt álló üzemben a vészhelyzetek elhárításán kívül más munkát nem végeznek, nem 

végeztetnek. 
12. A sztrájk alapesete: a sztrájkban résztvevő dolgozók egyidejű munkabeszüntetése, azaz a 

munkahelytől való távolmaradása. 
  
13. A munkabeszüntetés hatását Munkáltató mérlegeli, megteszi a szükséges technológiai és biztonsági 

intézkedéseket – erre megfelelő időt biztosít a Sztrájkbizottság.  
  
14. Sztrájk ideje alatt a sztrájk hatálya alatt lévő munkaterületen.                                                           
·         ha a munkáltatóval történt megállapodás alapján munkavállalói jelenlét van, ebben az esetben a 

sztrájkban résztvevők számára munkabért fizet a munkáltató a sztrájk ideje alatt is. 
 
·         Megállapodás hiánya esetén a munkaterületen dolgozói jelenlét nincs 
 

15. Ha a tárgyalások alapján megegyezés születik, a megállapodást aláírását követő napon, a munkarend 
szerinti időben veszik fel a munkát a sztrájkolók. Erről a munkavállalókat a Szakszervezet és a Munkáltató 
közös közleményben értesíti. 

 
16.  Sztrájk idején a munkáltató a sztrájkban résztvevőknek munkabért fizet. 

  
Sztrájkban résztvevő dolgozók magatartása: 
  

1.      A sztrájkoló munkavállalók a sztrájk alatti munkaidőben otthon (szálláson) tartózkodnak, a munka 
felvételére alkalmas állapotban.  

  
2.      Figyelmeztető sztrájk esetén (termeléscsökkentés, teljesítmény visszafogás) a munkavállalók 

mindvégig a munkahelyükön tartózkodnak. 
  
3.      A sztrájk meghirdetett időpontjától kezdve annak végéig a sztrájk által érintett munkahelyek 

sztrájkban résztvevő munkavállalói munkarendjüknek megfelelően munkakezdéskor megjelennek a 
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telephelyen (NEM A MUNKAHELYEN), ahol tájékozódnak a sztrájkhelyzet állásáról (folyamatban, 
felfüggesztve, befejezve). Erről megfelelő helyeken kifüggesztett hirdetmények tájékoztatnak. 

  
4.      Az a munkavállaló, aki nem jelenik meg a munkahelyén a sztrájk időtartama alatt, 

alapértelmezésben sztrájkol – ha nem, a megfelelő igazolást eljuttatja a munkáltatónak. 
  
5.      A sztrájkban való részvételt a Szakszervezet által vezetett nyilvántartás igazolja. A munkavállaló 

azonosítására fényképes vállalati belépője szolgál. A munkavállaló a nyilvántartás aláírásával egyben 
kötelezettséget vállal jogszerű magatartására. 

  
6.      A sztrájk ideje alatt munkáltatói érdekből a sztrájkolók speciális feladatok ellátására készültségben a 

telephelyen illetve lakóhelyükön tartózkodnak. Ilyen lehet az önkéntes tűzoltók, katasztrófavédelemben 
résztvevők.  

(folyt. a következő oldalon) 
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7.      A sztrájk végén minden munkavállaló felveszi a munkát munkarendjének megfelelően. 
  

 
 

 

Feladatok 
  

Szakszervezet Munkáltató Munkavállaló 

1.      Sztrájk bejelentése munkáltatónak 
  
2.      Sztrájkbizottság névsorának átadása 
  

1.      A sztrájkról való értesítés 
kézhezvétele után a szükséges 
intézkedések megtétele a 
munkahely biztonsága 

1.      A sztrájkra való 
felkészülés ideje alatt 
követi a munkáltató 
utasításait. 

Forma Kezdeményező Egyeztetés Hatálya Kezdete Tartama 

Szolidaritási sztrájk 
termeléscsökkentés, 
teljes munkabeszüntetés 

szakszervezet nem szükséges egy vagy több 
munkaterület * 

a), b) 

Figyelmeztető sztrájk 
termeléscsökkentés 

munkavállalók 
  

egyeztetés alatt egy vagy több 
munkaterület * 

a) 

Sztrájk 
teljes munkabeszüntetés 

munkavállalók sikertelen 
egyeztetés (hét 
nap) után 

egy vagy több 
munkaterület * 

b)-c) 

Hatálya (*) Kezdete Tartama 

Munkahely jellege: 
Termelő 

●         folyamatos 
●         üzem 
●         üzemcsoport 
●         finomító 

●         egy műszakos 
Nem termelő 

●         energiaszolgáltató 
●         karbantartó 
●         raktár, tárolás 
●         irodai 

Hely 
 egy országban 

·         egy telephelyen 
·         Több telephelyen 

 MOL, Leányvállalatok 
 MOL csoport - nemzetközi 

Folyamatosan működő termelő üzem: 
a sztrájk meghirdetése után 3 vagy 
több nap után 

Nem termelő üzem 
●       a sztrájk meghirdetése után 3 

nappal  
●       energiaszolgáltatás: a termelő 

üzemek leállítása után 5 nappal 
Egyéb munkahelyeken: 

●         a sztrájk meghirdetése után 
3 nappal  

a) 2 óra 
b) rövid, 1-3 nap 
c) hosszú, 3 napnál több 
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Szakszervezet Munkáltató Munkavállaló 

3.      Sztrájkban résztvevő munkavállalók 
nyilvántartása 

  
4.      Egyeztetés a munkáltatóval a sztrájk 

lebonyolításával kapcsolatban 
  
5.      Megegyezés esetén a munkáltatóval 

együtt értesítik a munkáltatókat a sztrájk 
beszüntetéséről 

  
6.      Határozatlan idejű sztrájk esetén a sztrájk 

felfüggesztéséről értesíti a munkavállalókat 
  
  

érdekében 
  
2.      Kommunikáció biztosítása a 

munkáltató és a Sztrájkbizottság 
valamint a szakszervezet és a 
munkavállalók közötti a sztrájk 
meghirdetése után és a sztrájk 
ideje alatt 

  
3.      Megegyezés esetén a 

szakszervezettel együtt értesítik 
a munkáltatókat a sztrájk 
beszüntetéséről 

  
  

  
2.      A sztrájkban való 

részvétel esetén a 
szakszervezetnél 
aláírásával igazolja a 
sztrájkban való részvételt 
és kötelezi magát a 
jogszerű magatartásra 
(fegyelmezett magatartás, 
munkarendjének 
megfelelően készen áll a 
munka felvételére…) 

  
3.      A sztrájk végén felveszi 

a munkát 
munkarendjének 
megfelelően. 
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Akinek humora van mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

 

A Molnak van jövőképe, munkavállalóinak 
mikor lesz? 

* 
Ész nélkül tehetetlen az erő, 

de az ész is erő nélkül. 
* 

A Humán megtartja amit ígér. 
Ha pénzt ígér, azt is megtartja. 

* 
A csúszó-mászók sohasem botlanak meg. 

* 
Addig kezdj hozzá a nehéz dolgokhoz, amíg 

könnyűek. 
*  

Egyetlen baj a semmittevéssel, hogy sohasem 
tudod, mikor végeztél. 

* 
A csúcson túl mindig lejtő van. 

* 
* 

Hirosima '45. Csernobil '86. Windows '98... 
* 

10 év múlva véget ér a 7 szűk esztendő... 
* 

- Miért szakadt meg az arabok előrenyomulása 
a Közel-Keleten? 

- Mert Golda Meir kijelentette: Csak a testemen 

keresztül. 

* 
Két öregúr üldögél a nyugdíjasház kerti padján. 

Egyik odafordul a másikhoz és így szól: 
- Te Béla, én 83 éves vagyok, és tele vagyok 

kínokkal és fájdalmakkal. Tudom, hogy te is 
korombeli vagy. Te hogy érzed magad? 

- Én úgy érzem magam, mint egy újszülött. 

- Valóban? Mint egy újszülött? 
- Igen. Nincs hajam, nincs fogam, és azt 

hiszem, bevizeltem. 
* 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy 
jól fizetett menedzser, név szerint: Mindenki, 
Valaki, Bárki és Senki. Egy szép napon szóltak 
Mindenkinek, hogy akadt egy fontos munka, 
sürgősen meg kell csinálni. Mindenki biztos volt 
benne, hogy Valaki megcsinálja. Bárki 
megcsinálhatta volna, viszont Senki se csinálta 
meg! Valaki dühös lett emiatt, mivel ez 
Mindenki dolga lett volna. Mindenki úgy 
gondolta, hogy Bárki megcsinálhatná, és Senki 
nem vette észre, hogy Mindenki kerüli a 
munkát. 

Végül Valaki lett, akit Mindenki okolt, 
amiért Senki nem csinálta meg azt, Amit Bárki 
megtehetett volna. 

A románok bejelentik, hogy Erdélyben felépítik 

a világ legnagyobb stadionját. A vállalkozáshoz 

minden ország segítségét kérik. A felajánlások 

sorban meg is érkeznek minden országtól, kivéve a 

magyarokat. Rettentő diplomatikusan felteszik a 

kérdést: 

-Hát ti, magyarok, mit adtok? 

-Mit vazze, a telek nem volt elég? 

* 
Az átkosban János bácsit rá akarják beszélni, 

lépjen be a TSZ-be. Az öreg már hajlik rá, mire a 
beszervező hozzáteszi: 

- Néhány dolgot be kell ám adni a közösbe. 
- Mondjad csak, fiam - így János bácsi. 
- Be kell adni a lovakat. 
- Ha be kell, hát beadjuk. 



- A baromfikat is be kell adni. 
- Azt is beadjuk. 
- A tehenet is be kell adni. 
- A tehenet? Azt nem adom! 
- Aztán miért? 
- Mer' az van! 

* 
A humánvezető tájékoztatót tart: 
- Jövőre jobban fogunk élni, mint most! 
Egy hang a hallgatóság soraiból: 
- Magukért nem is aggódnánk, de mi lesz 

velünk? 
* 

Egy Cipruson szolgáló katona egy nap levelet 

kap a barátnőjétől, amiben ez áll: 
- Kedves Pisti! A mi kapcsolatunk nem 

folytatódhat tovább, a távolság, ami elválaszt 

minket nagyon nagy. Amióta elmentél, már kétszer 

csaltalak meg. Légy szíves, küldd vissza nekem a 

fotót, amit korábban küldtem magamról! 

A katona kiakad, megkéri a társait, 

ajándékozzanak neki egy-egy fotót a barátnőjükről, 
a feleségükről, a nővérükről, az unokahúgukról. 

Végül 57 fotót gyűjt össze, beleteszi mindet egy 

levélbe, Marinak a fotójával együtt és ezt írja 

hozzá: 

- Kedves Mari! Ne haragudj, de nem sikerül 

emlékeznem, ki a franc vagy te! Légy szíves vedd ki 

a tiédet, és a többit küldd vissza! 

* 
Egy porszívóügynök betolakodik egy házba, és 

a háziasszony minden tiltakozása ellenére nagy 
rakás száraz lócitromot szór a szoba közepére. 

A nő felháborodik: 
- Mit képzel? 
- Asszonyom, ígérem, amit ez a csodálatos 

porszívó nem szed fel, én magam fogom megenni. 
- Akkor teszek rá magának egy kis tejszínhabot, 

mert áram nincs a házban. 



 
 
 

DECEMBERBEN NINCS SZÍNHÁZI ELŐADÁS 
 

 
 
 
 

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  

Választható béren kívüli juttatás 
 

KEDVES DOLGOZÓK! Választható béren kívüli juttatás! Várjuk megtisztelő hívásukat! 
    HITEL LEHETŐSÉG 

Amennyiben Önnek legalább 10 éve van önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítása, hitelkeretet 
tudunk biztosítani az Ön számára tetszőleges felhasználásra. 
FEDEZET = TAGI LEKÖTÉS 80 VAGY 90 %-a. 
Hitelt az ALLIANZ BANK ZRT folyósítja. 

    A „TÉNYKÉP”-ben már megjelent VBK- rendszeren belüli elemek továbbra is          
      érvényben vannak: 
 1/ Jelzáloghitel 
 2/ Befektetés /+ hozzá kapcsolható életbiztosítások 

A fentieket az Allianz Hungária Biztosító ZRt közreműködésével tudjuk Önöknek teljesíteni. 
Várjuk megtisztelő hívásukat. 
Turai János    Dancsiné Kőfalvi Benedikta 
üzleti vezető                               üzleti vezető 
20/9820-414    20/9230-156 
 

Tisztelt Munkatársak! 
 
A Munkahelyi Egészségfejlesztő Program részeként ingyenes fül-orr-gégészeti és allergia szűrővizsgálatokat 
szervezünk Százhalombattán a Főnix SOS ZRt. közreműködésével november 15-én, november 29-én és 
december 13-án 15 órától. 
A szűrések fontosságáról: 
Fül-orr-gégészeti (szájüreg daganati) szűrés: A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az elmúlt 40 év alatt 
a szájüregi daganatok száma az ötszörösére nőtt, az okok között elsősorban a dohányzást említik a szakemberek. 
A korai stádiumú daganatos betegségek azonban felfedezhetők, így az időben megkezdett kezelés nagymértékben 
növeli a teljes gyógyulás valószínűségét. 
Allergiaszűrés: Magyarországon ma minden 3. ember szenved valamilyen allergiától, és évről-évre emelkedik a 
betegek száma. Az allergiás panaszok sokszínűek lehetnek, az egyszerű nátha és a viszketés mellett akár életet 
veszélyeztető állapot is előfordulhat. A felfedezett allergia kezelésétől a panaszok jelentős csökkenése, sőt 
megszűnése várható. A szűrésen a betegséggel kapcsolatos kérdéseikre is válaszolunk. 
A szűréseken előzetes bejelentkezéssel lehet részt venni. Jelentkezni személyesen a százhalombattai 
foglalkozás-egészségügyi rendelőben, vagy a 135-62 telefonszámon lehet, mindennap délután fél 2-től fél 3-ig. 
Egy alkalommal mindkét szűrés elvégezhető! 
Kérjük, hogy a szűrővizsgálatról az Outlook eléréssel nem rendelkező kollégákat is értesítsék. 
Reméljük, hogy szűrési vizsgálatainkon minél nagyobb számban vesznek részt! 
 

Cseh Béla 
MOL-csoport EBK Igazgató 
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