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Önmagadért – velünk!

965 millió kuna veszteséggel zárta az első félévet az INA – Az ok a koronavírushelyzet 
miatt kialakuló válság, a kereslet visszaesése

Akiknek húzós a szeptember – Az OSZ 5,1 millió forint értékben vásárolt 
tanszercsomagot a tagságnak. Nagycsaládososokat kérdeztünk a tanévkezdésről.

Ténykép az Aromás üzemben – Tessék kipróbálni egy éjszakai üzemindítást!
Újból tárgyalóasztalhoz ülünk – Megkezdődnek az egyeztetések a korábbi MOL IT 

szervezethez tartozó tagjaink kollektív szerződése érdekében.
Kérdezd az OSZ munkajogászát! – Online munkajogi tanácsadást indít az Olajipari 

Szakszervezet állandó szakmai partnerünk, dr. Kéri Ádám segítségével.
OSZ-tagoknak kedvezmény! – Tíz százalék minden szolgáltatás és fogyasztás árából a 

százhalombattai Omega Sportcentrumban
Jelezd, ha betegséged, rosszulléted összefügghet a munkavégzéssel!

A TARTALOMBÓL

MÉLYPONT

– Nem lennék most a részvényesek helyében, Gyula.



TÉNYKÉP • XXV. évfolyam 6. szám • 2020. augusztus •  www.olajipariszakszervezet.hu • olajipariszakszervezet@mol.hu2

A tavalyi első hat hónapban 
még 188 millió kuna nyereség-
ről jelentett a vállalat. Az idei 
első fél évben a teljes bevétele 
7,4 milliárd kuna volt, 27,5 szá-
zalékkal kevesebb az előző évi-

nél. A cég közleménye szerint a 
kiadások 15,5 százalékkal, 8,4 
milliárd kunára zsugorodtak, 
az EBITDA 31 százalékkal, 814 
millió kunára csökkent.

Az INA 49,08 százaléka a 

MOL-é, a magyar olajtársaság 
rendelkezik az irányítói jogok-
kal a társaságban. A cég 44,84 
százaléka a horvát államé.

 n

965 millió kuna veszteséggel 
zárta az első félévet az INA
965 millió kuna – közel 45 milliárd forint - adózás utáni vesztesége keletkezett a 
horvát INA-nak az idei első fél évben a koronavírus-járvány miatt kialakult válság, a 
kereslet visszaesésének a hatására – adta hírül a Portfolio.hu.
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Bartháné Mészáros Anita, 
JMSR, Tiszaújváros: Lánya 
harmadikba, a kisebbik fia ötö-
dikbe, a nagyobbik pedig gim-
náziumba jár ősztől. „Nagy se-
gítség a füzetcsomag. Amire az 
egyiknek nincs szüksége, arra 
a másiknak biztosan van. Mi 
úgy szoktuk csinálni, hogy az 
alapokat megvesszük nyáron, 
de a többivel megvárjuk, hogy 
melyik tanár mit kér. Átnézzük 
a ruhatárat is, mert a legtöb-
bet mindig nyáron nőnek, és 
aztán jönnek még a szülői érte-
kezletek, az osztálypénz, hogy 
mire gyűjtünk éppen. Hatal-

mas költség, mire mindenkinek 
mindene megvan, pár hónapig 
előre félreteszünk rá.”

Nyaralni nem jutottak el. 
Mivel fiaik kajakoznak, hétvé-
géken versenyekre járnak, és 

számukra ez jelenti a pihenést, 
kikapcsolódást. 

Az online oktatás során fel-
váltva segítettek a gyerekek-
nek a férjével. Nehéz volt elér-
ni, hogy a gyerekek ugyanúgy 
tartsák magukat a szigorú na-
pirendhez, a délelőtti tanulás-
hoz, mintha iskolába járnának. 
A legkeményebb az a hónap 
volt számára, amikor neki is 
otthon kellett dolgoznia. 

Bukovinszki Miklós, tűzvé-
delem és folyamatbiztonsági 
szakértő, FF és EBK, MOL: „A 
fiunk, Gergő felsős, Petra és 

Réka pedig a SZISZKI gimná-
ziumi tagozatára jár. Főként a 
feleségem koordinálja a gye-
rekek körüli teendőket és min-
dennel képben van, de azt én 
is tudom, hogy a járványhely-

zet miatt jelenleg is van még 
bizonytalanság. Elmaradtak 
például pályázati támogatás-
sal tervezett külföldi táborok, 
és kérdéses, hogy megvalósul-
hatnak-e ősszel. 

A pandémiás időszak vi-
szonylag nyugodtan zajlott ná-
lunk, mivel minden gyereknek 
van külön szobája. Önállóan 
tanultak, és a feleségemet is 
hagyták dolgozni, aki pedagó-
gus. Csak okostelefonjuk van, 
de az iskolától kaptunk egy 
tabletet, a MOL pályázatának 
köszönhetően pedig egy lapto-
pot, így sikerült megteremteni 
a hátteret az online tanuláshoz. 

Idén nyáron Egerben nya-
raltunk. Mindent megnéztünk 
a vár kivételével, mivel azt 
két éve már bejártuk. Tolna 
megyében van egy nyaralónk 
gyümölcsössel, sok időt töl-
tünk ott. Én jó ötletnek tartom 
a SZÉP-kártya rendszert, mert 
ezzel támogatjuk a hazai ven-
déglátóhelyeket.”

Gábor József, üzemirányí-
tó (OPPGY, Százhalombatta) 
nem veheti félvállról a tanév-
kezdést. Nemcsak azért, mert 
három gyereket kell elindítani-
uk az iskolába – lányai felsősök, 
fia az érdi szakközépiskolában 
tanul autószerelést -, hanem, 
mert a pandémiás helyzet mi-
att jelentősen csökkent a csa-
lád jövedelme az elmúlt hóna-
pok alatt. 

Általában már hónapok-
kal a tanévkezdés előtt elkez-
dik a takarékoskodást, mivel 
nemcsak tanszereket, hanem 

Akiknek húzós a szeptember
Az OSZ idén is hozzájárul az iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásokhoz. Minden 
eltartott diák után egységesen tízezer forint értékű támogatást biztosít a tagjainak. 
A segítség mindenkinek jól jön, mert a tanévkezdés a legtöbb családban „feladja a 
leckét”. Hogyan sikerül felkészülni, hogyan telt a nyári szünet, és miként vészelték 
át a távoktatást? Erről kérdeztük tagjainkat.

Bukovinszki Miklós
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ruhát-cipőt is vásárolni kell a 
gyerekeknek. A szakszerveze-
ti tanszercsomagot szeretik, 
„mindig jól jön”. 

A távtanuláshoz ők is segít-
séget kaptak a MOL-tól egy 

használt számítógép formájá-
ban. A felkészülésben, a ha-
ladásban nagyon sokat kellett 
segíteniük a gyerekeknek. 

Örülnének, ha az új tan-
évben, de legalább az elején 
hagyományos módon zajlana 
az oktatás, hogy lássák, ho-
gyan kérik számon a tanárok 
az új anyagokat. Az eredeti-
leg autószerelő, majd gépész-
mérnökként végzett apuka a 
reáltárgyakban szívesen és ha-
tékonyan korrepetálja a gyere-
keit. 

Himer Sándor, műszakve-
zető (MPK, Tiszaújváros): „A 
kisebbik fiam, Bálint gépész-
nek tanul, a technikumot kezdi 
szeptemberben a most induló 
duális képzés keretében. Fel-
vették az itteni tanműhelybe, 
már a ruhapróbára készül. A 
nagyobbik, Dávid villamos-
mérnöknek tanul Budapesten 
és Budakalászon gyakornok. 
Mindig hatalmas különbség 
volt közöttük, a nagy sokkal 
szorgalmasabb volt, vette az 

akadályokat, a kicsi pedig erős 
közepes. 

A tanszercsomagok min-
dig jól jöttek. Az egyetemisták 
után igényelhető támogatást 
egyszer felajánlotta a bizal-

mim, és el is fogadtam, de nem 
szeretnék kilincselni érte.”

Kovács Zsolt (MSA, Százha-
lombatta) két lányt nevel a fe-
leségével, aki szintén MOL-os. 
A kisebb gyerek nyolcadikba, a 

nagyobb a SZISZKI nulladik év-
folyamára készül. „A tanévkez-
dés mindig érvágás anyagilag, 
de megoldjuk, előre készülünk 

rá. Korábban mindig a VBK 
beiskolázási részét költöttem 
rá, de most nem jegyeztem. 
Hogy milyen lesz az oktatás, 
jó kérdés, egyelőre nem tud-
juk. Örülnénk, ha nem online 
tanulnának a gyerekek, mert 
nem ment jól. Nem tudtunk 
annyit segíteni nekik, ameny-
nyire szükség lett volna, mert 
a feleségem is tanul a munka 
mellett, kevés időnk jutott rá-
juk. A kicsi el is linkeskedte a 
dolgokat, rosszabb lett a bizo-
nyítványa, mint tavaly. 

A gyerekek táboroztak, de 
közös nyaralásra nem jutot-
tunk el. Nem is nagyon aka-
runk mászkálni, amíg nincs vé-
dőoltás. Fontosabbnak tartjuk 
a biztonságot.”

Körtélyesiné Mikó Mari-
ann, DS Minőségirányítás, 
Százhalombatta: A három 
gyerek mellett mindig komoly 
előkészületeket igényel a tan-
évkezdés. A lányom hetedikes 
lesz szeptembertől, a kiseb-
bik fiam a szakközepet kezdi 
a SZISZKI-ben, a nagyobbik 
pedig Veszprémbe jár gimnázi-

umba, mivel az ottani utánpót-
láscsapatban kézilabdázik.

A bevásárlással mindig meg-
várom a szakszervezeti tan-

Gábor József

Sólyom Zoltán bizalmi átveszi a tanszercsomagokat 
Kovács László elnöktől (Aromás üzem)
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szercsomagokat, amiket na-
gyon szeretünk, mert mindig 
jó minőségű írószereket, fü-
zeteket tartalmaznak. Tavaly 
vettünk pár dolgot – tolltartót, 
táskát például -, amire idén 
már nem kell költeni. Feltérké-
pezzük a ruhatárakat is, aztán 
szeptemberben még sok min-
den kiderül, például, hogy mi 
hiányzik a technika- és rajzfel-
szerelésből.

Hivatalosan még semmit 
sem tudunk, de nagyon re-
mélem, hogy szeptembertől 
hagyományos módon tanul-
hatnak a gyerekek. Főként a 
középső fiam miatt tartom ezt 
fontosnak, aki gépész szakra 
iratkozott be. Nem tudom, ho-
gyan oldanák meg a gyakorla-
tokat távoktatásban. 

Számomra nagyon nehéz 
időszak volt, amikor online kel-
lett tanulniuk. Főként a legki-
sebbnek kellett sokat segíte-
nünk, hogy minden beadandó 
feladat időben elkészüljön, mi-
közben én is home office-ban 
dolgoztam.

Szabadságra augusztus má-
sodik felében készülünk, egy-
egy napos kirándulásokat ter-
vezünk a családdal.

Ondecs Miklós, tűzoltó 
(FER, Tiszaújváros) és felesé-

ge három fiút nevel. A legkisebb 
óvodás, a középső 11 éves, a 
legnagyobb pedig ősszel kez-
di az egyetemet Miskolcon, 
anglisztika szakon. Ondecs-
né Apostol Krisztina nem fél a 

tanévkezdéstől, mivel folyama-
tosan gondoskodik róla, hogy 
mindenből mindig elegendő le-
gyen otthon. A szakszervezeti 
füzetcsomagnak örül, de hogy 

az egyetemista fiuk után igé-
nyelni fogják-e a tízezer forin-
tos támogatást, azt még nem 
tudja. Ahogy mondta: „még 
minden képlékeny, most járnak 
utána”. Hévízre készülnek nya-
ralni egy hétre. 

Varró Csaba, a FER tiszaúj-
városi tűzoltója egy másodi-
kos és egy negyedikes tanszer-
csomagot kapott az OSZ-től, 
de hamarosan a harmadik gye-
reke is iskolába megy. Építke-

zésen vannak túl, aminek nagy 
költségvonzatai voltak és van-
nak, de mivel előre tervezik az 
iskolakezdést, az anyagi része 
termész etesen rendelkezésre 
áll. „Ilyenkor természetesen a 
gyerekek az elsők, de jól esik 
a segítség. Értékes gesztusnak 
tartjuk a tanszercsomagot és 
mindig örülünk neki.”

Az Olajipari Szakszervezet 
több mint ötszáz tanszercso-
magot oszt ki tagjai között au-
gusztusban összesen 5,1 millió 
forint értékben. A tartalmukat 
az adott évfolyamnak megfe-
lelően állítottuk össze, az okta-
tási szaktárca ajánlása alapján. 

Az egyszeri, tízezer forin-
tos felsőoktatási hozzájárulás 
igénylése folyamatos. A se-
gélykérő lapot és a tanulói jog-
viszony igazolását a szakszer-
vezeti irodára kell eljuttatni.

Az OSZ mindenkinek sikeres 
tanévkezdést, a vakáció hátra 
levő napjaira pedig jó pihenést 
kíván! 

n

Varró Csaba
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A „biztonsági létszámot” 
nem érzik biztonságosnak, mi-
vel szerintük nagyon feszítettek 
a műszakok. Ha meghibásodás 
történik, ha baj van, akkor „szét 
kell szakadni”. Adott esetben 
egy embernek két helyen kel-
lene lennie. Márpedig történik 
meghibásodás, mivel öreg az 
üzem, és nincs megfelelő meg-
előző karbantartás. 

A Kazántelep az egész DUFI 
gőzellátását végzi. Mi történ-

ne egy esetleges áramszünet 
során? Mi lenne a prioritás? 
Kazántelep vagy Aromás? Erre 
még nem kaptak egyértelmű 
utasítást. 

„A meghibásodott forgógé-

pekre gyakran várni kell, és ne-
künk kell kiokoskodni, hogyan 
tartsuk életben az üzemet vagy 
akár az egész finomítói gőzel-
látást – mondja Patzelt Kriszti-
án, az egyik műszakvezető. Az 
ügyeskedés azonban mindig 
kockázattal jár, ami azt jelenti, 
hogy szabadba kerülhet káros 
anyag, és nagyobb expozíció-
nak leszünk kitéve. A kezelők-
kel szemben mi vállaljuk a fe-
lelősséget, ami sokszor nagyon 

megterhelő idegileg és lelkileg. 
Mondják, hogy ezt el kell en-
gedni, de nehéz, ha az ember 
kicsit lelkiismeretesebb.” 

„Speciális termékeket gyár-
tunk nagyon szűk minőségi 

tűréshatárral – teszi hozzá Só-
lyom Zoltán. Ha valamelyik a 
fenti okok miatt nem felel meg 
a követelményeknek, akkor fe-
lelőst keresnek. Percek, néha 
másodpercek alatt kell súlyos 
döntéseket meghozni, és elő-
fordulhat, hogy a helyességü-
ket aztán hetekig elemzi majd 
egy bizottság.”   

Ennek ellenére a létszám 
további csökkentését terve-
zi a munkáltató. Tavaly ket-
ten vonultak nyugdíjba, egy 
műszakvezető és egy vezérlő, 
valamint ki is lépett két kollé-
ga, mindkettő műszakvezető 
volt. A helyükre összesen egy 
fő érkezett, aki azonban még 
a próbaidő alatt távozott. Idén 
két kolléga vonult, illetve ké-
szül nyugállományba, helyet-
tük tanul be most egy fő, és 
ígéret szerint szeptemberben 
jön még valaki. Januártól ösz-
szevonják a Kazántelep és az 
Aromás pozícióit, vagyis min-
den beosztásban növekednek 
a feladatok. 

„A racionalizálás és haté-
konyságnövelés egyszerűen 
annyit jelent, hogy ugyanazt a 
munkát egyre kevesebben vé-
gezzük el. Sőt, ha hozzávesz-
szük az autonóm karbantartási 
feladatok növekedését – a fű-
kaszálást -, akkor egyre több 
munkára jut egyre kevesebb 
ember.”

Ténykép az Aromás üzemben

Tessék kipróbálni egy 
éjszakai üzemindítást!
Beszélgetésünkkor a műszak szinte valamennyi tagja összejött a vezénylőben. A 
teljes létszám nyolc plusz egy fő, aki betanuló. Ennyien látják el az Aromás üzem, 
a Gőzfogadó és a Kazántelep üzemeltetését. Hozzájuk tartozik még a város másik 
végében található ipari vízmű üzemeltetése is, amit műszakonként egy személy lát 
el. Mekkora a terület? „Fúúúúú…” 
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A jelenlevők közül az egyik 
legfiatalabbra, Viski Mátéra ju-
tott a fűkaszálás feladata. Kije-
lölték „önként jelentkezőnek”. 
A másik kollégáról kiderült, 
hogy allergiás a darázscsípés-
re. A munkaruhájára papírru-
hát vesz, mivel védeni szeret-
né a kosztól. A nyári hőségben 
hamar elkezd róla ömleni a víz. 
Legutóbb négy órán keresztül 
bírta. 

Ha az üzem távolabbi végén 
üzemzavar keletkezik, valaki-
nek ki kell jönnie, hogy szóljon 
neki, mert a kasza hangjától 
nem hallani a rádióforgalma-
zást. Akkor ő bemegy és átsé-
tál a kérdéses területre. Úgy 
véli, ez időben semmikép sem 
optimális megoldás. 

Az üzemi dolgozók és a helyi 
vezetők között állandó konflik-
tusforrás a biztonsági létszám 
melletti autonóm karbantar-
tás. A vezetők ugyanis szeret-
nék, ha az üzemi személyzet 
minden szükséges autonóm 
karbantartást elvégezne, be-
leértve a legszükségesebb fű-
kaszálást is. Szerintük a biz-
tonsági létszám az üzemzavar 
elhárítására van meghatároz-
va, és ha nincs üzemzavar, a 
személyzet gyakorlatilag bár-
milyen munkát végezhet. Ezzel 
a szemlélettel viszont az üzemi 
személyzet nem tud azono-
sulni, mert szerintük, ha más 
munkát végeznek, nem tudják 
az üzemzavart kellő hatékony-
sággal, megfelelő módon és 
időben elhárítani, ami rendkí-
vül balesetveszélyes. 

A gépi fűnyírás munkakörbe 
emelése a munkáltató szerint 
munkavállalói ötlet volt. Az 
Aromásban úgy vélik, lehet-
séges, de csak arra az esetre 
vonatkozott, ha – a pandé-
miás helyzet miatt – leállna a 
termelés. Valójában szerintük 
csupán arról van szó, hogy a 
járványhelyzet alatt mintegy 
28 főt lehetett tartósan otthon 

tartani, és a munkáltató való-
színűleg úgy gondolkodott: ta-
láljunk számukra feladatot! Ők 
viszont nem kertésznek vagy 
fűkaszásnak jelentkeztek, szer-
ződtek!

Szerintük azok a külsős cé-
gek, amelyek erre szerződtek 
a MOL-lal, megfelelő tapasz-
talattal és helyismerettel, va-
lamint jóval professzionálisabb 
védőruhával rendelkeznek. Egy 
másik üzemből érkező dolgozó 
például nem tudja, melyik üze-

mi területen van egy lyuk vagy 
egy szög, egy csavar a derékig 
érő gaz alatt. Emiatt nagyobb 
az esélye a baleseteknek.    

Úgy vélik, a fűnyíráson meg-
takarított költségek töredékét 
képezik annak a „számolatlan 
mennyiségű energiának”, ami 
például akkor vész el, amikor 
felfűtenek egy üzemegységet, 
de csak egy-két nap múlva de-
rül ki, hogy a kapcsolódó üzem 
nem tudja fogadni a terméket. 
„Na, ez nem egy fűnyírásnyi 
pénz!” – hangzik el. „De igen – 
jön a válasz -, egy évi!”

A fűnyíráson megspórolt 
kiadásnál nagyságrendekkel 
többet lehetne megtakarítani 
megelőző, tervszerű és rend-
szeres karbantartással, illetve 
felújítással. A harminc-negy-
ven éves vagy még öregebb 

csőszakaszok folyamatosan 
lyukadnak. Nem toldozni-fol-
dozni, hanem cserélni kellene 
őket, de láttak rá példát, hogy 
erre csak a hatvanadik bilin-
cselés után került sor. De még 
ezt is megelőzte volna egy fal-
vastagságmérés, csak, amikor 
ehhez lekaparták a festéket, 
újabb lukadások keletkeztek. 
Mintha a festék tartotta volna 
össze a csövet. 

Márpedig, ha egyetlen tű-
hegynyi lyuk miatt le kell állítani 

és újra kell indítani az üzemet, 
az bizony megint csak nem fű-
kaszálásnyi pénzbe kerül!   

Szerintük ezeknek a költsé-
geknek a megtakarítása jelen-
tené a valódi racionalizálást. 
Mert a létszám csak töredék-
költséget jelent a termelés-
ben, és már jelenleg is olyan 
alacsony, hogy nem műszak-, 
hanem üzemszinten jelentene 
gondot, ha csak ketten-hár-
man megbetegednének. „Ne 
beszéljünk már racionalizálás-
ról egy olyan üzemben, ahol a 
kimenő jel az, amikor a kezelő 
kimegy!”

Ez a létszám pedig a folya-
matos meghibásodások mellett 
óriási stresszforrás számukra. 
Úgy vélik, hiába keresnek job-
ban a hazai átlagnál, azt az 
egészségkárosodást, amit a 
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folyamatos három műszak, az 
állandó nyomás és a vegyi ter-
helés okoz, nem kompenzálja a 
jövedelmük. 

Volt időszak, amikor az Aro-
másnak nem akadt élő nyugdí-
jasa. Most van! „Jó egészséget 
nekik!” Szomorú statisztika az 
üzemben dolgozók közötti ön-
gyilkosság viszonylagos gya-
korisága is. Az utóbbi húsz év-
ben öt ilyen eset fordult elő. A 
kollégák úgy gondolják, ezek a 
tragédiák összefüggésbe hoz-
hatók a háromműszakkal, a 
stresszel, a folyamatosan zúgó 
gépekkel és a „nem természe-
tes környezettel”. 

A stressz, az éjszakázás, a 
rákkeltő anyagok egyértel-
műen megrövidítik az ember 
életét, orvosilag, illetve sta-
tisztikailag mégis nehéz egyér-
telműen összefüggésbe hozni 
a megbetegedéseket a mun-
kavégzéssel. „De tessék már 
kipróbálni egy éjszakai üzemin-
dítást! Miről beszélünk?!”

Nem vagyunk 
sokan…

Hollandiában például a 
négyszeresét kereshetik meg a 
hasonló beosztásban dolgozó 
finomítói munkavállalók. Más 
kérdés, hogy a munkáltató 
gyakran elmondja: mindenhol 
a munkaerőpiachoz mérik a fi-
zetéseket. Szerintük ez azt je-
lenti, hogy annyit fizet, ameny-
nyiért még hajlandók elvégezni 
a munkát. 

Az Aromás üzemben az aro-
más szénhidrogének szétvá-
lasztása folyik. Tulajdonképpen 
itt állítják elő azokat az érté-
kes és piacképes petrolkémiai 
alapanyagokat, amelyeket a 
MOL stratégiai termékeknek 
nevez a fenntarthatóság, a jö-
vője tekintetében. Az itt dol-
gozók emiatt sem értik, miért 
nem fordít többet a techno-
lógia állagmegóvására, miért 

csak tűzoltás folyik a karban-
tartás tekintetében, vagy miért 
nem épül meg a nagyon régóta 
tervezgetett új üzem. 

Azt mondják, az új kollégák 
jelentős része nagyon hamar 
elmegy, és ez nem 6-8 szá-
zalék, amely a MOL-on belüli 
önkéntes fluktuáció nyilvános-
ságra hozott aránya. Az üze-
mükből az utóbbi öt évben biz-
tosan többen távoztak önként, 
mint az utóbbi tizenötben ösz-
szesen. 

Érezhetően öregszik a korfa, 
és csökkentek az újakkal szem-
beni elvárások is. Régebben 35 
év felett vagy fémes szakma 
nélkül nem volt felvétel. 

Azt mondják, az összes, öt-
ezer munkavállalóból ezer le-
het a műszakos. Ők azok, akik 
végülis megtermelik azt a ter-
méket. Szóval: „Nem vagyunk 
sokan. Miért nem lehet meg-
tenni, hogy végre rendesen 
megfizessenek minket?”

De legalább 
tagnak!

A betanuló pozícióban je-
len levő 27 éves Tóth Roland 
a Hungarocontrol Zrt.-től ér-
kezett néhány hónapja. Elé-
gedetlen volt a juttatásokkal 
és hiányolta az előrelépés le-
hetőségét. Itteni munkahelyét 
mindkét tekintetben jobbnak 
találja, ennek ellenére kollégái 
meggyőzték, hogy lépjen be 
az Olajipari Szakszervezetbe, 
mivel „egységben az erő, és a 
munkavállalói jogokért ki kell 
állni.”   

Sólyom Zoltán 2003 óta dol-
gozik a Dunai Finomító Aro-
más üzemében. Végig járta a 
szakmai ranglétrát: kezelőként 
kezdte, vezérlőként folytatta, 
jelenleg műszakvezető.  Vegy-
ipari szakközepet végzett Bu-
dapesten. Korábban a budafo-
ki zománcgyár laboránsa volt, 
majd a Budapesti Közlekedési 

Vállalatnál tevékenykedett. Két 
felnőtt, önálló gyermeke van, 
második házasságában él.  

Egyből a belépéskor csat-
lakozott az Olajipari Szakszer-
vezethez. Úgy véli, a munka-
vállalók csak közösen képesek 
megfelelő súllyal fellépni az 
érdekeik védelméért. Kezde-
tektől sokat segített az üzem 
egykori, nagyon aktív bizal-
mijának, Tóth Istvánnak, aki-
vel egy műszakban dolgozott. 
Amikor ő nyugdíjba vonult, a 
választáson a kollégák Sólyom 
Zoltánnak szavaztak bizalmat. 
Azt mondja, a bizalmik fon-
tos összekötő szerepet tölte-
nek be, de egy alulról építkező 
szervezetben a többieknek is 
tevékenynek, elszántnak, cél-
ratörőnek kell lenniük. De lega-
lább tagnak!

Valaki megjegyzi, hogy a 
MOL-ban mindössze 25-30 
százalékos a szervezettség, 
amit a munkáltató nyilván és 
joggal értelmez úgy, hogy a 
többiek minden intézkedésével 
elégedettek. A szellemiek köré-
ben jóval alacsonyabb a tagság 
aránya, és szóba kerülnek a 
„potyautasok” is, akik anélkül 
élvezik a kollektív szerződés 
előnyeit, hogy legalább a belé-
pésükkel hozzájárulnának azok 
eléréséhez. 

Elhangzik az is, hogy külföl-
dön van rá példa: a nem tagok 
KSZ-kötési díjat fizetnek az ér-
dekképviseletnek, illetve nem 
védi őket a KSZ. A magyar tör-
vények azonban ezeket nem 
teszik lehetővé. 

Többen úgy vélik, a magyar 
törvények a rendszerváltáskor 
létrehozott üzemi tanácsokkal 
elkezdődően szisztematikusan 
csökkentik a munkavállalói ér-
dekképviseletek mozgásterét. 

Egy biztos: ők, az Aromás-
ban nem érzik úgy, hogy „egy-
re jobb MOL-osnak lenni.”

 n
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Újból tárgyalóasztalhoz 
ülünk
Ismét tárgyalóasztalhoz ülhetünk a korábbi MOL IT szervezethez tartozó tagjaink 
kollektív szerződésének megkötése érdekében szeptember második felében.

A reprezentatív Olajipari 
Szak szervezet a MOL IT kiszer-
vezése óta többször kezde-
ményezte az utódcégeknél – a 
MIS, majd a MOL IT & Digitali-
záció GBS Kft.-nél – a kollektív 
szerződés megkötését, illetve 
az erre irányuló tárgyalások ér-
demi megindítását.

Legutóbb év elején küldtünk 
a tárgyban levelet Svébis And-
rás igazgató úrnak, aki nyitott-
nak mutatkozott, de miután 
közbejött a pandémiás helyzet, 
az utánra javasolta a tárgya-
lások érdemi megkezdését. A 
napokban újabb írásbeli vissza-
jelzést kaptunk tőle, amelyben 
szeptember második felére ja-
vasolja időzíteni a találkozót.

„Nagyon bízom abban, hogy 
mielőbb sikerül megállapodásra 
jutni. Az Olajipari Szakszerve-

zet célja, hogy mind a hatvan-
négy, területen dolgozó tagunk 
érdekeit a legjobban szolgáló 

kollektív szerződést kössünk a 
munkáltatóval” – mondta Ko-
vács László, elnök. n

Májusban megújulva nyi-
tott újra az Omega Sport-
centrum Százhalombattán. 
Kávézó, squash, bowling, 
fitnesz, csoportos edzések 
és egy fantasztikus gyer-
mekjátszóház vár minden-
kit az Erőmű úton. 
Nagyszerű helyszín családi, 
baráti, munkahelyi rendez-
vények számára. Próbáljá-
tok ki! 

Az Olajipari Szakszerve-
zet tagjai a LIGA tagsági 
kártya felmutatásával 10 
százalék kedvezményt kap-
nak minden szolgáltatás és 
a fogyasztásuk árából. 

Kapcsolat: 
www.ome gasport.hu
06-70-885-8988
recepcio@omegasport.hu

OSZ-tagoknak  
kedvezmény!
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Belső szabályzat része és 
törvényi előírás is, hogy jelez-
ni kell az orvosnak és a mun-

káltatódnak, ha a rosszullét, 
sérülés munkaidőben történik, 
valamint azt is, ha komolyabb 

panaszt nem okoz azonnal, de 
összefügghet a munkavégzés-
sel. Az esemény után azonnal 
jelezni kell a munkahelyi veze-
tődnek. 

Ha a tüneteket, panaszokat, 
rosszullétet munkaidő után 
észleled magadon, de egyér-
telműen összefüggésbe hoz-
hatók a munkavégzéseddel, 
azt is jelezni kell az orvosnak és 
a munkáltatónak is. Ebben az 
esetben ugyanis az egészség-
ügyi esemény munkabaleset-
nek számíthat, ami százszáza-
lékos táppénzre jogosít!

n

Jelezd, ha rosszulléted, 
betegséged összefügghet  
a munkavégzéssel! 
A munkavégzésed során előfordulhat, hogy kisebb munkabaleset ér, esetleg a 
munkaidőt követően rosszullétet érzel és orvoshoz kell fordulnod. Fontos, hogy 
tudd: jelezni kell, ha a betegséged, rosszulléted összefügghet a munkavégzéssel!
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Biztosítjuk a kérdésfeltevő 
anonimitását, közzétesszük a 
feltett kérdést és természe-
tesen a választ is. A beérkező 
kérdéseket folyamatosan küld-
jük munkajogi szakértőnknek. 
A válaszok a hatályos törvé-
nyek, kúriai állásfoglalások, a 
mai jogszabályi környezet alap-
ján kerülnek megfogalmazásra. 
Dr. Kéri Ádám hosszú évek óta 
foglalkozik munkajoggal, elis-

mert szakember. Évek óta az 
Olajipari Szakszervezet állandó 
munkajogi partnere. 

Köszönöm a kollégáknak, 
hogy „billentyűzetet ragadtak” 
és megfogalmazták kérdései-
ket, amelyek másokat is érint-
hetnek, érdekelhetnek! Arra 
biztatok mindenkit, kérdezze 
az OSZ munkajogászát! 

Kovács László elnök
Olajipari Szakszervezet

Kérdezd az OSZ munkajogászát! 
Új rovatot, online munkajogi tanácsadást indítottunk kommunikációs 
felületeinken az Olajipari Szakszervezet állandó szakmai partnere, dr. Kéri 
Ádám segítségével. Célunk, hogy a munkajoggal kapcsolatban feltett kérdésekre 
naprakész, szakértő válaszokat tudjunk tolmácsolni olvasóink,  
tagjaink felé.

Védi-e a törvény 
a nyugdíj előtt 
állókat?

Tisztelt Dr. Kéri Ádám! Négy 
év múlva fogom elérni a negy-
ven év jogosultsági időt, mely 
alapján nőként, anyaként 
nyugdíjba mehetek. Sajnos el-
képzelhető, hogy a munkálta-
tóm a munkaköröm megszű-
nése miatt hamarosan elküld, 
felmond.

Igyekeztem tájékozódni, de 
nem egyértelmű számomra 
a törvényi megfogalmazás. 
Rám is vonatkozik az a törvé-
nyi rész, hogy három hónap-
pal megnövelt végkielégítést 
kapok? (Több, mint 25 éve 
vagyok a cégnél.) Van felmon-
dási tilalma a munkáltatónak 
rám nézve? Milyen indokkal 
mondhat fel? Amennyiben 
felajánl másik munkakört, azt 
köteles vagyok elfogadni? Ha 
nem fogadom el, az azonna-
li hatályú felmondással jár? 
Munkakönyv hiányában a kö-
vetkező munkahelyemen a 

felvételi procedúra során kide-
rülhet, hogy miért szűnt meg 
az előző munkaviszonyom, és 
számíthat ez valamit? A közös 
megegyezéses megszüntetés-
nek mikor van létjogosultsága 
(előnyök, hátrányok)? Elnézést 
a sok kérdésért! Előre is köszö-
nöm a segítségét!

*
Kedves Kérdező, köszönöm 

szépen a kérdését!  A munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I.tv. (Mt.) pontosan választ 
ad a kérdéseire.

Az Mt. 66.§ (4)-(5) bekez-
dései szerint a munkáltató a 
nyugdíjasnak nem minősü-
lő munkavállaló határozatlan 
tartamú munkaviszonyát a 
munkavállalóra irányadó öreg-
ségi nyugdíjkorhatár betölté-
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sét megelőző öt éven belül a 
munkavállaló munkaviszonnyal 
kapcsolatos magatartásával 
indokolt felmondással a 78. § 
(1) bekezdésében meghatá-
rozott okból (azonnali hatályú 
felmondás feltételei) szün-
tetheti meg. A munkavállaló 
munkaviszonya a munkavállaló 
képességével vagy a munkál-
tató működésével összefüggő 
okból akkor szüntethető meg, 
ha a munkáltatónál a munka-
szerződés szerinti munkahe-
lyen nincs a munkavállaló által 
betöltött munkakörhöz szüksé-
ges képességnek, végzettség-
nek, gyakorlatnak megfelelő 
betöltetlen másik munkakör, 
vagy a munkavállaló az e mun-
kakörben való foglalkoztatásra 
irányuló ajánlatot elutasítja. 
Amennyiben a munkavállaló a 
másik munkakört elutasítja, a 
munkaviszonya felmondással 
megszüntethető.

Nézzük most a végkielégítés 
szabályait! Az Mt.77.§-a alap-
ján a munkavállalót végkielégí-
tés illeti meg, ha a munkaviszo-
nya a munkáltató felmondása 
okán szűnik meg.

A végkielégítés mértéke
a) legalább három év esetén 

egyhavi,
b) legalább öt év esetén két-

havi,
c) legalább tíz év esetén há-

romhavi,
d) legalább tizenöt év esetén 

négyhavi,
e) legalább húsz év esetén 

öthavi,
f) legalább huszonöt év ese-

tén hathavi távolléti díj össze-
ge.

A végkielégítésnek az
a)-b) pontban meghatáro-

zott mértéke egyhavi,
c)-d) pontban meghatáro-

zott mértéke kéthavi,
e)-f) pontban meghatáro-

zott mértéke háromhavi távol-
léti díj összegével emelkedik, 
ha a munkaviszony a mun-

kavállalóra irányadó öregsé-
gi nyugdíjkorhatár betöltését 
megelőző öt éven belül szűnik 
meg.

Most nézzük meg azt, hogy 
a nők előrehozott nyugdíja 
érinti-e a helyzetet. Az Mfv.
II.10.170/2015. számú ítéle-
tében a Kúria a következőket 
fektette le:

„A felhívott jogszabályi ren-
delkezés visszautal az Mt. 
87/A.§ (1) bekezdés a) pontjá-
ra, amely szerint a munkaválla-
ló akkor minősül nyugdíjasnak, 
ha az öregségi nyugdíjkorha-
tárt betöltötte, és az öregségi 
nyugdíjhoz szükséges szolgá-
lati idővel rendelkezik. A felpe-
resre irányuló öregségi nyug-
díjkorhatár az 1997. évi LXXXI. 
törvény 18.§ (1) bekezdés 
e) pontja alapján a betöltött 
64. életév, amelyet a felperes 
2019. október hónapban - 
vagyis a munkaviszonya meg-
szüntetését követő 5 éven túl 
tölt be. Az a körülmény, hogy 
az 1997. évi LXXXI. törvény 
18.§ (2a) bekezdés az életkor-
tól függetlenül teljes öregségi 
nyugdíj igénybevételére ad le-
hetőséget azon nők számára, 
akik a 40 év jogosultsági időt 
elérték, nem érinti a felperesre 
irányadó öregségi nyugdíjkor-
határt és nem teszi lehetővé 
az ettől eltérő életkor figye-
lembevételét a munkaviszony-
ban biztosított kedvezmények 
szempontjából.

Ezzel egyidejűleg az Mt. 
hatályos szövege a nyugdíjas 
munkavállaló fogalmát kibő-
vítve használja. Az Mt.294.§ 
(gb) pontja kiterjeszti azon 
személyekre, akik az öregségi 
nyugdíjkorhatár betöltése előtt 
öregségi nyugdíjban részesül-
nek. Ebből eredően vélemé-
nyem szerint érvényesülnek a 
munkajogi kedvezmények.

Munkanélküli ellátás szem-
pontjából nincsen jelentősége 
annak, hogy a munkaviszony 

milyen módon szűnt meg. Kö-
zös megegyezéssel nem ja-
vasolt a munkaviszonyt meg-
szüntetni, kivéve, ha ennek 
alapos indoka van. Ebben az 
esetben ugyanis a végkielégí-
tés és felmondási idő szabályai 
nem vonatkoznak. Az azonnali 
hatályú munkáltatói felmondás 
nyilvánvalóan nincsen kedvező 
kihatással az elhelyezkedésre 
(ha az új munkáltató megtud-
ja), annak feltételei azonban 
ritkán állnak fenn. A felajánlott 
másik munkakör el nem foga-
dása biztosan nem teremt ala-
pot azonnali hatályú felmon-
dáshoz.

Tisztelettel: 
 dr. Kéri Ádám, ügyvéd

Meddig lehet 
bővíteni a 
munkaköri leírást?

Kedves Ügyvéd Úr! A Dunai 
Finomítóban műszakos rend-
szerkezelőként dolgozom. Van 
egy munkaszerződésem és 
van egy munkaköri leírásom. 
Két külön dokumentum, bár a 
munkaszerződés végén az sze-
repel, hogy az 1. sz. melléklet 
(munkaköri leírás) tartalmaz-
za a munkám során elvégzen-
dő feladatokat. A munkaköri 
leírásban szereplő feladatok 
száma az évek során csak nő, 
olyan feladatokkal, mint pl. fű-
nyírás, épületgépészeti prob-
lémák megoldása (zár-, izzó-
csere), klímakarbantartás, stb. 
Mindezeknél arra hivatkozva, 
hogy ilyen tevékenységet ott-
hon is végzünk! Lehet, hogy 
van, aki elvégzi otthon eze-
ket a munkákat, de ha elront 
valamit, mert nem ért hozzá, 
vagy megsérül, akkor otthon 
az övé a felelősség minden te-
kintetben. A munkahelyen kié 
a felelősség? Pl. ha elromlik 
a karbantartás után a klíma, 
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megrázza az áram, mert szé-
tesik az izzófoglalat? Meddig 
lehet bővíteni a munkaköri 
leírást? Melyek azok a tevé-
kenységek benne, amelyekhez 
valamilyen szakképesítés kell 
a szakszerű és biztonságos 
munkavégzéshez? Hogyan le-
het egyértelműen megállapíta-
ni, hogy mely munkafeladatok 
kapcsolódnak az alapmunka-

körhöz? Annak idején kőolajfi-
nomításra, benzin, gázolaj 
és egyéb finomítói termékek 
gyártására szerződtem, szer-
ződtünk. Köszönöm válaszát.

*
Tisztelt Kérdező, a munkakö-

ri feladatok pontos meghatáro-
zása és értelmezése örökzöld 
kérdés, amely számos jogvita 
forrása. Onnan induljunk ki, 
hogy a munkaszerződésnek 
csupán a munkakör a kötelező 
eleme. A munkakör a munka-
viszony keretében elvégzendő 
feladatok általános megjelölé-
se. A munkakör keretében ellá-
tandó feladatokat a munkaköri 
leírás tartalmazza, amelyet a 
munkába lépéssel egyidejűleg 
célszerű a munkavállaló részé-
re átadni. A munkáltatónak az 
Mt.46.§-a alapján a munka-
viszony kezdetétől számított 
15 napon belül, írásban kell 
a munkaköri leírást átadnia a 
munkavállaló részére.

A munkaköri leírás a munka-
körhöz tartozó részfeladatokat 
konkretizálja. Nincsen pon-

tos szabály arra nézve, hogy 
mely feladatok tartozhatnak 
egy munkakörhöz, ám annak 
csupán olyan feladat lehet a 
része, amely a munkakörből 
következik. Ennek következté-
ben nem jogszerűek az olyan 
munkaköri leírásban elhelye-
zett rendelkezések, hogy “és 
amely munkával a munkáltató 
a munkavállalót megbízza”. A 

munkavállaló ugyanis a mun-
kaszerződés megkötésekor 
nem általában vállalja a mun-
kavégzést, hanem egy konkrét 
munka vonatkozásában.

A munkaköri leírást a mun-
káltató egyoldalúan jogosult 
megváltoztatni. Ez azonban a 
munkakört nem üresítheti ki, 
illetve alapvetően nem változ-
tathatja meg annak jellegét. A 
munkaköri elemek bővítésével 
összefüggésben nincsen annak 
jelentősége, hogy azt az adott 
tevékenységet a munkavállaló 
otthon is végzi. A munkálta-
tónak ideiglenesen azonban 
arra is lehetősége van, hogy a 
munkavállalót a munkakörétől 
eltérően foglalkoztassa. Erre 
az Mt. 44 munkanapot biztosít 
a munkáltatónak, de kollek-
tív szerződésben a felek ennél 
magasabb mértékben is meg-
állapodhatnak. A MOL eseté-
ben is ez a helyzet.

Természetesen, a munkál-
tató a munkavégzés megkez-
dését megelőzően, munka-
feladatonként külön köteles a 

munkavállaló munkaalkalmas-
ságát megvizsgálni, illetve a 
munkavállalót a munkavégzés 
kockázatairól kioktatni. A mun-
kavállaló nem alkalmazható 
olyan munkakörre, amelyhez 
alkalmassági vizsgálattal nem 
rendelkezik, illetve amely az 
egészséget nem veszélyeztető, 
biztonságos foglalkoztatás fel-
tételeinek nem felel meg. Ezen 
elvek megvalósulását a mun-
kavédelmi hatóság is ellenőrzi. 
A munkáltató pedig szigorúan 
felel a munkahelyi baleset-
ből eredő következményekért. 
Mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy a kárt az elle-
nőrzési körén kívül eső olyan 
körülmény okozta, amellyel 
nem kellett számolnia, és nem 
volt elvárható, hogy a károko-
zó körülmény bekövetkezését 
elkerülje vagy a kárt elhárítsa, 
vagy a kárt kizárólag a károsult 
munkavállaló elháríthatatlan 
magatartása okozta.

Jogszabály határozza meg 
azon tevékenységek körét, 
amelyekhez képesítési követel-
mény kapcsolódik, ezt minden 
munkakör vonatkozásában a 
munkáltató köteles ellenőrizni. 
Amennyiben a feltételek nem 
teljesülnek, a munkavállaló az 
adott munkára nem foglalkoz-
tatható.

Remélem, hogy kapott vá-
laszt a kérdéseire. 

dr. Kéri Ádám, ügyvéd

A szabadság 
kiadásáról

Kedves Ügyvéd Úr! Szabad-
ságkiadással kapcsolatban 
lenne összetett kérdésem. Az 
éves szabadságom 20 nap, 
plusz életkor után kapok még 
10 napot. Három gyermekem 
után kapok még 7 napot, tehát 
összesen 37 nap szabadságom 
van. Mennyit köteles ezekből a 
munkáltató az én kérésemnek 
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megfelelő időpontban kiad-
ni? Tényleg csak hét napot? 
A gyerekek után járó szabad-
sággal én rendelkezem, vagy a 
munkáltató? Azt is olvastam, 
hogy legalább 14 napot egy-
befüggően kell kiadni. Ez több, 
mint 7 nap. Nem értem... Előre 
is köszönöm válaszát!

*
Tisztelt Kérdező, a szabad-

ság kiadásáról a munka tör-
vénykönyvéről szóló 2012. évi 
I.tv. (Mt.) 115-125.§-ai ren-
delkeznek. A szabadság alap- 
és különféle jogcímek alapján 
járó pótszabadságból áll. Eze-
ket össze kell adni, így jön ki 
a munkavállaló teljes szabad-
sága. Önnek ez 37 munkanap. 
A szabadság egységesen „vi-
selkedik”, nincsen jelentősége, 
hogy egyes részelemei milyen 
jogcímeken keletkeztek. Így a 
gyermekek után járó pótsza-
badság sem a gyermekek igé-
nyei szerint használható fel. 

A szabadság kiadása a kö-

vetkezőképpen történik: A 
szabadságot minden esetben 
a munkáltató adja ki a mun-
kavállaló meghallgatását kö-

vetően. Évente 7 munkanap 
szabadságot – a munkaviszony 
első három hónapját kivéve és 
legfeljebb két részletben - a 
munkavállaló kérésének meg-
felelő időpontban köteles ki-
adni. A munkavállalónak erre 
vonatkozó igényét legalább 
15 nappal a szabadság kezde-
te előtt kell bejelentenie. Ezen 

túlmenően a munkavállalónak 
a szabadság kiadására nincsen 
ráhatása. A szabadságot – el-
térő megállapodás hiányában 
– úgy kell kiadni, hogy a mun-
kavállaló naptári évenként egy 
alkalommal, legalább 14 egy-
befüggő napra mentesüljön a 
munkavégzési és rendelkezés-
re állási kötelezettsége alól. Ez 
munkáltatói kötelezettség, de 
a felek megállapodhatnak elté-
rően. A szabadság kiadásának 
időpontját a munkavállalóval 
legkésőbb a szabadság kezde-
te előtt 15 nappal közölni kell.

A 15 napos határidő betartá-
sa néha nem lehetséges, akár 
a munkáltató, akár a munka-
vállaló oldalán felmerült okból. 
Ilyenkor a feleknek együtt kell 
működniük, hiszen előre nem 
látható körülmények bármikor 
felmerülhetnek.

Remélem, hogy a kérdéseire 
választ kapott. 

Tisztelettel: 
dr. Kéri Ádám, ügyvéd
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Az erények mértéke teszi
teljessé a királyok koronáját
Augusztus 20-a hazánk nemzeti és hivatalos állami ünnepe az államalapítás és az 
államalapító I. István király emlékére. Az ország védőszentjének napja egyben a 
magyar katolikus egyház fő ünnepe, valamint az új kenyér ünnepe is. 

A hagyomány szerint az ara-
tás után Szent István-napra 
sütötték az új búzából készült 
első kenyeret. Mivel új búzából 
sütni először augusztusban le-
hetett, ezért a hónapot új ke-
nyér havának is nevezik.

Szent István király latin nyel-
vű Intelmek című műve 1027-
ben keletkezett. Imre herceg-
nek, a trónörökösnek címezte. 
Ez a Corpus Juris Hungariciba, 
az ország első és évszázadokon 
keresztül legfontosabb, nem 
hivatalos törvénytárába felvett 
első törvény, egyben a korszak 
legjelentősebb magyar irodal-
mi alkotása.

A nemzeti és állami ünnep 
tiszteletére idézzük az Intel-
mek tizedik, záró fejezetét A 
kegyességről és az irgalmas-
ságról valamint a többi erény-
ről.   

„Az erények mértéke teszi 
teljessé a királyok koronáját, 
és a parancsok közt a tizedik. 
Mert az erények ura a királyok 
királya, miként égi serege áll 
kereken tíz karból, úgy életed 
vitele kerekedjék ki tíz parancs-
ból. Kell, hogy a királyt kegyes-
ség s irgalmasság díszítse, de a 
többi erény is hassa át és éke-
sítse. Mert ha a királyt istente-
lenség és kegyetlenség szeny-
nyezi, hiába tart igényt a király 
névre, zsarnoknak kell nevezni. 
Ennek okából hát, szerelmetes 

fiam, szívem édessége, sarjam 
jövő reménysége, kérlek, meg-
parancsolom, hogy mindenütt 
és mindenekben a szeretetre 
támaszkodva ne csak atyafi-
ságodhoz és a rokonságodhoz, 

vagy a főemberekhez, avagy a 
gazdagokhoz, a szomszédhoz 
és az itt lakóhoz légy kegyes, 
hanem még a külföldiekhez is, 
sőt mindenkihez, aki hozzád 
járul. Mert a szeretet gyakorlá-
sa vezet el a legfőbb boldog-
sághoz. Légy irgalmas minden 
erőszakot szenvedőhöz, őrizd 
szívedben mindig az isteni in-
tést: „Irgalmasságot akarok és 
nem áldozatot.” Légy türelmes 
mindenekhez, nemcsak a ha-
talmasokhoz, hanem azokhoz, 
akik nem férnek a hatalomhoz. 

Azután légy erős, nehogy a 
szerencse túlságosan felves-
sen, vagy a balsors letaszítson. 
Légy alázatos is, hogy Isten 
felmagasztaljon most és a jö-
vőben. Légy majd mértékletes, 

hogy mértéken túl senkit se 
büntess vagy kárhoztass. Légy 
szelíd, hogy sohase harcolj az 
igazság ellen. Légy becsületes, 
hogy szándékosan soha senkit 
gyalázattal ne illess. Légy sze-
mérmes, hogy elkerüld a buja-
ság minden bűzét, valamint a 
halál ösztönzőjét.

Mindez, amit fentebb érin-
tettünk, alkotja a királyi koro-
nát, nélkülük sem itt nem tud 
senki uralkodni, sem az örök 
uradalomba bejutni. Ámen.”

n
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#1 Kétágyas szobát fog-
laltunk a vőlegényemmel, de 
franciaágyasat kaptunk, és 
most terhes vagyok.

#2 Szeles volt a tengerpart, 
és telement homokkal a sze-
mem. Senki sem figyelmezte-
tett előre a szélre.

#3 Németországban túl sok 
ember beszél németül.

#4 Túl gyorsan olvadt el a 
jégkocka a poharamban.

#5 Pont akkor volt jó idő 
otthon is (ie: Nagy-Britannia), 
mikor nyaralni voltunk, szóval 
pénzkidobás volt az egész uta-
zás.

#6 Egy csomó másik angol 
emberrel voltunk körülvéve, 
azt hittük, Ibiza egzotikus hely. 

#7 Síelni mentünk, de senki 
sem szólt előre, hogy tudnunk 
is kell síelni.

#8 Barcelonában voltunk 
januárban, és nem volt valami 
meleg. 

#9 Azt mondták, a hotel egy 
vulkán mellett van, de oda-
mentünk, és sehol sem láttunk 
lávát, szóval szerintem az csak 
egy hegy volt igazából.

#10 Túl sok a spanyol em-
ber. A recepciós is spanyol, a 
kaja is az volt, egyszerűen túl 
sok volt a külföldi.

#11 Egy nagyon magas em-
ber ült előttem a repülőn, így 
semmit sem láttam az utazás 
alatt vetített filmből.

#12 Két törülköző van csak 
a szobánkban. Egy a fürdés-
hez, egy a hajmosáshoz, de mi 
a fenébe töröljem a kezeimet?

#13 Minden nap esett. A 
prospektusban egy szó sem 
volt esőről.

#14 Spanyolországban a 
Fantának sincs Fanta íze.

#15 A minigolf túl kicsi volt.

#16 Kitettük az erkélyre a 
törülközőinket száradni, de 
megfagytak! - (reklamáció a 
síszezonból) 

#17 A medence vize bele-
mosta a szemembe a naptejet, 
és nagyon csípett.

#18 A londoni hotelünkben 
nem volt óceánra néző szoba.

#19 A nap kiszívta a hajam 
színét. Jobban szerettem azt, 
ami előtte volt. 

#20 Hogyan intézhetnénk el 
bármit is, ha senki sem beszél 
angolul?

#21 A szaunában túl meleg 
volt.

#22 Az emberek tapsoltak, 
mikor leszállt a gépünk.

#23 A szobalányok hattyú-
formára hajtogatták a törülkö-
zőinket. Félek a hattyúktól.

#24 Londonba utaztunk, és 
nem találtuk sehol a tenger-
partot.

#25 A tengerparton minden 
csupa homok volt.

#26 A tenger tele volt halak-
kal. A gyerekeink féltek.

#27 A tengerparton túl sok 
volt a gyerek, homokvárakat 
építettek meg zajongtak, nem 

tudtam a könyvemre figyelni.

#28 Az volt a prospektus-
ban, hogy gyerekeknek ingye-
nes az étkezés, de a 19 éves lá-
nyomra számoltak fel étkezési 
költséget.

#29 A férjem ivott a helyi 
sörből, és teljesen lerészege-
dett. Valamit biztos raknak az 
alkoholos italokba...

#30 Amikor azt írták, hogy 
a repülőút 11 órás lesz, nem 
gondoltuk, hogy egy repülőgé-
pen kell ülnünk 11 órán keresz-
tül.

n

Panaszkönyv nyaralás után


