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Sziszifusz, a tagszervező
Modernkori mitológiai történet, 4. rész
Kedves Olvasó! Az eddigi cikkeimben a klasszikus szakszervezeti
feladatokkal foglalkoztam, mind azokkal, amelyekkel a szakszervezeti
tagok és minden munkavállaló a legtöbbet találkozik hétköznapjaikban.
Most egy olyan témában szeretném kifejteni a véleményem, ami talán
újdonságot jelent azoknak, akik nem igazán foglalkoznak a társadalmi
folyamatokkal, talán már azért nem, mert elegük van a politikai
hazugságokból és az átverésekből.
Ez pedig a szakszervezetek társadalmi szerepe és megítélése. Igyekszem
elkerülni a politikai vonatkozásokat, de
valamilyen szinten muszáj foglalkozni
a kérdéssel. Hangsúlyozni szeretném,
hogy nem pártpolitikai, hanem társadalom és gazdaságpolitikai aspektusban.
Az érdekképviseleti munka első sorban
országos szinten folyik, de a globalizáció
folytán átlépi az országhatárokat és ma
már egyaránt fontos számunkra az európai közös fellépés. . Ezt ismerte fel a MOL
Bányász Szakszervezet és ezért tagja az
IndustriAll Europe szövetségnek és európai szinten is képviselteti magát.
Napjaink európai folyamatai nem igazán kedveznek a munkavállalóknak.
A pénz sokkal könnyebben mozog, mint
a munkás. Az elmúlt években rengeteg
fiatal kényszerült elhagyni az országot,
nem találva életteret saját hazájában.
A magam részéről nagyon szomorú lennék, ha a gyerekeimet olyan plakátokkal
fogadnák Angliában, ahogyan azt mi
most tesszük. Idegengyűlölet mindenhol
létezik, nacionalizmus is, csak az a kérdés,
hogyan kezelik a kormányok.
Pár évvel az Uniós csatlakozásunk előtt
volt szerencsém részt venni egy egyhetes dániai, majd egy német képzésen.
Nagyon komoly lecke volt, sok-sok tapasztalattal. Reggeltől estig tartó szemináriumokon bemutatták a hallgatóknak,
hogy egy demokratikus társadalomban
hol van a szerepe a szakszervezetnek,
anélkül, hogy közvetlenül részt venne a

Vicc

politikában. Megjegyzem, arrafelé nem
szokatlan dolog, hogy a szakszervezetek
jelöltjei, funkcionáriusai indulnak a képviselői választásokon, sokan lesznek közülük a választók akaratából parlamenti
képviselők. Visszatérve a tanfolyamra,
az egész képzést vendéglátóink fizették szálással étkezéssel. Én először nem
értettem miért. Milyen érdekük fűződik
ehhez? Meg is kérdeztem. Nagyon meglepett a válasz. Látva az Európai folyamatokat, szerették volna felkészíteni a volt
kelet-európai szakszervezetek tisztségviselőit az új kihívásokra. Szerették volna
elérni, hogy az egykori szocialista országokban, így Magyarországon is, olyan
viszonyok alakuljanak ki, hogy szóba se
kerülhessen ezen országokból a munkavállalók tömeges áradata. Azt szerették
volna, hogy mindenki találja meg saját
hazájában a megélhetését. Szóval, valami
ilyesmiről beszélek, amikor azt mondom
társadalmi szerepvállalás.
Az elmúlt években idehaza és az Unió
egészében is tapasztalható az a folyamat, hogy a munkavállalók elfordulnak
a szakszervezetektől saját kezükbe véve
érdekeik érvényesítését. Bizonyos speciális, általában magasabban képzett munkavállalók esetében ez még működhet
is, de az egyszerű melós erre aligha képes. Próbál túlélni, lavírozni, de az esélye
olyan kevés, mint erdőtűzhöz a vízi pisztoly. Ezért biztatják mindenütt a szakszervezetek arra a munkásokat, hogy tömörüljenek érdekvédelmi szervezetekbe.

A MOL Bányász Szakszervezet is abban
a helyzetben van, hogy energiájának sokkal nagyobb részét kell tagszervezésre
fordítani, mint az érdemi munkára. Amikor azt mondom, támogassatok bennünket, akkor igazából arról beszélek, hogy
adjatok magatoknak egy esélyt arra,
hogy az érdekeitek megjelenhessenek.
A tőke működik, az állami költségvetés
is aránylag szép számokat mutat (némi
kozmetika után), de a munkavállalók jelentős részének, még ha van is munkája,
a hónap végén nagy beruházást jelent
egy liter tej megvásárlása. A közmunka
bevezetésével még a minimálbért sem
kapják meg a napi 8 órás munkavégzésért a dolgozók. Havi nettó 56000 Ft?!
Mire elég? Európa közepén kialakul a modernkori jobbágyság?
A szakszervezetek igazságosabb és demokratikusabb társadalmat szeretnének,
ahol nem csak a pénz és a hatalom diktál, hanem meg lehet élni a tisztességes
munkából. Hiszen azok vannak többen,
akik ezt teszik.

Az állatkert igazgatója büszkén mutogatja a vendégeknek
a közös ketrecbe zárt nyulat és oroszlánt.
- Íme egy szép példa a konszenzusra.
- Csodálatos! És tényleg nincs velük semmi gond?
- Az oroszlánnal semmi, de a nyulat időnként cserélni kell.
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Felsővezetői Fórum és szakmai nap
az Európai Üzemi Tanács ülésén
Június 1-3. között tartotta éves rendes ülését MOL-csoport Európai Üzemi
Tanács. A testület horvát tagjainak összetételében változás történt.
Jurašinović Željko nyugdíjba vonulása miatt póttagja, Mikloš Zvonomir,
valamint Dević Josip elhalálozása miatt Matijević Luka lett az EÜT rendes
tagja. Az ülés megnyitását követően Bakos Ernő elnök egy perces néma
tiszteletadást rendelt el Dević Josip emlékére.
Az elnök beszámolt az elmúlt egy
éves időszak eseményeiről, a vezetéssel folytatott konzultációkról és a
tagok számára biztosított képzésekről. Kiemelte az US ügyvezető igazgatóval rendszeresített havi konzultációkat, a DS ügyvezető igazgatóval
folytatott egyeztetéseket, a csoportszintű FF-EBK igazgatóval való tanácskozást, valamint a csoportszintű
szakszervezeti – EÜT koordinációs
tanácskozást. Krajčír Peter elnökhelyettes hozzáfűzte, hogy folytatni
kell a kapcsolattartást a munkavállalói érdekképviseletekkel a csoporton
belül és fontos, hogy Hernádi Zsolt
elnök-vezérigazgató is részt vegyen
a csoportszintű érdekképviselet ülésein és szakítson időt az ügyvezetéssel való konzultációra.

nyugati EÜT-k működésének kifejezetten
gyakorlati tapasztalatiról, feltételeiről és
körülményeiről.
Az elnök bejelentette, hogy frissített
EÜT ismertető készül az új vezetők számára, hogy tudomást szerezzenek az EÜT-ről
és a vezetésnek a csoportszintű participációval kapcsolatos kötelezettségeiről.
Az ülés második napján tartott Felsővezetői Fórumon Molnár József vezérigazgató, Ratatics Péter társasági támogatás
ügyvezető igazgató, Horváth Ferenc DS
ügyvezető igazgató, Dodds Alexander
US ügyvezető igazgató, Demeter-Bubalo
Zdravka csoportszintű HR igazgató, Terhes Kristóf csoportszintű társasági szolgáltatások igazgató válaszolt az előre beküldött és a helyszínen feltett kérdésekre.
Molnár József a Csoport gazdasági
helyzetét, teljesítményét ismertető pre-

kitermelés, aminek köszönhetően az organikus készletpótlás aránya elérte a
103%-ot. Az US-ben 2014-ben a CAPEX a
kurdisztáni kutatások, a kelet-közép-európai mezőfejlesztések és az északi tengeri akvizíciók formájában valósult meg.
Az US a kitermelés fokozását tervezi a
kurdisztáni térségben és az északi tengeren, valamint a hazai kitermelés szinten
tartását, az ország kockázatok tekintetében pedig kiegyensúlyozottabb portfólióra törekszik idén 105 ezer barrel/ nap
kitermelést célozva meg.
A DS-ben 2013-hoz képest 32%-ot javító eredményekhez a kedvező marginokat teremtő finomítói környezet mellett
hozzájárult a kiskereskedelmi forgalom
növekedése és a sikeresen megvalósított New Downstream Program is. A DS
beruházások között a legnagyobb a Bu-

A képzésekről folytatott vitában Zsíros István javasolta a sikeresen lefuttatott elektronikus interaktív
nyelvi képzés pilotot követően a képzés lehetőségét kiterjeszteni a csoport munkavállalókra. A horvát EÜT
tagok jelezték, hogy különösen a nemzeti nyelveken elérhető képzéseket tartják hasznosak a tisztségviselők
számára. Nizzoli Francesco megerősítette, hogy fontos az európai képzéseken való részvétel, mert az
gyakorlatszerzést jelent a multikkal való tárgyalásban. Kis Bálint kommunikációs tréningre tett javaslatot,
mivel meglátása szerint kommunikációs készségbeli hiányosságok vannak az érdekvédelmi oldalon.
A testület értékelte az éves munkaterv
teljesülését. Az elnök kijelentette, hogy
erősíteni kell a kapcsolatot az INA ÜT-vel,
mert ott az együttműködés elmarad a
MOL-csoportnál működő más ÜT-kétől.
Az országjelentésekkel kapcsolatban
a tanácstagok úgy határoztak, hogy a
beszámolók a foglalkoztatást és a termelést érintő vállalati eseményekről, a munkaügyi kapcsolatok, az érdekképviselet
fejleményeiről szóljanak. Ugyanakkor
az országjelentésekben szerepeljen az
adott vállalatnál és országban az átlagbér. Az ülésen bemutatott országjelentések angol és magyar nyelven elérhetők
a MOL-csoporton belül az EÜT honlapján:
https://mos/sites/eut.
Az Ügyvezető Bizottság a következő
éves ülésen egy előadással egybekötött képzés megtartását indítványozta a

zentációjában bemutatta, hogy a változékony makro környezet közepette integrált modelljének köszönhetően a MOL
megőrizte pénzügyi stabilitását, az EBITDA csupán egy százalékot romlott 2014ben az előző évhez képest. A 2015-re
tervezett EBITDA 60 dolláros olajár mellett is tartható. Az alacsony olajár okozta veszteségeket az US-ben a DS részben kompenzálta a magasabb finomítói
marginoknak, valamint a következetesen
végigvitt hatékonyság javító programoknak köszönhetően. Az US veszteségeket
az alacsony olajár mellett a kedvezőtlen
hatósági szabályozások, egyes források
kivonása Oroszországból, a csökkenő kelet-közép-európai termelés, az emelkedő
termelési költségek okozták. Mindezeket
enyhítette a hazai kitermelés fokozása,
valamint az északi-tengerről származó
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tadién és az LDPE 4 üzem megépítése,
a Barátság I. kőolajvezeték rekonstrukciója és a Pozsonyi Finomító nagyrekonstrukciója volt 2014-ben, a kiskereskedelemben pedig a Lukoil töltőállomás
hálózat megvásárlása Csehországban.
Az idén indított Next Downstream Program további hatékonyság javítást és árbevétel növekedést céloz a termelés növelésével a finomításban, a petchemben
a Butadién és LDPE4 üzem termelésbe
állítása révén, az ellátás és kereskedelem
további javítása révén a meglévő és az
utóbbi időben megvásárolt mintegy 250
töltőállomáson keresztül.
A külföldi kutatásokkal kapcsolatos
kérdésekre válaszolva Dodds Alexander
elmondta, hogy a kurdisztáni mezőkön
a műszaki és mezőfejlesztési tervet jóváhagyták, de az elvégzett fúrások nem
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Terhes Kristóf bejelentette, hogy már tettek lépéseket az eszközök megújítására. Októberre
beszereznek egy új kínai fúrótornyot, a Labin fúrótorony pedig versenyképes engedélyeket kap.
Dodds Alexander megerősítette, hogy az elnyert koncessziós területeken intenzívebb kutatást indítanak.
Ománban 66 kutatási blokkban folyik tevékenység, Pakisztánban is folyik új kutatás, az Északi-tengeren
pedig 18 kutatási engedélyünk van. Az újonnan megvásárolt angliai és norvégiai kutatási területen mobilis
szakemberekre van szükség, ott munkahelyeket kínál a MOL.
elégségesek a döntéshez. Az ügyvezető
igazgató a kurd hatóságokkal és a kormánnyal fog tárgyalni a kutatási terv
elfogadása érdekében. Az engedélyek
kiadásáig és a kereskedelmi biztosíték
megadásáig a tevékenységet felfüggesztik Kurdisztánban. A romániai kutatásokat is az engedélyek kiadása késlelteti.
A szervizcégekkel kapcsolatos kérdésre
válaszolva Dodds Alexander kijelentette,
hogy elégedetlenek a Crosco és a Rotary
teljesítményével, valamint EBK téren is hiányosságok mutatkoznak. A vezetésnek
jobb marketingstratégiát kell kidolgozni,
a nemzetközi piacon versenyképességre
kell törekedni. Ratatics Péter kijelentette,
hogy nyitottak a párbeszédre a szervizcégekkel. Megerősítette azonban, hogy
az US területen át kell tekinteni a korábbi
évek tapasztalatait, fel kell tárni az alulteljesítés alapvető okait és pontosan meg
kell határozni az olajmezői szolgáltató cégekkel szemben támasztott követelményeket, az elvárt szolgáltatási színvonalat.
A szervizcégeknek ki kell elégíteni a belső
igényeket és a külső megrendelőknek is
kimagasló szolgáltatásokat kell nyújtani.
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Az EÜT tagjai abban látták a problémát,
hogy a szervizcégek eszközei elavultak, a
rossz külső körülmények közepette nem
jutnak megrendeléshez és a MOL sem
igyekszik bevonni őket a projektekbe, bár
elvonja a nyereségüket, a vezetésnek pedig nincs elegendő döntési szabadsága.
A munkavégzés biztonságát veszélyezte-

megtartása, a kőolaj beszállítás diverzifikálása az Adria vezeték újra megnyitásával és a Barátság I. rekonstrukciójával,
az értéklánc rugalmasságának és jövedelmezőségnek növelése beruházásokkal, a kiskereskedelmi hálózat bővítése,
a vevői igények jobb kielégítése – hozzájárultak a kiemelkedő eredményekhez.

A stratégia egyik fő pillérként az emberekre alapoz: fokozni kell
az üzleti kompetenciát és a javítani kell a vezetői képességeket,
javítani kell a változásokhoz való alkalmazkodó képességen,
és fokozni kell a dolgozóink elkötelezettségét.
ti a nagyarányú létszámleépítés és a szakemberek kölcsönzött munkaerővel való
pótlása. Félő, hogy a kiváló szakemberek
elhagyják a vállalatot és másutt keresnek
majd munkát.
Horváth Ferenc DS ügyvezető igazgató
prezentációjában kiemelte, hogy az olajár
csökkenésével növekvő finomítói margin és a rekorderedményt elérő petchem
margin bőven ellensúlyozza a gyenge gázolaj iránti keresletet és a nem tervezett
finomítói leállások okozta kiesését. A hatékonyságjavító intézkedések - a mantovai készletracionalizálás, a piaci pozíciók
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A Next DS Program révén a 2017-ig tervezett stratégiában a saját üzemanyag
étékesítés 150%-os növelése szerepel és
500 millió USD EBITDA hozzájárulás a finomítás részéről.
Az ellátás és kereskedelem terén javítani kell a piacokhoz való hozzáférést és erősíteni kell piaci jelenlétünket.
A kiskereskedelemben optimalizálni kell
a portfóliónkat és el kell mozdulni a nem
üzemanyag termékek forgalmazása irányába. Az eredményinket növelni fogja
üzembe helyezését követően a Butadién és az LDPE4 üzem is.

Együttműködés - Participáció
Az ügyvezető igazgató kiemelte, hogy a termelésben javítani kell a rendelkezésre állást és fokozni
a termelési rugalmasságot, hatékonyabb energiagazdálkodásra van szükség, és csökkenteni kell a
szénhidrogén veszteséget. Ezzel együtt javítani kell a szervezeti hatékonyságot, ami nem feltétlenül
jelenti a teljes munkaidős állomány létszámának változását.
A társasági szolgáltatások átszervezésének tervéről Terhes Kristóf számolt
be. Az átalakítás célja a rendelkezésre
álló tudás és tapasztalat jobb kihasználása, a méretgazdaságosság és a meglévő szinergiák jobb kiaknázása, a szolgáltatás színvonalának emelése. Cél a
szolgáltatások házon belül tartása csoport szinten központosított irányítással,
optimális létszámmal. A tevékenységek
kiszervezése is kizárólag MOL tulajdonú
cégbe történhet a folyamtok feletti kontrol megtartásával. Ez nem jelent feltétlenül létszámleépítést. A munkatársak
többsége a korábbi helyén fogja folytatni
a munkát, a központosítás virtuális lesz.
Az elképzelések között szerepel egy kiválóság központ létrehozása a DS a kutatás-fejlesztés területén a magyar és a
szlovák kollégák bevonásával, az US-ben
a tudományos szolgáltatások és az alkalmazott tudomány központ létrehozása az
operatív területek támogatására a kulcstudással rendelkező munkatársak beazonosításával, a beszerzés és beruházás

Az INA-t szeparáltan kezelik, de keresik a hatékonyág növelésének a lehetőségeit, miközben arra törekednek,
hogy elkerüljék az ilyen árszervezésekkel együtt járó buktatókat, amit a MOL
megélt a 2000-es évek elején. Nagy
potenciál rejlik az INA-MOL- Slovnaft
hármasban, sokkal nagyobb értéket
tudnánk teremteni a kormányoknak.
A Next DSP kapcsán az EÜT tagok
rámutattak, hogy noha a hatékonyságnövelés az egyénre lebontva nagyobb
tudást és nagyobb felelősséget jelent,
ez nem tükröződik a dolgozók HAY besorolásában.
Demeter Bubalo Zdravka tájékoztatott, hogy elkészült a részletes csoportszintű HAY értékelési naptár. A HAY
rendszert az év végére kiterjesztik a
csoport minden munkavállalójára és elvégzik az éves felülvizsgálatokat is.
A vezetőváltásokkal, üzemi és EBK
eseményekkel összefüggő kommunikációs kérdésekre reagálva Ratatics
Péter kijelentette, hogy a vezetés nem

Bakos Ernő megerősítette, hogy ha
szükséges, az Ügyvezető Bizottság a
kompetens vezető elé viszi helyben meg
nem oldható problémákat.
A továbbiakban az EÜT megvitatta a
2015-2016 időszakra szóló munkatervet,
melyben egyebek mellett szerepel a csoportnál működő érdekképviseletek, üzemi tanácsok és szakszervezetek szorosabb együttműködése, szakmai, nyelvi és
kommunikációs képzési lehetőségek felkutatása, pályázati lehetőségek figyelése, országlátogatások különösen az INA,
ezen belül a Crosco, a Rotary és a Slovnaft telephelyein, valamint konzultáció az
említett vállalatok felső vezetésével.
Az elnök felhívta a figyelmet, hogy az
Új Európa Program megújítására az Ügyvezető Bizottság szeptember 15-ig várja
a javaslatokat. A vezetés javaslataival
együtt a következő négy évre szóló Új Európai Programot az őszi konzultációs ülésen vitatja meg az EÜT. Az elnök javasolta, hogy az őszi konzultációs ülésre EBK
és HR kérdések kerüljenek napirendre.

A Felsővezetői Fórumon az EÜT tagokat a visszafogottság jellemezte, a TVK, az IES, a Petrolszolg és
a Geoinform által előre beküldött kérdéseken kívül kevés kérdés hangzott el. A tájékoztatást értékelve
az EÜT tagok sajnálatukat fejezték ki, hogy azon nem vett részt Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató.
Megállapították, hogy bár nem kaptak kimerítő választ minden kérdésre és a válaszokban a vártnál
kevesebb konkrétum volt, a Fórum hasznos volt és informatív. Az is elhangzott, hogy az EÜT tagoknak
aktívabbnak kell lenni és jobban kell élni a kérdezés lehetőségével. A panaszok és gondok mellé
javaslatokat is le kell tenni. Kívánatos lenne, hogy kommunikációs szempontból a tanácstagok jobban
fel tudjanak készülni az ilyen ülésekre. Ugyanakkor ez a fórum nem pótolhatja a vállalatokon belüli
érdekképviseleti munkát.
területén egy csoportszintű szolgáltató
központ létrehozása magyarországi irányítással. Ez az átszervezés egy központi
szolgáltató révén megszünteti a csoportban sokhelyütt duplikált munkavégzést.
Az intézkedés csak a beszerzés területén
8%-os megtakarítást jelent szemben az
országokban jelenleg elért 2-3% megtakarítással. A MOL Magyarország Szolgáltató Központ (MSC) 100%-os MOL
tulajdonba kerül és továbbra is a MOL
szakmai és pénzügyi felügyelete alatt marad. Összehasonlítják a főleg tranzakciós
szolgáltatásokat nyújtó MSC-k működési
költségeit az országokban és a gazdaságosabban működők fogják elvégezni a
feladatot. A tapasztalatokat megosztják
a vállalatok között. A globális szolgáltató
felügyeletét a csoportszint fogja ellátni.
Az INA integrációval kapcsolatos kérdésre Molnár József kifejtette, hogy a
MOL a horvát vállalatot egy teljesen működőképes vállalattá szeretné alakítani,
a jelenlegi formájában nem integrálható.

kíván semmit elrejteni és a nyílt kommunikáció híve. Tanulni kell a hibáinkból és a HR felelőssége, hogy üzleti
partnerként járjon el a munkáltatói
jogkört gyakorló vezetőkkel együtt
a tájékoztatásban. A kommunikációt
javítani fogják és a Flagship vezetők
fogják felvenni az érdekképviseletekkel a kapcsolatot.
Bakos Ernő elnök hozzáfűzte, az EÜTnek közös érdeke a MOL-lal, hogy a Társaság minél nagyobb eredményt termelő vállalat legyen, amely biztos munkahelyeket és minél magasabb bért kínál a
munkavállalóinak. Az EÜT közbeiktatásával a tájékoztatás oldja a feszültséget
és közvetlenebbé teszi a kommunikációt a dolgozókkal.
Demeter Bubalo Zdravka felhívta a figyelmet az OPTIMOL weboldalra, mely
folyamatos tájékoztatatás ad az eseményekről a vállalatnál, és amely interaktív
felületen a vezetés várja a dolgozói észrevételeket és ötleteket.

www.molbanyasz.hu

Az ülés utolsó napján
EÜT szakmai nap keretében
tudományos előadásokat
hallgatott meg többek között
a MOL munkatársainak
innovatív szellemi termékeiről:
a gumibitumenről és a
polimer tenzides elárasztásos
kitermelésfokozó eljárásról.
Előadást tartott Üzemanyag-fejlesztések támogatására alkalmas egyedi kutatások és kutatási infrastruktúra a Szegedi Tudományegyetemen címmel Prof.
Dr. Szabó Gábor, fizikus, akadémikus, az
SZTE rektora, A XXI. század új burkolata
címmel dr. Holló András DS Innováció senior szakértő, Polimer tenzides elárasztási kísérlet címmel dr. Puskás Sándor K+F
vezető szakértő, valamint Amit a palagázról tudni kell címmel Kiss Károly kutatási projektek MOL vezető.
ÉNM
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A MOL Nyrt. Üzem Tanács
üléséről jelentjük
Két ülés júniusban

Százhalombattán és Budapesten is ülést tartott a MOL
Nyrt. ÜT a nyári szabadságok előtt júniusban. A Dunai Finomító színháztermében 4-én reggel 9-től délután 4 óráig tartott monstre tanácskozáson Szakál Tamás KT MOL
Igazgató adott tájékoztatást az US CORE programról,
a MOL Treasury szervezet átszervezéséről tájékoztatott
Domán Anita Treasury MOL vezető és Kuti Zsuzsanna
Szakál Tamás a CORE programot bemutatva hangsúlyozta, hogy az a teljes
hazai
kutatás-termelés
hatékonyságának növelését célozza, és azzal szolgálja
a Csoport érdekeit, hogy stabil pozíciónk
és készpénzgeneráló képességünk megtartásával a hazai szakemberek tudására
és tapasztalataira alapozva éri el a hazai mezőkön a termeléscsökkenés mérséklését és a költségek csökkentését.
A program a CAPEX és az OPEX felülvizsgálatára és a mező portfólió elemzésére
összpontosít. A nyereséges mezőkön új
technológiák alkalmazásával fogják fokozni a termelést, a veszteséges mezőkön a
termelést felfüggesztik, egyes mezőket
lezárnak. Elvégzik a mezők felülvizsgálatát,
beazonosítják a magyarországi kutatási
potenciálokat, koncessziókra pályáznak,
optimalizálják a technológiai kutakat és a
felszíni technológiai rendszereket. Itt nagy
hangsúlyt kap az energiatakarékosság,
a fajlagos költségek optimalizálása.
A CORE több mint 400 millió USD értéktermelést céloz meg és pozitívan hat
minden KT MOL stratégiai célkitűzésre
Az igazgató rámutatott, hogy ez nem
csak hatékonyságnövelő program, de
a teljes hazai működésünket átölelő
feladat, amely teljesítése minden munkavállaló kötelessége pozíciójától függetlenül. Megvalósításához komoly szakmai
támogatás szükséges a vezetés és a régi
IMA szakemberek részéről egyaránt.
A MOL Treasury szervezet átszervezésével kapcsolatban Domán Anita elmondta, hogy tavaly a MOL felső vezetésének
kezdeményezésére elindult a MOL-ban
és a szolgáltató központban lévő tevékenységeket elemző program. Ezek közül
beazonosították azokat, amelyek a fő üzleti
tevékenység végzését szolgálják, és nem
döntéshozó stratégiai jellegűek. Év elején
határoztak a nem döntéshozó stratégia
jellegű szolgáltatások integrálásáról a MOL
Magyarország Pénzügyi Szolgáltatóba. Ennek a tevékenységi körnek a része a Treasury és a Credit Management. Az átszervezés
29 munkavállalót érint, 28-an jogutódlással
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MOL Magyarország Szolgáltató Központ vezető, továbbá
a DS Termelés Szervezeti hatékonyság növelésről szóló
terveket ismertette Galambos László DS Termelés MOL
vezető, Sziva Miklós Üzemeltetés MOL vezető és Bakonyi József Motorhajtóanyag gyártás MOL vezető Fekete
László HR MOL igazgató közreműködésével.

július 1.-én kerülnek át a Pénzügyi Szolgáltatóhoz. Egy betöltetlen vezetői pozíciót
megszüntetnek. Nem változik a munkavégzés helyszíne, ugyanazzal a munkaköri tartalommal és szervezeti struktúrával,
a két szervezet összevonásával fognak működni. Az Üzemi Tanács az előterjesztés
meghallgatása után kijelentette, hogy
tudomásul veszi a kiszervezést, de nem
támogatja.
Galambos László a DS Termelés Szervezeti hatékonyság növelésről tartott tájékoztatójában rámutatott, hogy az a 2015-17
évekre kitűzött Next Downstream Program
része. Öt nagy területet ölel fel a termelésben: a rendelkezésre állás növelését, a termelési flexibilitás növelését és a hozamnövelést, az energia hatékonyság növelését,
a szénhidrogén menedzsmentet és a szénhidrogén veszteségek csökkentését, valamint a szervezeti hatékonyság növelését.
Az igazgató elmondta, hogy a nemzetközi
európai gazdasági körülmények szükségessé teszik a vállalatok eredményességének figyelését. Mivel a következő évek
tendenciája gázolajhiányt jelez - háromszor
annyi dieselre van igény, mint motorikus
benzinre – és a MOL kevesebb gázolajat állít elő, mint amennyit a piac fel tudna venni,
fontos a gázolaj kihozatalunk, illetve a flexibilitásunk növelése. Az Európán kívüli versenytársak olcsóbban és hatékonyabban
tudják előállítani ezt a terméket. Az európai
finomítók kapacitás kihasználása az előrejelzések alapján tovább fog csökkenni az
elkövetkező években is. Azok a finomítók
képesek nyereségesen működni és hosszú
távon fennmaradni, amelyek hatékonyak
lesznek és fel tudják venni a versenyt a kívülről jövő import termékek árával.
Galambos László kijelentette, hogy
a szervezeti hatékonyság növelés nem
egyenlő a létszámcsökkentéssel. A finomítás szempontjából fontos, hogy a
szervezeti felépítés legyen egyszerű és
megfelelő a működési kiválóság. Ugyanolyan fontos a biztonság, a szakmaiság,
az őszinteség, az együttműködés, a Lean
gondolkodás, a tulajdonosi szemlélet,
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a folyamatos fejlődés és innováció. A vezetés célja a Dunai Finomító hosszú távú,
folyamatos működésének, fejlődésének
és fejlesztésének, a munkahelyeknek a
biztosítása, hogy a vállalatnak elkötelezett és magasan képzett, szakértő munkavállalói legyenek. Ahogy az igazgató
fogalmazott, a DF-nek jó esélye van bekerülni az EU finomítók legjobb 25%-ába,
mert jó szakembereink, megfelelő eszközeink és megfelelő piacaink vannak.
Ehhez szükséges a balesetmentes működés, a folyamatbiztonsági események elkerülése a finomító területén és a 97%-os
rendelkezésre állás. Különösen az energiahatékonyság és a személyi hatékonyság területén kell fejlődni.
A létszám hatékonyság növelés csoportszintű és magyarországi program.
A magyarországi illetékes vezetők előzetes javaslatai alapján 150-170 pozíció lehet
a Finomításban és TVK-ban érintett. Bár
minden területre vonatkozik, a hatékonyság növelésre első sorban az Üzemeltetésben és a Minőség-ellenőrzésnél van szükség, és nem csak a fizikai, hanem a műszaki
állományt is érinti. Ennek végrehajtása
olyan ütemezésben történik majd, hogy a
dolgozók és az üzemeltetés biztonságát
ne veszélyeztesse. Négy év alatt, 2018 végéig nagyjából 100 fővel fog csökkenni
a Finomítás létszáma elbocsájtás nélkül
a Vállalati Hűség Program segítségével.
A DS Termelés MOL szervezetben maradó dolgozók közül lesznek, akik az eredeti területen több feladattal, megnövekedett felelőséggel folytatják a munkát,
vagy az eredeti területen magasabb besorolású munkakörben, esetleg az eredeti területen alacsonyabb besorolású
munkakörben, vagy új beosztásban az
üzemblokkon belül, vagy új beosztásban,
más üzemblokkban.
Az elmúlt két hónapban elkezdődött a
vezetők és dolgozók tájékoztatása, az észrevételek és a javaslatok összegyűjtése,
a programtól függően a betanítások ütemezése és a betanulások. Az elhangzottakkal kapcsolatban a tanácstagok számos,
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az egyes munkahelyeken jelentkező problémára világítottak rá és több kétségüknek
is hangot adtak. Az ülésen részt vevő vezetők javasolták, hogy az egyedi problémákat
a munkahelyeken az érintett kollégákkal
személyes megbeszélés keretében oldják
meg. Ezt az ÜT tagok elfogadták.
Fekete László arról tájékoztatott, hogy
folyamatban van a kollégák más üzembe
való átirányítása, a változásmenedzsment
indítása a személyi változások kezelésére,
a feltételek vizsgálata és megteremtése.
A legfontosabb, hogy az üzemeltetés biztonsága nem csökkenhet. A kompenzációs
javaslatok kidolgozása 2015 végéig befejeződik, a HAY felülvizsgálat 2015. szeptember–november között elkészül.
Június 16-i, budapesti ülésén az Üzemi
Tanács Fekete László HR MOL igazgató és
Belső Gabriella Kompenzáció és HR működés MOL vezető előadásában tájékoztatót hallgatott meg a bérek, keresetek és
túlórák alakulásáról szervezetenként és a
bérfejlesztés végrehajtásáról, a létszámokról és a létszámtervről, az eredményhez
kötött teljesítményösztönző kifizetéséről,
a Vállalati Hűségprogram fogadtatásáról.
Megtudtuk, hogy a béremelési keretek

teljes mértékben felhasználásra kerültek,
a teljesítményértékelések során a 3-4-es értékelés volt a leggyakoribb. A tanácstagok
szóvá tették, hogy a 120%-os bérbeállású,
a legnagyobb tapasztalattal és tudással
rendelkező munkatársak magas beállásuk
miatt nem kapnak béremelést. Elhangzott,
hogy a Vállalati Hűségprogramra jogosultak 65%-a részt kíván venni a programban,
15%-kuk pedig még mérlegeli az eshetőségeket. A százhalombattai termelésben a
rendelkezésre álló adatok szerint az érintettek 90% élni fog a lehetőséggel.
A Tisza Site integrációról és a TIFO átszervezéséről Huff Zsolt TVK vezérigazgató, Fekete László és Zsinkó Tibor Logisztika
MOL vezető tartott tájékoztatást. Az integrációval a TIFO-ban folyó tevékenységek
egy része a MOL Logisztika szervezethez,
egy része pedig a TVK-hoz kerül. Ez 130
pozíciót érint, amelyből 120 kerül áthelyezésre, ezen belül 85 pozíció a TVK-ba, 35
pedig a Logisztika MOL szervezethez kerül.
Az intézkedés következtében megszűnik a
kettős foglalkoztatás és a két vállalat közötti pozíciómozgások jogutódlással valósulnak meg, a vállalatok kollektív szerződéseit
pedig abból a szempontból vizsgálják meg,

hogy a munkavállalók és a munkáltató
szempontjából egyaránt optimális megoldás szülessen.
Az átszervezés a MOL Logisztikánál és
a TVK-nál egyaránt a logisztikai és termelési tevékenységek világos elkülönítését,
a felelősségek egyértelmű meghatározását teszi lehetővé. Ez mindkét szervezetnél kevesebb adminisztrációt, a hatékonyság növelését és a létszám optimalizálását
jelenti.
A vezérigazgató bejelentette, hogy a
szervezeti változásról szóló előterjesztést
június végéig elkészítik, és július 9-én tájékoztatják róla a MOL Nyrt. és a TVK Zrt.
Üzemi Tanácsát és lebonyolítják a konzultációt. Az ÜT-nek július 24-ig van lehetősége az integrációval kapcsolatos véleményének a kialakítására. Ezt követően
augusztus 1-én a szervezeti átalakítás és a
jogutódlások megvalósulnak.
Egyebekben az ÜT a telefoncserével kapcsolatos észrevételeket tárgyalta. Egyes
vélemények szerint az új dolgozói készülékek minősége sokkal rosszabb a korábbinál.
Néhány munkahelyen nem megbízható
a térerő és nem kapták meg az ígért
duál SIM kártyákat.
ÉNM

Elnökválasztás a 25 éves
SING szakszervezetnél
Az INA-ban több, mint 5200 taggal rendelkező, az olajiparban működő SING
szakszervezet idén, június 18-án ünnepelte 25 éves fennállását. A negyedszázados
működésük alkalmából rövidfilmet készítettek, amelyben visszaemlékeznek az alapítás
idejére, a tagszervezésre, az érdekképviseleti munkával elért eredményekre.
A képkockákon megszólalnak a tagok, a tisztségviselők, a képviselt munkavállalók.
A Zágrábban tartott ünnepre megívást kaptak az INA és tagvállalatainak vezetői,
a partner szakszervezetek, így a MOL
Bányász Szakszervezet és a MOLcsoport Európai Üzemi Tanács Ügyvezető
Bizottságának tagjai.
Az ünnepséget követően a SING szakszervezet küldöttgyűlése tisztújító választást tartott. A SING elnöke, Mikuš Božo, aki
csaknem húsz éven át töltötte be a szakszervezet elnöki tisztét,
bejelentette nyugdíjba vonulását. A küldöttgyűlés a szakszervezet főtitkárát, Pipunić Jasnát választotta elnöknek. Pipunić
Jasna Horvátországban a demokratikus változásokat követően
egyike volt a szakszervezet alapítóinak. 1994-től az Upstream
szakszervezet elnöke volt, majd amikor a két üzletági szakszervezet egyesült 1996-ban, a SING főtitkára lett.
A MOL Bányász Szakszervezetet Biri László elnök és Éblné Németh Margit alelnök képviselte, az EÜT Ügyvezető Bizottságát
Bakos Ernő elnök, Krajčír Peter elnökhelyettes és Kovács József ügyvezető képviselte.
ÉNM

Pipunić Jasna, Biri Lászó, Mikuš Božo
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Választások a budapesti
alapszervezetnél

A MOL Bányász Szakszervezet Budapesti Alapszervezeténél 2015
májusában került sor a tisztújításra. A bizalmi választás közvetlen
választással 2015. május 15-én zajlott területenként, átlag 90%-os
részvételi aránnyal. Szolnokon Hanzelik Pált, Békásmegyeren Martiné
Endresz Beatrixot, Százhalombattán Molnár Pétert újraválasztották
a tagok. A Budapest Központ új bizalmit jelölt és választott meg
Rottenberger Edit személyében.
Az alapszervezeti elnökválasztást 2015. május 28-án tartották. Az elnök személyére a tagság megbízásából a küldöttek voksoltak. A titkos szavazás eredményeként ismét Milánkovich András kapott bizalmat a tagoktól. A megválasztott tisztségviselők
mandátuma öt évre szól.

Rottenberger Edit

Milánkovich András

Hanzelik Pál

Molnár Péter

ÜT választások az MSC IT
szervezetben
A MOL Bányász Szakszervezet kezdeményezte az Üzemi Tanács választást a MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft.-nél és Biri László elnök aláírásával választási Felhívást tett közzé, melyben arra kérte a munkáltató területén
működő szakszervezeteket illetve a nem szervezett munkavállalókat, hogy az üzemi tanács létrehozását célzó választási
bizottságba képviselőket delegálni szíveskedjenek.
A Felhívásnak eleget téve 2015. június 15-én, a MOL IS Kft. békásmegyeri telephelyén a munkavállalók képviselői megalakították a Választási Bizottságot. A VB-be a vállalatnál képviselettel
rendelkező szakszervezetek Bakos Magdolnát (Olajipari Szakszervezet), Kertesi Norbertet (Olajipari Szakszervezet) és Veres Istvánt (MOL Bányász Szakszervezet) delegálták. A Választási Bizottság megalakulásának meghirdetett időpontjáig más
személyre jelölés nem érkezett. A jelöltek a jelölést elfogadták
és a Választási Bizottságban való munkát elvállalták.
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A VB tagjai közül teljes egyetértésben Kertesi Norbertet a
VB elnökévé választotta. Ezzel a VB megkezdte az üzemi tanács választással összefüggő munkát, Kertesi Norbert konzultációt kezdeményezett Hopka László MOL Információs
Szolgáltatások vezetővel.
A MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft. jelenleg
mintegy 180 munkavállalót foglalkoztat és ezzel teljes mértékben megfelel a Munka Törvénykönyv üzemi tanács létrehozásától szóló rendelkezésének.
ÉNM
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Érdekvédők a küzdőtéren

Akire büszkék vagyunk: Török Károly
TÖRÖK KÁROLY, a MOL Nyrt. Életpálya díjazott munkatársa, a MOL Bányász
Szakszervezet tagja, kollégái érdekeit a MOL Nyrt. Üzemi Tanácsban képviseli, az OMBKE KFVSz dunántúli helyi szervezetének elnöke, a selmecbányai
bányász hagyományokat a Szent Borbála Akadémiai Kör Egyesület tagjaként
is lelkesen őrzi. 52 éves, nős, négy gyermek édesapja. Hobbija a motorozás,
a horgászat, a nyelvtanulás, a túrakerék-pározás.

Az FF&EBK MOL Nyugati régió vezetője a Magyar Nemzeti Galériában
május 18-án csaknem három évtizedes

olajipari munkájáért Életpálya Díj elismerésben részesült.
Olajipari pályáját 1986-ban kezdte
Lovásziban a Kőolaj-és Földgázbányászati Vállalatnál, ahol különböző munkakörben dolgozott (köztük kútjavítófúró- és termelési mérnök). A MOL
Rt. megalakulását követően pályáját
a Nagykanizsai Bányászati Üzemnél
kútmunkálati felügyelőként folytatta,
1994-ben pedig kinevezték a Könnyűolaj Termelési Üzem vezetőjévé. Feladata
az elöregedő dél-zalai mezők további
termelési lehetőségének biztosítása
volt a gazdaságos kitermelés fenntartása mellett. 1999-től különböző összevonások miatt először részlegvezető lett,
majd a 2000-ben megalakult Nagykanizsai Gáztermelési Operatív Egységnél

Figyelem!
Megváltozott szakszervezetünk bankszámlaszáma.
2015. június 1-től az Erste Banknál vezetett számlaszámunk:

11600006-00000000-72715934.
Felhívom kedves Nyugdíjas Tagjaink figyelmét, hogy a
MOL Bányász Szakszervezet 2014. március 29.-i Küldöttgyűlése elfogadta Alapszabályunk módosítását.

a termelési mérnöki státuszt töltött be.
2004 végétől pedig az Upstream EBK
szervezetének munkatársa lett, ahol
kiválóan tudta kamatoztatni a hosszú
évek során megszerzett termelési, üzemeltetési tapasztalatait és a kialakított
emberi kapcsolatait.
A nagykanizsai Zsigmondy Vilmos
Szakközépiskola elvégzését követően
előbb olajmérnöki, később gázipari szakmérnök diplomát kapott a Nehézipari
Műszaki Egyetemen, Miskolcon. Munkája
mellett Euromanager és munkavédelmi
szakmérnök oklevelet és tűzvédelmi főelőadói képzettséget szerzett.

Szívből gratulálunk a MOL Bányász
Szakszervezet nevében!

Az Alapszabály 6. pontja foglalkozik a szakszervezet vagyonára, gazdasági és pénzügyeire vonatkozó kérdésekkel. Ezen belül a 6.9. pont rendelkezik a tagdíj mértékéről.
Ennek megfelelőn a munkáltató által engedélyezett fizetés
nélküli szabadságon lévők, nyugdíjasok, tanulók tagdíja
300 Ft/hó.
Tisztelettel kérem, hogy a jövőben 300Ft/hó összeggel szíveskedjenek számolni, azaz évi 3600Ft mértékű tagdíjjal.
Megértésüket köszönöm.
Rottenberger Edit

Impresszum
MOL BÁNYÁSZ HÍRLAP

A Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet lapja
Felelős Kiadó: Biri László | Főszerkesztő: Éblné Németh Margit
Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság | Balogh Antal vezető szakértő | Kalász Sándor szakértő
A Szerkesztő Bizottság címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
Telefon: +36 20 395 2115 | email: meblne@mol.hu | honlap: www.molbanyasz.hu
Nyomda és grafika: Kondor Design Studio Kft.
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OILTECH - a megbízható partner
Beszélgetés ifj. Ferecskó Zoltán ügyvezető igazgatóval.
A múlt század végén, 1994-ben 100%-os MOL tulajdonú vállalatként
alakult meg az OILTECH Vezetéképítő- és Szerelő Kft., majd az 1997-es
privatizációt követően az ezredfordulóra ért el olyan szakmai elismertséget
a piacon, hogy a külföldi és hazai olajipari befektetők keresett tervezőkivitelező partnere és mintegy százfős szakembergárda munkaadója lett.
Ezekről az állomásokról, a folytonos fejlődésről és a változó gazdasági
feltételrendszerhez való alkalmazkodás támasztotta kihívásokról
beszélgettünk ifj. Ferecskó Zoltán ügyvezető igazgatóval. A beszélgetésbe
bekapcsolódott Ferecskó Zoltán alapító igazgató és Pintér Béla gazdasági
igazgató is. A beszélgetésünk előtt körüljártuk a lovászi telephelyet,
voltunk az új szerelőcsarnokban és a műhelyben, lenyűgöző méretű
készülékeket, bonyolult szerelvényeket láttunk, fegyelmezetten sorakoznak
a szerelési darabok, frissen festve minden, példás rend mindenütt. Füstre,
porra, fémhulladék kupacokra számítottunk. Mit gyártnak tulajdonképpen?
Olaj- és földgáz termelési technológiák
gyártására és kivitelezésére szakosodtunk, de ma már kapunk megrendeléseket energiaipari, vegyipari, feldolgozóipari és gyógyszeripari vállalatoktól is. Kis- és
nagynyomású berendezéseket, nyomástartó edényeket gyártunk, távvezetékeket
építünk, valamint az ezekhez szükséges
berendezéseket gyakran egyedi méretezéssel a megrendelő igényei szerint. Ma
már komplett, kulcsrakész zöldmezős
létesítmények megvalósítását is vállaljuk
a terep előkészítésétől a berendezések
legyártásán keresztül az összeszerelésig,
a hatósági elvárásoknak megfelelő kulcsrakész átadásig.
Ehhez nem csupán jól képzett fémipari
szakmunkásokra, hanem technikusokra,
tervezőkre, mérnökökre is szükségük
van. A munka minden fázisát önök végzik, vagy egyes műveleteket alvállalkozókkal végeztetnek?
Teljes körű szolgáltatást nyújtunk a
tervezéstől a kivitelezésig, beleértve az
engedélyeztetést is Magyarországon
és külföldön egyaránt. Engineering területen együttműködünk a szintén zalai
kötődésű Pannon Mérnöki Irodával, de
a Project Menedzsment részeként kiváló saját tervezőink is vannak. A számos
hazai – főleg MOL, de más hazai konces�szióval rendelkező termelő vállalatnak
is –létesítmény megvalósítása mellett mi
végeztük többek között 2003-ben a Törökkoppányi gázmező termelésbe állítását, Tunéziában gázüzemet telepítettünk
és az ÖMV megbízásából, Jemenben két
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10 ezer hordó/nap nyersolaj fogadására
és elsődleges kezelésére alkalmas olajtermelő üzemet hoztunk létre. A MOL megbízásából szállítottunk berendezéseket
Pakisztánba és Kurdisztánba is.
Más cégek is jelen vannak a piacon,
nagy a verseny a megrendelésekért.
Mit tudnak tenni, hogy a megrendelők
az Oiltech Kft-t válasszák?
Több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk, a nemzetközi iparági gyakorlatban alkalmazott technikai és technológiai módszereket alkalmazva dolgozunk.
A tradicionális gyártási kultúrán alapuló,
de a korszerű ismeretekkel is rendelkező szerelő és kivitelező szakembergárdánk is garancia a minőségre. Vezetési,
vállalt irányítási módszereinket, minőség
biztosítási eljárásainkat folyamatosan
fejlesztjük, auditálást igénylő gyártási jogosultságainkat tudatosan bővítjük. E háttérre alapozva tudunk egyedi,
a megrendelő céljaihoz méretben és
technológiai – műszaki megoldásban
alkalmazkodó
megoldásokat
kínálni.
A teljes termelő technológia gyártásán
és helyszíni felépítésén túllépve ma már
vállalkozunk az üzembehelyezésre, próbaüzem lefolytatására, és az üzemeltető
személyzet kiképezésére is.
Említette a kiváló szakembergárdát.
Hogyan tudják megszerezni a legjobb
műszaki szakembereket, szakmunkásokat?
Nálunk tervezőkre, minősített hegesztőkre, gépszerelőkre – gépjavítókra, csőszerelőkre, gépkezelőkre, esz-
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tergályosokra, marósokra van szükség.
A nyugat-magyarországi régióban, ebben az iparágban versenyképes bért
kínálunk és jó munkakörülményeket
biztosítunk. Idén 4%-os béremelésben
állapodtunk meg a szakszervezettel és
500 ezer Ft lett az éves VBK juttatás. Kiküldetés esetén napidíjat fizetünk, megtérítjük az utazási költségeket. Nálunk a
munkavégzés mindennapos kihívást jelent és megkívánja a kreativitást minden
munkatársunktól, a munkavégzés helyszín pedig gyakran változó. Tervezőinket
külföldi képzésre küldjük, ami rendkívül jó
lehetőségeket ad a tapasztalatszerzésre,
új technológiák megismerésére. Minősített hegesztőinket magunk képezzük,
szakmunkásaink jó eredménnyel teszik le
a szakvizsgákat és szerzik meg a terület
speciális igényei által megkövetelt jogosultságokat. Az éves fluktuáció több éve
3% alatt van.
Az üzemi területen látottak alapján valóban jó munkahelynek tűnik az OILTECH,
bár az egyik szerelőcsarnokban, ahol
a legkényesebb hegesztéseket végzik,
nem tökéletes a szellőztetés Előfordulnak balesetek?
Veszélyes üzem vagyunk, éppen ezért
kiemelten komoly gondot fordítunk a jó
munkakörülményekre és a munkavédelemre. Dolgozóink részére rendszeres
munkavédelmi oktatást tartunk, ellátjuk a
munkavégzéshez szükséges jó minőségű
védőruházattal és felszereléssel, amit
fegyelmezetten viselnek is és tudatosan
betartják a munkavédelmi és biztonság-
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technikai szabályokat. Évek óta nem fordult elő munkaidő kieséssel járó baleset
az OILTECH-nél.
A hegesztőcsarnok
szellőzésnek kérdésével már foglalkozunk. Az új szellőzőrendszer, ami megfelel e védőgázos hegesztés követelményeinek is, valamint nagyobb komfortot
biztosít a munkavégzéshez, tervezés alatt
áll, és hamarosan megvalósításra kerül.
Milyennek ítéli meg, Igazgató Úr, a vezetés kapcsolatát a munkavállalókkal?
Erről inkább a munkavállalókat kell
megkérdezni. A vállalatnál van szakszervezet, azt hiszem a dolgozóink több mint
fele a MOL Bányász Szakszervezet tagja.
Háromfős üzemi tanácsunk is van, a tagjai is szakszervezeti tagok. Rendszeresen
konzultálunk a Nagykanizsai Alapszervezet elnökével, Lakatos Péterrel, folytatjuk
azt a jó kapcsolatot, amit az elődjével,
Szalai Gézával építettünk ki. Az Üzemi Tanács pedig minden, a termeléssel
és a foglalkoztatással kapcsolatos tájékoztatás megkap, rendszeresen tartunk
megbeszélést Szakál István ÜT elnökkel.
A mi foglalkoztatáspolitikánknak lényeges eleme a nyílt kommunikáció, fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk az embereinket a stratégiánkról, a terveinkről,
hogy azonosulhassanak a céljainkkal és
a körülményekhez képes mindig hatékonyan teljesítsük a vállalt feladatainkat.
Ennek köszönhetjük, hogy szinte csalá-

dias összefogás és összetartás jellemzi a
mindennapjainkat a munkahelyen.
Ami a hatékonyságot illeti, tapasztalataink szerint az gyakran leépítéssel jár
együtt. Mik a létszámot illető terveik?
Minden a megrendelések mennyiségétől és ütemezésétől függ. Az OILTECH
menedzsmentje folyamatosan azon dolgozik, hogy a megrendelés állomány
szintje és ütemezése folyamatos foglalkoztatást tegyen lehetővé. Elsőrendű
érdekünk, hogy megtartsuk a szakembereinket és rugalmasan tudjuk teljesíteni a
befutó megrendeléseket. Átmeneti megrendeléshiány esetén sem küldünk el senkit. Munkatorlódás esetén a munkavállalóinkra mi is mindig bizton számíthatunk,
ha szükséges túlórázunk és rugalmasan,
a munka jellegéhez és a helyi körülményekhez igazítjuk a munkarendet, természetesen a munkatörvénykönyv előírásainak betartásával.
Mennyire érinti működésüket a verseny,
hogyan tudnak érvényesülni a versenytársakkal szemben?
Nem az egyetlenek vagyunk az energetikai vállalkozói piacon, de bátran
állíthatom, hogy szaktudás, minőség,
rugalmasság, megbízhatóság, szilárd
pénzügyi háttér és felelős gazdálkodás
tekintetében a hazai kis- és közép vállalkozások között meghatározók vagyunk.
Így ismernek a külföldi befektetők is.

A munkavállaló szemével:

Mimon Tibor Üzemi Bizottság elnök: nyugodt, alkotó légkörben végezzük a munkánkat, a vezetők partnerként tekintenek a dolgozókra. Nyitottak a felvetésekre, javaslatokra, észrevételekre.

Névjegy:
Ifj. Ferecskó Zoltán
ügyvezető igazgató
Született: 1974
Családi állapota: Nős
Iskolai végzettsége: Egyetem
Gyermekek száma: 3
Hobbi: Motorozás
A megrendelőknél a minőség, határidő
alapkövetelmény és kiemelten fontos a
vállalási ár. Kemény alkukat, ártárgyalásokat folytatunk, szerencsére azonban nem kényszerülünk előnytelen,
a vállalkozást veszélyeztető, meggondolatlan üzleti megállapodásokra. Soha
nem megyünk bele olyan egyezségbe,
amit a minőség rovására lehetne csak
megvalósítani.
Sok sikert kívánunk a MOL Bányász
Szakszervezet nevében, és azt, hogy
hosszú távon tudjon az OILTECH Kft.
méltányos bért és biztos munkahelyet
adni a dolgozóinak.

Köszönjük szépen a beszélgetést.
Éblné Németh Margit, Kalász Sándor

Szakál István ÜT elnök: a dolgozók értékelik a vezetés
erőfeszítéseit, azt, hogy a nagyon hektikus gazdasági környezetben is képesek folyamatosan biztosítani a munkaellátottságot. Jó munkahely a térségben az Oiltech Kft.
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Az IndustriAll végrehajtó
Bizottság ülésén
A közel nyolcmillió iparban dolgozó szakszervezeti tagot tömörítő
IndustriAll európai szakszervezet végrehajtó bizottsági ülésén vett rész
Brüsszelben Biri László, a MOL Bányász Szakszervezet elnöke, a VB tagja
és Ámon Attila, az OT Industries DKG vezető tervezője, a MOL Bányász
Szakszervezet OT - DKG Alapszervezet elnöke.

A kétnapos konferencián a korábbi
végrehajtó bizottsági és irányító testületi ülések végleges jegyzőkönyveinek elfogadását követően Ulrich
Eckelmann főtitkár tartott beszámolót. Ebben kiemelten foglakozott az
európai szakszervezetek működési
körülményinek változásával. A makro
környezeti és a vállalkozás környezeti változások negatívan befolyásolják
a társadalmi párbeszédrendszerek
kultúráját. Az EU Bizottsága be akart
avatkozni az európai szociális párbeszéd jelenlegi rendszerébe, amely
kísérlet számos ok miatt abbamaradt.
A vállalkozások nehezen élik túl a pénzügyi és társadalmi válságok okozta helyzetet. Az „idegessé” vált piaci környezet
átterjed a munkavállalókra. Csökken a
beruházási „kedv” és növekszik az elbocsátások száma. Szóba került a „Junker
terv”, mely szerint európai támogatással
csak azok a tagállamok ruházhatnának
be, amelyek megfelelő saját pénzügyi
erőt és szándékot képesek felmutatni.
Az EU tagállamaiban eltérő módon kezelik a helyzet nehézségeiből fakadó feladatokat. Egyik fő célként említette meg
a főtitkár, hogy a túlszabályozott és bürokratikus EU rendszert felül kell vizsgálni, melyről egy tanulmányban fog beadványt készíteni a szövetség.
Ezt követően EU energia-politikai elképzelésekről, az európai energiaunió
megalakításának
lehetőségéről
volt
szó. Egyes uniós elképzelések szerint az
energia megtermelése kvóta rendszerben történhetne Európában. Az alapelv
szerint azokban az országokban termelnének különböző energiaformákat, ahol
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az a leghatékonyabb. Az elosztás és felhasználás pedig egységesen elfogadott
direktívák alapján történne. Az elképzelés és a téma heves vitát váltott ki a bizottságban. A rendszer működéséből
legkézenfekvőbb következményként említhetjük a szociális és piaci torzulásokat a
tagállamokat illetően. Ebben a kérdésben
az EU Bizottsága kikéri az IndustriAll állásfoglalását. Megalakult a magas szintű
„energia-intenzív vállaltokkal” foglalkozó
csoport.
Az ipar digitalizálódásának hatásaival
kapcsolatban a bizottság egyöntetű véleménye az volt, hogy a digitalizálódás
következménye a munkahelyek elvesztése. A digitális fejlődés velejárója a termelékenység növekedése, de a jövedelmek
nem ennek arányában növekedtek. Hiányoljuk az ezzel párhuzamosan működtetett munkahelyteremtő stratégiát.
A Végrehajtó Bizottság az oktatás és
képzés kérdésköreivel is foglalkozott.
Az oktatáspolitikában nincs összehangolt cselekvési terv. A csökkenő emberi
erőforrásigény anomáliáinak megoldása
oktatáspolitikai vonatkozásban kérdéses.
A Bizottság megvitatta a soron következő IndustriAll kongresszus előkészületeivel kapcsolatos kérdéseket is. Újragondolásra javasolta a CO kibocsátás
körüli egyezményeket. Szorgalmazta az
egységes európai adópolitikai stratégiát,
melynek hatása lehet a kereslet és kínálat
egyensúlyának javulására.
Érdekes témának bizonyult a felvetés
az európai vállalkozásjogi megállapodások és előírások újragondolása ügyében,
miszerint az európai szabadságelvek szabad „vándorlása” számos problémát generál az egyes tagállamok működésében.

www.molbanyasz.hu

Szó volt az esélyegyenlőségi alapelvek betarttatásáról és a török iparban
működő szakszervezetek tagfelvételi
kérelméről.
Bejelentették, hogy 2015 szeptemberében Innovációs Konferenciát tartanak
Lőwenben. Az innovációval kapcsolatban a Bizottság a következő elvárásokat
fogalmazta meg:
• Erős feldolgozó iparra van szükség az
EU-ban.
• Globális értékláncba kell integrálódni
a vállalkozásoknak.
• Megvalósítható célokra van szükség.
• Az elektronika és a drónok fejlődésével foglakozni kell az adatvédelemmel.
• Az emberi erő kiváltódása és következményeinek kezelése.
• Biztosítás és biztonság kérdéskörei.
• Az innovációs politika, stratégia eljuttatás és alkalmazása a vállalkozásokban.
Az ülésen bemutatkozott az ETUC újonnan megválasztott főtitkára, Luca Visentini. Az európai szakszervezeti szövetség
munkájáról és az előttünk álló kihívásokról szólva a következő kulcsfontosságú
témaköröket határozta meg:
• A beruházások hatásai a jövedelmekre;
• A makrogazdasági változások negatív hatásai;
• A pénzügyi spekulációs tevékenységek káros volta;
• A közberuházások kérdésköre;
• Az ágazati politika reformja;
• A munkahelyteremtés
szükségszerűsége.

Biri László

Paragrafus

A kettős foglalkoztatásról
Amikor több munkáltatóval létesít a munkavállaló munkaviszonyt
egy szerződés keretében
A klasszikus munkaviszony két fél, a munkáltató és a munkavállaló megállapodásával jön létre. A jelenlegi szabályozás szerint azonban jogszabályi lehetőség van arra,
hogy valaki egyszerre két vagy több munkáltatóval áll ugyanazon szerződés alapján
munkaviszonyban, s a munkaszerződése alapján több cégnek is dolgozik ugyanabban a munkakörben.
„Munka Törvénykönyve 195. § (1)
Több munkáltató és a munkavállaló
a munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó feladatok ellátásában
állapodhatnak meg.
(2) A munkaszerződésben meg kell
határozni, hogy a munkabér-fizetési
kötelezettséget melyik munkáltató
teljesíti.
(3) A munkáltatók a munkavállaló
munkajogi igényével kapcsolatban
egyetemlegesen felelnek.
(4) A munkaviszonyt - eltérő megállapodás hiányában - bármely munkáltató vagy a munkavállaló jognyilatkozata megszünteti.
(5) A munkaviszony a 63. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott okból
megszűnik, ha a munkáltatók száma
egyre csökken.”
Az új Munka Törvénykönyve legnagyobb
szemléleti változást talán abban a tekintetben hozott, hogy a korábbi szabályozástól eltérően nagyobb lehetőséget biztosít a hagyományostól eltérő, atipikus
foglalkoztatási formáknak. Ebbe a sorba

illeszkedik be a többes foglalkoztatás
jogintézményének bevezetése, amikor
több munkáltató állapodik meg a munkavállalóval egy munkaszerződésben
az adott munkakörbe tartozó feladatok
ellátásáról. A munkavállaló a feladatait
így több munkáltató részére teljesíti egy
munkaviszony keretében. A gyakorlatban
ennek egyik megoldása az, hogy a napi
munkaideje megoszlik az egyes munkáltatók között, de arra is van példa, hogy
hosszabb időszakot tölt az egyik, majd a
másik munkáltatónál. A munkaidő megosztásán túl az sem kizárt, hogy a munkavállaló egyidejűleg dolgozik minden
munkáltató számára.
A több munkáltatóval létesített munkaviszony olyan munkakörökben lehet
életszerű, ahol egy munkáltató egyedül
nem tudná gazdaságosan foglalkoztatni
a munkavállalót, több munkáltató által
azonban ez lehetővé válik. Nagy előnye
a több, részmunkaidős foglalkoztatással
szemben, hogy csak egy munkaviszonyhoz kapcsolódik adminisztrációs teher
és a munkaidőre, pihenőidőre vonatkozó
szabályok is maradéktalanul betarthatók.

A Munka törvénykönyve ezen típusú
munkaviszonyra csak néhány előírást
tartalmaz. Meg kell állapodni arról, hogy
a munkabér-fizetési kötelezettséget melyik munkáltató teljesíti, vagyis a munkabért ki folyósítja a munkavállalónak.
A foglalkoztatással kapcsolatos költségek megosztását a munkáltatók a közöttük létrejött megállapodás alapján
rendezik. Garanciális jellegű szabály a
munkavállaló felé, hogy bármely munkajogi igényével kapcsolatban a munkáltatók egyetemlegesen felelnek, vagyis az
igényt bármelyikük felé érvényesítheti a
munkavállaló, ez kizárólag az ő választásától függ. Ezen szabályok nem méltánytalanabbak a munkavállalóra nézve, mint
egy klasszikus munkaviszony esetén.

Dr. Takács Éva Eszter

Bizonytalanabb helyzetbe hozza azonban a munkavállalót az a
rendelkezés, hogy ellenkező kikötés hiányában a munkaviszonyt bármelyik
munkáltató megszüntetheti és megszűnik a jogviszony akkor is, ha a
munkáltatók száma egyre csökken. Mindemellett a törvény módot ad
arra, hogy a munkáltatók ettől eltérően állapodjanak meg, úgy például,
hogy a munkaviszony megszüntetéséhez együttes nyilatkozatuk
szükséges. Bizonytalan helyzetet eredményez az is, hogy nem rendelkezik
a törvény arról, hogy a munkaviszony végén a felek egymással milyen
szabályok szerint kötelesek elszámolni, így erről már a munkaszerződés
megkötésekor tanácsos megállapodni.

Kedves Olvasóink! Jogi problémáikkal bizalommal fordulhatnak jogtanácsosunkhoz, Dr. Takács Évához a szerkesztőségünk címén és telefonszámán. A MOL Bányász Szakszervezet tagjai számára a jogi tanácsadás díjtalan.
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A 21. század útburkolata

A MOL és a Pannon Egyetem munkatársainak szellemi terméke

Magyarország több mint 30 000 km állami tulajdonban lévő országos
közúthálózattal rendelkezik. A burkolatok állapotának megfelelő szinten
tartása nem megoldott. A beavatkozások évenkénti hossza a hálózat
2-3%-át teszik ki, amiből 35-45 éves átlagos beavatkozási idő adódik
a teljes országos közúthálózatot tekintve. Ez a ciklusidő mintegy
négyszerese a kb. 10 évenként szükséges beavatkozásnak. Így a közutak
felének általános állapota kifejezetten rossz.

Egy másik súlyos, környezetvédelmi
probléma a hulladék gumiabroncsok
felhalmozódása, a hasznosítás hiánya.
Egy lehetséges felhasználási mód a
gumiőrlemények előállítása, majd bitumenhez való keverése és az így gyártott
kiváló minőségű gumibitumen útépítési
felhasználása.
A gumibitumen alkalmazása napjainkban az USA-ban a legelterjedtebb, ahol

a gumibitumen útépítési kötőanyagot
elsősorban az aszfaltgyártás közelében
állítják elő mobil gumibitumen keverő
üzemben, a gyártás után pedig szinte
azonnal felhasználják a gumiszemcsék
kiülepedésének elkerülése miatt. Az előnyök mellett hátrányokat, műszaki nehézséget és bizonytalanságot is említ a
szakirodalom a gumibitumen gyártás és
felhasználás kapcsán. Ezek közé tartozik

a gumibitumen gyártó üzem beruházási
költsége, az emisszió kérdése gumibitumen gyártás során, az aszfaltkeverő
üzem átalakításának igénye, valamint a
kötőanyag megszokottnál lényegesen
nagyobb viszkozitása miatt egyes esetekben a gumibitumenes aszfalt tömöríthetőségi nehézségét is kiemelik.
A MOL és a Pannon Egyetem közös K+F
tevékenysége a gumibitumenek területén a 2000-es évek elején kezdődött.
A cél olyan gumibitumen gyártó technológia és termék kidolgozása volt, amely
rendelkezik a gumibitumen előzőleg
említett előnyeivel és egyúttal kiküszöböli, vagy legalább mérsékli a bemutatott hátrányokat. A termékkel szembeni
alapvető elvárás az volt, hogy a piacon
elérhető legjobb minőséget képviselő
polimerrel módosított bitumenekhez
(PmB-khez) hasonlóan szállítható és
alkalmazható legyen, azaz az aszfaltkeverő telepen és az útépítésnél ne legyen szükség speciális eszközökre. A sikeres K+F tevékenység eredményeként
szabadalmi oltalommal (HU226481)
védett új gyártástechnológia és termék jött létre. A termék, a gumival

A gumibitumen felhasználásával épített utaknak főként az alábbi előnyei
emelhetők ki a normál bitumennel épített aszfaltutakhoz képest:
• kőzethez való jobb tapadás miatt nincs kőzetkipergés,
nincs kátyúképződés
• hosszabb élettartam
• kisebb fenntartási költség
• szélesebb alkalmazhatósági hőmérséklet intervallum
• nagyobb terhelhetőség miatt kisebb deformáció nyáron
• nagyobb fáradási ellenállás miatt kisebb minőségromlás tavasszal és ősszel
• termikus repedések kialakulásával szemben nagyobb ellenállás télen
• kisebb közlekedési zaj
• biztonságosabb közlekedés.

14 |

www.molbanyasz.hu

Szakmai oldalak

A 2011 tavaszán indult pályázati projekt négy fő célkitűzése:
• a saját szabadalmon alapuló gumibitumen gyártástechnológia
kialakítása a Zalai Finomítóban (prototípus üzem létrehozás),
• K+F munka a technológia és a receptúrák véglegesítésére,
• aszfalt tesztek és tesztutak építése a prototípus üzemben gyártott
termék felhasználásával,
• a MOL gumibitumen marketingje, piaci bevezetés elősegítése.
modifikált bitumen (GmB), minőségi és
felhasználási előírásait a 2013. évben
kidolgozott e-ÚT 05.01.25:2013 Tervezési Útmutató szabályozza. Az előírás
rajtunk kívülálló okok miatt jelenleg is
minisztériumi jóváhagyásra vár számos
más útügyi előírással együtt.
Az elmúlt évek kutató-fejlesztő tevékenységének eredményeként félüzemi
méretű gumibitumen tesztgyártásokat
hajtottunk végre a MOL zalaegerszegi
finomítójában. Ezek a tesztgyártások
a meglévő modifikált bitument gyártó üzem ideiglenes átalakítása után
történhettek meg. A tesztgyártások
alapvető információkat szolgáltattak a
2012-ben kialakításra került „prototípus
üzem” tervezéshez.
A sikeres előkísérelteket követően a
MOL 2010-ben a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében „A 21.
század útburkolata” című pályázatot
nyújtotta be a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-nek. A pályázati projektben KKV-k az Euro-Novex Kft. és a
Hornyák Kft, mint pályázati partnerek
vettek részt. Előbbi, mint gumiőrlemény
gyártó és beszállító, utóbbi, pedig mint
aszfaltút építő. A pályázat sikeres volt
és a MOL a kb. 400 millió Ft költségvetésű projekthez több mint 90 millió Ft
vissza nem térítendő támogatást tudott
lehívni.
A pályázati projektben kitűzött célok
megvalósultak. Az 5000 t/év kapacitá-

sú prototípus üzem 2012 második felére
elkészült, a sikeres üzemi tesztek után
a GmB, mint új útépítési bitumen termék piacra került. Számos marketing
rendezvényt tartottunk meg a potenciális vásárlóknak, útépítő vállalatoknak,
önkormányzati és állami útfenntartó
cégeknek; kiadványokban népszerűsítettük az új terméket. A projekt 2013.
augusztus 31-én zárult.
A prototípus üzem átadását követően
számos sikeres útfelújítás és új út építése történt meg. Az innováció jelentőségét társadalmi fontosságát jelzi, hogy
az elmúlt két évben a MOL gumibitumen
terméke elnyerte a Magyar Minőség

Háza Díját, a Környezetbarát Termék
Védjegyet, a Földművelésügyi Minisztérium 2014. évi Környezetvédelmi Innovációs Díját és a MOL Csoport 2015. évi
EBK Elnöki Minőségi Díját ÖKO-Hatékonyság kategóriában. A szabályozási
bizonytalanság feloldása megteremtheti a lehetőség a nagyobb volumenű értékesítés előtt. Ezért a MOL elindította
a bizonytalan helyzetű Útügyi Műszaki
Előírásokat felváltó Magyar Szabványok
kiadatását. E mellett számos külföldi
partner érdeklődik a technológia megvásárlása iránt. Így vizsgálat alatt van a
technológia értékesítése is.

dr. Holló András

dr. Geiger András,

(A szerző Finomítói K+F senior
szakértő, a Pannon Egyetem MOL Tanszékének vezetője)

(A szerző Finomítói K+F
termékfejlesztő mérnök)
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50. Olajos Teke Kupa és 9. Lukvár
emlékverseny nemzetközi torna
Kupagyőztes a Bázakerettye I. csapata!
A rendezőszervek, köztük a MOL Nyrt. Üzemi Tanács, a MOL Bányász Szakszervezet, Bázakerettye Önkormányzata, Bázakerettye Sportegyesület s annak teke szakosztálya, a szervezésben és lebonyolításban jeleskedő lelkes
kerettyei házigazdák május 22-24-e között rendezték meg az 50. Olajos jubileumi tekeversenyt és a 9. Lukvár emlékversenyt a kétpályás bázakerettyei
csarnokban, amelyen 23 csapat, köztük 4 német együttes szerepelt, melyeknek versenyzői (4-4 fő) 100 vegyes dobást teljesítettek.

Élcsoport végeredmények
Férfiak
Csapatban:
Az ünnepélyes megnyitót a Déryné
Művelődési Házban tartották, melynek során Fülöp Csapa, a MOL Bányász
nagykanizsai alapszervezet munkahelyi
bizottság elnöke, a kupabizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Biri
László, a MOL Bányász elnöke megnyitójában – többek között – szólt az olajipari
bölcső szerepéről, hangoztatta az olajos
összefogás, csapatépítés és barátság
fontosságát, a szervezésben kitűnt kerettyei házigazdák kiemelkedő helytállását az egyedül álló kupasorozat folytatásában, az értékek ápolásában.
Iványi László polgármester ünnepi köszöntőjében történeti áttekintést adott
az olajos kupasorozatról, miközben szólt
az elődökről, a kerettyei folytatásról, a
hagyományápolásban kitűnt személyiségekről. Nagy elismeréssel beszélt az
egykori csapattárs Lukvár Ferenc ( 48)
munkásságáról, kiemelkedő eredményeiről, akinek tiszteletére 2007-től a
kupaverseny egyben emlékverseny is.
Köszöntötte a jelenlévő Lukvár családot,
majd virágcsokrokat adtak át a családtagoknak.
A háromnapos kupa-és emlékverseny
bővelkedett izgalmakban, fordulatokban és meglepetésekben. Többségében a színvonalas játék volt a jellemző,
számosan nyújtottak nagyszerű egyéni
teljesítményeket, értek el csúcseredményeket. Mindvégig fegyelmezett, sportszerű küzdelmet folytattak a tekesport
megszállottjai, ám a befejező versenynap hozta a rendkívül változatos, fordulatokban bővelkedő összecsapásokat.
A csúcsrangadónak számító Bázakeret�tye I. – Nagykanizsa TSE derbin dőlt el
a kupa sorsa, melynek során igazi kupahangulatban remekeltek a kerettyeiek,

†

16 |

1.

Bázakerettye I.

1742 fa

2.

Zalaszentgrót TKE

1733

3.

Bázakerettye III.

1727

4.

Zalakaros TC

1721

5.

Lovászi Bányász II.

1705

6.

Nagykanizsa TSE

1696

1.

Tamás Renátó (Lovászi)

465 fa

2.

Kovács Sándor (Z.grót)
Bakon Emil
(Bázakerettye)

Egyéni összetettben:

3.

459
455

Legjobb teliző
Simon Attila (Gellénháza)

313 fa

Legjobb taroló
Tamás Renátó (Lovászi)

161 fa

Nők
Csapatban
1.

Nagykanizsa TSE

1617 fa

2.

Bad Rodech (német)

1537

3.

Lenti TK

1397
438 fa

Egyéni összetettben:
1.

Tuboly Jenőné (NTSE)

2.

Ulte Gleichmann (német)

3.

Bicsák Erika (NTSE)

414
399

Legjobb teliző
Tuboly Jenőné (NTSE)

295 fa

Legjobb taroló
Tuboly Jenőné (NTSE)
akik meglepő, de megérdemelt kupasikert értek el és nagy közönségsikert
arattak s ezzel egy évig őrzik a díszes
vándorserleget (előző kupagyőztes: Lovászi Bányász). A sikerkovácsok: Iványi
Tamás (433 fa), Fülöp Csaba (443), Tavaszi Ferenc (419), Szelényi Géza (447).
A kupa-és emlékverseny záró ünnepségét május 24-én, a versenysorozat
befejeztével, 21.30 órakor tartották.

www.molbanyasz.hu

143 fa
Az eredményeket Iványi László ismertette, a díjakat Monostori Anita, a megyei
szakszövetség elnöke és Lukvár Ferenc
özvegye, Zsuzsa asszony adta át a legjobb teljesítményt elért csapatoknak,
versenyzőknek.
Balogh Antal
Fotó: Ferenczy Zoltán, Németh Attila,
Szalai Géza

Szabadidő
A névadó

Lukvár Ferenc, a sportberkekben kedvelt és népszerű
„Lucu” 2006. november 18-án, 48 éves korában hosszú betegség után hunyt el. A kiváló tekés Bázakerettyéről indult,
a helyi csapatot erősítette, majd a Kanizsa Sörgyár NB I-es
csapatában, aztán a szuper-ligás Kaposvár csapatában gurított, ért el nagyszerű eredményeket. Az élvonalbeli szereplés befejezése után visszatért anyaegyesületébe, az NB
II-es Bázakerettye csapatának volt él játékosa, amelyet betegségéig erősített.

Mozaikok

A kupasorozat 50 éves történetében, az első negyedszázadban Nagykanizsa volt a szakági fellegvár a házigazda
Gömöry János sörgyári igazgató, kupabizottsági elnök vezérletével. A versenyhez felsorakoztak az akkor tőkeerős
olajipari vállalatok (DKG, Fúrás, Kögáz, KFV), valamint a
Bútorgyár, Üveggyár, no és a dél-zalai város vezetése, az
országos, megyei és városi szakszövetség. Gyakorta volt
díszvendég Hermán József országos főtitkár, Szabó János
megyei szakszövetségi elnök.

A kerettyei baráti társaság, élén Fodor Tamással, az ötletadóval 2007. május 10-13-a között hagyományteremtőként
rendezte meg az emlékversenyt. A négy napos rendhagyó
versenyen 27/!/ csapat szerepelt, tisztelgett a felejthetetlen Lucu emlékének, amelyen NB I-es csapatokat megelőzve Bázakerettye (Varga Péter, Fülöp Csaba, Szőke Gyula,
Födő Zsolt) végzett az élen.

A sörgyári, bányász és üveggyári tekecsarnok adott otthont az Olajos Teke Kupának, ahol a többségében élvonalbeli csapatok mellett jeleskedtek a zalai olajosok (Nk.
Bányász, Lovászi Bányász, Gellénházi Olajmunkás, Bázakerettye), valamint az Olajterv SC, Az OKGT BSE, a Szanki
Olajbányász versenyzői is.

A kupasorozat újkori történetét már az olajipari bölcső, Bázakerettye írja,
melynek lelkes szervezői felvállalták a folytatást: 1998-tól
házigazdái a hagyományos szakági versenysorozatnak.
Köszönet az egykori sport-és szakági vezetőknek (Fülöp
Miklós, Szabó Béla, Bedő Ferenc, Horváth József „Jatek”),
az egykori polgármester Szép Ferencnek, a MOL Bányász
Szakszervezet akkori vezető tisztségviselőinek, az elnök
Kudela József, az alelnök Szalai Géza, a MOL Bányász

nagykanizsai területi alapszervezet (mind a ketten részt
vettek az 50. kupaversenyen) egykori elnökének tevékenységéért. A kerettyei utódok, köztük Iványi László polgármester, Fülöp Csaba kupabizottsági elnök, Németh Attila
kupabizottsági titkár, a népes aktívasereg, valamint a feltételeket biztosító MOL Bányász, MOL ÜT ugyancsak meghatározó szerepet tölt be a folyamatosság biztosításában.

Biri László, Iványi László, Szalai Géza, Fülöp Csaba

Fülöp Csaba, Iványi Tamás, Tavaszi Ferenc, Szelényi Géza
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Rekord eredmények a 41. Nemzetközi MOL Bányász Horgászkupán
Sáregres-Rétimajor, 2015.06.12-13.
Június legmelegebb hétvégéjén, 12-13-án
rendezte meg a MOL Nyrt., a MOL Üzemi
Tanács és a MOL Bányász Szakszervezet az
ötödik évtizedet megkezdő hagyományos
horgászkupát Sáregres – Rétimajorban, a
„Horgászparadicsomban” 26 csapat, köztük
magyar, román, szerb, szlovén és horvát
sporttársak részvételével.

DKG

Geoinform Kft.

ROTARY

Beszámolnak a csapatok:
Immár 16. éve vesz részt a ROTARY csapata a régi hagyománnyal rendelkező kupán. A kiválóan megszervezett
versenyen a következő összeállításban állt fel az összeszokott, rutinos csapat: Táncos Zsolt csapatvezető célba
dobás, Kalmár István csapatkapitány, Horváth János halászléfőzés, Hegedüs József barkács, Kotlárik Sándor Ki
Mit Tud, Gyergyói János és Kapuvári Lajos csapat segítők.
A megnyitót és eligazítást követően, miután a résztvevők
hangos ovációval adtak hangot az ismételt találkozás örömének, a csapatok elfoglalták a kijelölt horgászhelyeket.
A horgászat ideje alatt 51 kg halat sikerült partra emelni,

valamint a technikai számokban a következő eredményeket érték el: Horváth János halászléfőzésben 43 pontot
szerzett (5. hely), Hegedűs József barkács 13 pontot szerzett (16. hely), Kotlárik Sándor ki mit tud 42 pontot szerzett
(3. hely), Táncos Zsolt célba dobás 26 pontot szerzett
(16. hely).
Az összesítés után csapatunk az előkelő 10. helyezést
érte el. A csapat tagjai külön köszönik a rendező MOL Bányász Szakszervezet vezetésének, a Horgász Kupa szervezőinek és a ROTARY vezetésének a részvétel lehetőségét.
Táncos Zsolt, Ferenczy Zoltán

A Geoinform Kft. Alapszervezete a tavalyihoz hasonló
módon két csapattal képviseltette magát: Geoinform és
Geofizika néven. A Geoinform csapat tagjai a következők: Kovács Zoltán csapatkapitány, Borbély László halászléfőzés, Kálmán Ádám barkács, Varga Zoltán totó,
Varga Zsolt célba dobás.
A Geofizika csapat tagjai: Fekete Ferenc csapatkapitány, Faragó Richard totó, Gál József halászléfőzés, Péntek László célba dobás, Tajti János barkács.

Az idei verseny is nagy reményekkel indult, a horgászat
kezdetéig a fiúk kitettek magukért, mindkét csapatunk a
jó középmezőnyben foglalt helyet 11- 13.-ként.
A horgászat már sajnos nem mondható ilyen eredményesnek, mivel több megakasztott hal is meglógott
ilyen-olyan módon a mérlegelés előtt. Ennek ellenére
mindenki jól érezte magát reméljük, egy év múlva megint
próbálkozhatunk egy kicsit több szerencsével.
Vitéz Ferenc

A DKG csapata sokat próbált, rutinos tagokból állt össze.
Ez a rutin sajnos a horgász szerencsének köszönhetően
a halfogásban nem mutatkozott meg. Bár lehet, hogy ez
a balszerencse a sorsolási számunknak köszönhető, 13.
A csapat a következő eredményeket érte el:
• Célbadobás, Nyírő László, aki a jónak mondható 10.
helyezést érte el,
• Barkácsolási tudomány, Mozsdényi Antal, 12. helyezés,
• TOTÓ Hegedüs László, 12. helyezés,
• Halászléfőzés, István Attila, 1. helyezés, az egész DKG
büszke a teljesítményére. Attila főzési tudományát
már többször bizonyította a DKG-s tekeversenyeken,

elfogultság nélkül mondhatom, remekül főz. Ezt itt is
bizonyította.
• Halfogás, sajnos a csapat itt „elúszott”, a fogott 28
kg hal nem sok pontot hozott a konyhára. Ha egy kicsivel több szerencséje lett volna a csapatnak, akkor
a legjobb tíz között végeznek. Ez a 14. helyezés is
egy remek eredmény, nem baj, majd jövőre jobban
sikerül a halfogás.
A csapattagok elbeszéléséből tudom, hogy remek volt a
helyszín, profi volt a szervezés.
Köszönjük Nektek!
Ámon Attila

18 |

www.molbanyasz.hu

Ebihal
Horgászcsapat

Az algyői Ebihal Horgászcsapat egészébe véve nagyon jól érezte magát a versenyen. A helyszínnel és
a versenyszervezéssel elégedettek voltunk, ráadásul
még halat is fogtunk. Ha az első napi ellátási „malőr”
kiküszöbölhető, akkor jövőre is tökéletes lehet ez a
helyszín. Igaz, nem nyerni mentünk, de így is „sok”
helyezést javítottunk tavalyihoz képest.

Külön gratulálunk Temesvári Józsefnek, amiért kifejezetten jó halászlét készített, ráadásul még második
helyezést is elért vele! A csapat tagjai: László Lajos,
Temesvári József, Tánczos József. Hódi Zsolt, Szabó
Péter.

OT Industries
KVV

Szabadidő

Az OT Industries KVV csapata a hagyományoknak
megfelelően részt vett a csodálatos időben és szép
környezetben megrendezett versenyen. A csapat a
várakozásnak és jelmondatának megfelelően szerepelt, miszerint a „részvétel a fontos”. A pontszámok
és helyezések az alábbiak szerint alakultak:
Tímár Gyula célbadobás 10/24, Sebestyén Imre
technika 0/25, Mészáros József elmélet 28/19, Süle
Imre halászléfőzés 36/16.

László József csapatkapitány, mindenkinek próbált
segíteni (délutánra nagyon elfáradt). A horgászat 50
kg halat eredményezett, ez a 23. helyhez volt elég.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a sikeres
megrendezéshez. Amennyiben jövőre is megrendezésre kerül a verseny (ne vegyétek fenyegetésnek),
ott leszünk!

Szabó Péter

Osváth Károly

Legek
Legfiatalabb versenyző: Sárkány Marcel,
Kőolajipari Dolgozók SHE
Legidősebb versenyző: Svetozar Cjenevici Petrom
Legjobb női versenyző: Hézinger Judit,
Kőolajipari Dolgozók SHE

Legnagyobb hal: Tóth Tibor „VENDEL” 13090g

Horgász öttusa eredmények
Célbadobás:

1. Lepsényi Zoltán Oroszlányi HE
2. Faár László Acoustic GEO
3. ifj. Sebestyén Gyula Olajbányász HE Szolnok

Legjobb külföldi csapat: PETROM Románia 233 p

43 pont
42 p
41 p

Szellemi TOTÓ:

1. Hamburger István „Jó Szerencsét” HE Tatabánya 44 p
1. Gregor József Olajbányász HE
44 p
3. Kotlárik Sándor Rotary Logisztika
42 p

Barkácsolás:

1. Mihalcea Costel Petrom Romania
2. Böde Géza Olajbányász HE Szolnok
3. Bakó Károly Diesel Villantók Százhalombatta

Halászléfőzés:

1. Istiván Attila OT – DKG
2. Temesvári József Algyői Ebihal
3. Nagy Sándor Olajbányász HE Szolnok

44 p
43 p
42 p

50 p
49 p
48 p

A verseny záróünnepségén minden versenyszám első három
helyezettje díjazásban részesült. A díjakat Biri László elnök
adta át. Az összesített pontverseny első helyezettje – a „Jó
szerencsét” HE Tatabánya csapata vehette át és egy évig
őrizheti a Horgászkupa Vándorserleget.

Halfogási csapatverseny

A szektor
1. „Jó szerencsét” HE Tatabánya
2. Kőolajipari Dolgozók SHE
3. Diesel Villantók Százhalombatta
B szektor
1. Olajbányász HE Szolnok
2. „Jó szerencsét” Tatabánya
3. PKDSZ Tiszaújváros
Összes hal:

Összesített pontverseny:

1. „Jó Szerencsét” HE Tatabánya
2. Olajbányász HE Szolnok
3. Diesel Villantók Százhalombatta

64990 g
59240 g
49310 g
96100 g
72050 g
50580 g
1383 kg

305 p
294 p
257 p

A MOL Bányász Szakszervezet ezúton mond köszönetet a
szponzoroknak a támogatásért, a lelkes szervezőgárdának,
vezetőjének, Juhász Attilának a 41. MOL Bányász Nemzetközi Horgászkupa sikeres megrendezéséért.
Kalász Sándor, Rottenberger Edit
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Az „ellenfél”

Fő a halászlé

A DKG csapata

A Rotary csapata

Horgászpóló

A szervezők

A szervezők

A Vándorserleg nyertese a „Jó Szerencsét” HE Tatabánya csapata

A megnyitón

Az OT Industries KVV csapata
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