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Önmagadért-velünk! 
 
 

 
 
 
 
 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, az Olajipari Szakszervezet az idei évben is csökkentette tagjainak, 
illetve családjuknak az iskolakezdés anyagi terheit azzal, hogy általános és középiskolás 
komplett füzetcsomagokat (füzetek, toll, ceruza, festékkészlet stb.) adott át iskolás 
gyermekeiknek számára. 
 
 
 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Nyárvégi gondolatok, előre-, és visszatekintés 
,,Nem vagyunk több mint egy-egy tégla, de együtt, mi vagyunk a ház!”(Váci Mihály) 

 

Itt van szeptember eleje. Iskolakezdés. Vannak kisdiákok, akik az első osztályt kezdve kíváncsian 
várják ezt az időszakot. Tudom, a nagyobb gyerekek közül sokan az iskolai szünet végének nem örülnek. 
Kollegáink számára is vegyes érzelmekkel teli a tanévkezdés. 

 

A korábbi években sem volt könnyű a szülőknek 
nyári szünetben, munkaidejük alatti időben 
megoldani a gyermekük elhelyezését. Sajnos ez 
évről-évre nehezebb lesz. A helyzetet nehezíti, hogy a 
létszámleépítések következtében a nyári szabadságok 
kivétele gondot okozott, okoz több területen is. 

Mint hosszú évek óta, ismét megkezdődött - e 
sorok megjelenésekor be is fejeződött - a 
füzetcsomagok kiosztása. (Mindenki 
füzetcsomagnak nevezi, valójában tanszercsomag, 
mert nemcsak füzeteket, hanem más – iskolai 
osztálytól függő tanszereket is tartalmaz, pl. írószer, 
festék, és más, iskolában szükséges kelléket.) 
A füzetcsomagokat az Olajipari Szakszervezet 

általános, és középiskolai korú gyermeket nevelő 
tagjainak biztosítja. Pontosabban; minden olyan 
tagunknak, akik iskoláskorú gyermeket-gyermekeket 
nevelnek.  Lényeges kiemelnem, hogy mérlegelés 
nélkül, minden diák szülei kapnak füzetcsomagot, 
ezzel megkönnyítve az iskolakezdés szülőkre háruló 
anyagi terhét. 

Az előbbi sorokban szóba került a pénz, az 
anyagiak. Ezzel kapcsolatban néhány fontos 
gondolatot szeretnék megfogalmazni, megosztani 
szakszervezeti tagjainkkal, az olvasókkal. 

Pénzügyek, pénzügyeink 
Bizonyára sokan figyelik az országos politikai 

történéseket, eseményeket. Pénzügyileg sajnos az 
egyik „leghúsbavágóbb” mindannyiunk számára a 
tranzakciós adó kibővítése, megemelése. 
Gyakorlatilag a banki átfutási idők után (törvény által 
előírt értesítés, ügyfél tájékoztatás) minden kollegánk 
jelentősen megemelkedett költségek árán tud 
hozzájutni az átutalt nettó fizetéséhez. 

Jó pár éve a VBK keretbe beépítésre került havonta 
egyezer forintos tétel, ami azt a célt szolgálta, hogy 
minden kollega a nettó fizetéséhez plusz költség 
nélkül hozzá tudjon jutni. A mai gazdasági 
környezetben ez az összeg már korántsem fedezi a 
nettófizetéshez jutás banki költségeit. Ezért az 
Olajipari Szakszervezet július 9-én egyeztetést 
kezdeményezett a munkáltatónál, hogy ez a többlet 
költség ne a kollegákat terhelje. A témával 
kapcsolatos egyeztetésre szeptemberben kerül sor. 

Van másik irány is 
Az Olajipari Szakszervezet elindult egy másik 

irányba is. A nyári időszakban több bankot is 
hivatalosan megkerestünk. Kérésünk, javaslatunk az 
volt a megkeresett pénzintézetek felé, hogy 
kifejezetten tagjaink részére dolgozzanak ki olyan 
számlavezetési csomagot, mely az átlagos lakossági 

díjcsomagoknál kedvezőbb feltételeket nyújtanak. 
Magyarán, csúnya reklám szóval olcsóbban lehessen 
„bankolni” náluk. 

Láss csodát, ezek a bankok tárgyalásainkat 
követően kialakítottak ilyen csomagot az Olajipari 
Szakszervezet tagjai részére. Ezek a csomagok 
zártkörűek, reklámban sem jelenítik meg őket, csak 
az Olajipari Szakszervezet tagjai számára vehetők 
igénybe, tagsági igazolás bemutatása után. Szinte 
hallom a szkeptikusokat: „ettől nem leszek 
gazdagabb”. Nem, az igaz, de ha éves szinten 10-30 
ezer forinttal olcsóbban tudják tagjaink intézni a 
pénzügyeiket azért az már úgy gondolom, számít a 
családi kasszában. Nem feltétlen ösztönzünk senkit 
számlavezető bankjának váltására, érdekünk nem 
fűződik hozzá. Viszont, ha a jelenlegi bankjánál 
olcsóbb csomagra tud váltani az is segítség, de ha 
valakinek mérlegelés után úgy tetszik, válthat bankot 
is. Ez minden család, kolléga egyéni döntése. 

A bankokkal kapcsolatos információkat, kondíciós 
listákat megtalálják kollégáink az Olajipari 
Szakszervezet irodájában. 

Gazdálkodás 
Az Olajipari Szakszervezet pénzügyi gazdálkodása 

stabil, kiegyensúlyozott, nincsenek likviditási 
gondjaink. 

A pénzügyekkel kapcsolatban több fontos alapelvet 
fogalmazott meg az elnökség. Az Olajipari 
Szakszervezet tagdíja jelenleg is a bruttó bér 0.5%-a, 
de maximum 1200-ft/hó. Nagyon fontos kijelenteni, 
hogy ennyi is marad! Ez a tagdíj érvényes a plusz 
havi juttatással együtt kapott fizetésekre is. Tagjaink 
ekkora összeget fizetnek a teljesítményösztönző 
(nyaralási pénz), és a karácsonyi jutalom 
kifizetésekor is. Esetleges kétkedőeknek javaslom a 
májusi bérjegyzékük megtekintését. Miért tartjuk 
ezen a szinten a tagdíjakat? 

Végeztünk számításokat, egy tagdíjemelés – 
hangsúlyozom, nem szerepel terveink között - évente 
akár több tízezer Ft plusz terhet róna tagjainkra. 
Célunk, hogy tagjaink „zsebében” minél több 
maradjon. Nem fordult meg még gondolati szinten 
sem fejünkben a tagdíjemelés kérdése. 
Elgondolásunk az, hogy egy esetlegesen magasabb 
tagdíj, és a jelenlegi tagdíj közötti különbözetet 
minden tagunk belátása, szükségletei szerint saját, és 
családja céljaira fordíthassa. 

Alacsonyan tartott tagdíjunk ellenére is fejleszteni, 
bővíteni fogjuk a szociális, és segélyezési 
rendszerünket, mert sajnos bármelyik tagunkkal 
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történhet olyan esemény, amikor hatékonyabban 
szeretne az Olajipari Szakszervezet segíteni. 

(folyt. a következő oldalon) 
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Ciprus 
Több társszakszervezet hosszabb ideje szoros 

kapcsolatot ápol a ciprusi szakszervezeti 
szövetséggel, a PEO-val. 2011-ben egyszeri 
alkalommal, az Olajipari Szakszervezet is részt vett a 
közösen szervezett tapasztalatcserén. Tavaly ősszel 
az Olajipari Szakszervezet elnöksége, - elsősorban a 
költségkímélés céljával - döntést hozott arról, hogy a 
ciprusi cserelátogatást nem folytatjuk tovább. Ciprus 
szép, kedvesek a vendéglátók, vendégszeretőek. 
Ezzel azt gondolom semmi baj nincs. Egy teljesen 
más országot, teljesen más jogszabályi háttérben 
működő szakszervezetet ismertünk meg. 

Lényeges, nem elhanyagolható dolog, hogy a 
miénkhez hasonló profilú cég országukban nincs. 
(Nem az ottani szakszervezet hibája). A ciprusi 
tapasztalatcsere megszűntetése által megtakarított 
összeget más formában szeretnénk a tagjaink által 
meghatározott, a tagjaink érdekét szolgáló célokra 
fordítani. Nagyon nehéz volt kiválasztani azt a 
néhány kollégát, tisztségviselőt, aktivistát, akik el 
tudtak menni Ciprusra. Miért volt nehéz? A válasz 
egyszerű, sokkal több aktivistánk, kollégánk van, 
akik megérdemelnének egy ilyen utat, a tagság, a 
közösség érdekében végzett munkájuk alapján. 
Megbízásukat, feladataikat sokszor szabadidejüket, 
energiájukat nem kímélve végzik. Úgy gondoltuk – 
ez még kialakítás fázisában van –, hogy inkább 
hasonló olajipari cégek szakszervezeteivel vesszük 
fel, vagy vonjuk szorosabbá a kapcsolatainkat. 
Legyen az pl. a Slovnaft, vagy az INA, hogy „berken 
belül” maradjunk. 

Aktív tárgyalásokat folytatunk a világ egyik 
legnagyobb olajcégének érdekképviseletével, de 
tárgyalási fázisban a részletekről még nem szeretnék 
beszámolni. A kapcsolatfelvétel célja az 
érdekvédelmi tapasztalatcsere. 

Megszámlálhatatlan alkalommal hallottuk pl. 
szakmai vezetőktől hogy bezzeg itt, meg bezzeg ott 
mi, hogy történik. Lássuk saját szemünkkel és halljuk 
a fülünkkel a másik felet is! Ne csak elmondások 
alapján értesüljünk arról, hogy milyenek a 
munkakörülmények, milyen az érdekvédelmi munka 
hatékonysága. Kíváncsiak vagyunk a szociális 
juttatásokra, és ami szintén nem elhanyagolható, 
milyenek a bér, jövedelmi viszonyok. A fenti témával 

kapcsolatban számítunk tagjaink javaslataira, 
segítségére. 

Hamarosan itt az ősz 
Nemcsak egy másik évszak köszönt be, de új 

kihívások is állnak elénk. 
Korábban már említettem, hogy ősszel sor kerül a 

tranzakciós adó növelésével kapcsolatos kollégáinkat 
sújtó pénzügyi terhek enyhítésével kapcsolatos 
egyeztetésekre. 

Konkrétan azért ezt az eseményt emelem ki, mert 
egyeztetési kezdeményezésünket már megküldtük a 
Munkáltatónak. Megállapodtunk, hogy az 
egyeztetésre szeptemberben sor fog kerülni. 

Halkan, de mégis meg kell jegyeznem, hogy 
egyeztetési kezdeményezésünk nem aratott osztatlan 
sikert. Meglepő módon nem a munkáltató emelt 
negatív észrevételt tárgyalási kezdeményezésünkkel 
kapcsolatban! Megfogalmazódott olyan gondolat is, 
hogy a szakszervezetnek nem a munkáltatóval, 
hanem a kormánnyal kellene egyeztetni. A politika 
átszövi mindannyiunk életét, határozott véleményem 
az, hogy az Olajipari Szakszervezet intézményesen 
egyik politikai irányzat felé sem lehet elkötelezett, és 
nem is az. 

Feladatunk; tagjaink érdekvédelme, 
érdekképviselete a mindenkor változó politikai 
környezetben. Rendkívül lényeges; mindenkori 
tárgyalópartnerünk nem a kormányzat, vagy a 
parlament, hanem a munkáltató, a MOL. Kis kitérőt 
tettem…. De lényegesnek tartottam papírra vetni 
gondolataimat e kérdéssel kapcsolatban. 

Természetesen több más témával kapcsolatban is 
szeretnénk egyeztetni. Ezek szintén nagyon fontos 
kérdések, több konkrétumot azért nem vetek papírra, 
mert az egyeztetésnek, vagy az egyeztetési 
kezdeményezésnek megvan a hivatalos menete, mely 
nem újságcikkben megfogalmazott üzenet. 

Érdekvédelmi, érdekképviseleti munkánkat 
továbbra is a legmagasabb szinten kívánjuk folytatni. 
E munka során folyamatosan a tagság, a kollégák 
érdekeit tartjuk szem előtt. Tagjaink közé hívunk 
minden kollégát, hogy tagságukkal erősítsék az 
Olajipari Szakszervezetet. Kérjük tagjainkat, 
kollégáinkat, továbbra is támogassák munkánkat! 
 
Kovács László 
Olajipari Szakszervezet elnök 

 

Erre is gondolj, mikor betanítasz valakit 
 

Juditot egyik reggel azzal várta a főnöke, hogy felvette egy jó ismerőse lányát asszisztensnek. Mivel látja, 
hogy Juditnak mennyi munkája van, ezért gondolta, hogy Sári majd neki fog segíteni. Judit naivan örült, bár 
jobban örült volna, ha neki is lett volna lehetősége elbeszélgetni a fiatal lánnyal még a felvétele előtt. Főnöke 
arra kérte Juditot, hogy mindent tanítson meg Sárinak, hogy valóban hatékony segítség lehessen. A két nő 
összebarátkozott, és Judit szinte minden céges információt megosztott új kolléganőjével. 

Ezért is érte hideg zuhanyként, hogy amikor Sárinak letelt a 3 hónap próbaideje, akkor neki felmondtak. 
,,Köszönök mindent, de beláthatod, hogy nincs lehetőségünk tovább itt tartani, hiszen az értékesítési 
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mutatószámaink nem túl fényesek, tehát spórolnunk kell, ahol csak lehet. Sári is tudja már, ami ehhez a 
munkához szükséges, és csak fele annyiba kerül, mint te, ezért válnak el útjaink." 

Herczku Mónika 

 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 
 

Vezetők, akiket nem szeretünk 
 

Valószínűleg többen felszisszennek most saját főnökükre gondolva és eszükbe jutnak kellemetlen 
munkahelyi történetek, amelyek nem csupán napokra, hanem akár évekre is megkeserítették 
munkanapjaikat. Természetesen a kép sohasem fekete és fehér, a vezetői tulajdonságokban és a vezető-
beosztott viszonyban is vannak jelentős különbségek. Ráadásul egy főnök egyikünknek megfelelő, valaki 
más szerint viszont elviselhetetlen. A Psychology Today írása szerint a rossz vezetők ismérvei a 
következők. 

 
Nem kezelik beosztottaikat 

emberként: azok a vezetők, 
akikről a beosztottaik nagyon 
negatívan nyilatkoznak, 
eszközként tekintenek kollégáikra, 
nem veszik figyelembe azok 
érzéseit, gondolatait, és 
személytelenek, azaz nem akarnak 
személyes szinten is érintkezni 
munkatársaikkal. 

Irreális elvárásokat 
támasztanak: úgy tekintenek 
kollégáikra, mint akik magukat 
teljes mértékben munkájuknak 
szentelik, napi 24 órában állnak 
rendelkezésre és folyamatosan a 
legmagasabb szinten teljesítenek. 
Mindeközben semmit nem tesznek 
azért, hogy munkatársaik 
elkötelezettségét növeljék, illetve 
hogy elismerjék a kiemelkedő 
teljesítményeket. 

Nem látják saját korlátaikat, 
gyengeségeiket: a magasabb 
szintű vezetők egy része 
nárcisztikus (önimádó – a szerk.), 
nem tudnak követendő mintaként 
szolgálni kollégáik számára, nem 
vállalják fel saját gyengeségeiket 
és hibáikat. 

Előbb büntetnek és csak ezt 
követően kérdeznek: a büntető 
vezető a lehető legrosszabb a 
munkatársak szempontjából, 
hiszen probléma esetén dühbe jön 
és vádaskodik, ahelyett, hogy 
elemezné a kialakult helyzetet és 
megpróbálná megoldani azt. 

Megfélemlítők: a megfélemlítő 
vezetők jellemző vonása, hogy 
néhány kiválasztott munkatárs 
kegyetlen és szokatlan eszközökre 
építő büntetésével (például 
zaklatás, elnyomás, 
megfélemlítés) kívánnak példát 
statuálni a többi munkatárs 
számára. 

 
Őszintétlenek: természetesen 

munkatársként nem kedveljük a 
hazudós vezetőket, de hasonlóan 
rossz a megítélése azoknak a 
kétszínű vezetőknek is, akik mást 
mondanak a szemünkbe, mint a 
hátunk mögött. 

Most, hogy összegyűjtve látjuk 
az igazán rossz főnökök 
jellemzőit, felmerül a kérdés, mit 
tehetünk, ha főnökünk a 
fentiekhez hasonló 
tulajdonságokat mutat. Reakciónk 
a csöndes beletörődésen, az aktív 
szembeszálláson át az új állás 
kereséséig terjedhet, ki-ki 
személyisége és személyes 
körülményei függvényében 
válaszolhat a problémára. 

A szembeszállás nagy 
bátorságot feltételezhet, bár 
sokszor a vállalatok lényegesen 
nyitottabbak a munkatársi 
megkeresésekre, panaszokra, mint 
gondolnánk. Ma már egyre több 
vállalat helyez hangsúlyt arra, 
hogy a kollégák védett 
környezetben, feletteseiket 
megkerülve beszélhessenek az 
őket ért igazságtalanságokról. 

A védettséget biztosító 
bejelentések mellett fontos 
szerepet kapnak azok a felmérések 
is, amelyek segítségével a 
beosztott kollégák névtelenségük 
biztosítása mellett mondhatják el 
véleményüket vezetőik stílusáról, 
a mindennapokban megfigyelhető 
viselkedésükről. 

Egyes vélemények szerint 
meglehetősen magas a "rossz 
vezetők" aránya, ami a nem 
kellően körültekintő vezetői 
kiválasztásnak, kinevezésnek 
köszönhető. Akár igaz a fenti 
állítás, akár nem annyi bizonyos, 
hogy az átgondolt, a szakmaiság 
vizsgálata mellett a vezetői 
készségek és a munkatársak 
irányításához szükséges 
személyiségjegyek 
feltérképezésére is hangsúlyt 
helyező kiválasztás jelentősen 
hozzájárulhat a "jó vezetők" 
arányának növekedéséhez. 

LifeGarden 

 

Pert nyert a szakszervezet 
 

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) pert nyer másodfokon a SPAR 
Magyarország Kft. ellen a tájékoztatás és konzultációra vonatkozó szabály megsértéséért. 

 

Az alapjogok közé tartozik, hogy a szakszervezet tájékoztatást kérhet a munkáltatótól, olyan ügyekben, amely 
összefügg a munkavállalók gazdasági és szociális érdekeivel. A tájékoztatás adását a szakszervezet részére  a 
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munkáltató nem tagadhatja meg. A szakszervezetet köteles a munkáltató tájékoztatni legalább félévente a 
munkáltató gazdasági helyzetéről és a bérkifizetésekhez kapcsolódó likviditásról, a munkaidőről, a keresetek 
alakulásáról. 

A mostani ítéletnek szélesebb körre kiterjedő következményei lesznek. Ettől kezdve nem tagadhatja meg a 
SPAR Magyarország az információt más képviselettel rendelkező szakszervezetektől sem. Ez az alapfeltétele a 
munkavállalók érdekvédelmének, és ezek nélkül az adatok nélkül nem képviselhetjük hitelesen a tagjainkat. 

 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Jön az egész napos iskola: így kaphat felmentést a gyerek 
 

Az idei tanévtől az általános iskolásoknak délután 4-ig kötelezően az iskolában kell maradniuk. 
Amennyiben mégis elhagyják a suli területét, igazolatlan hiányzás miatt vonhatják őket felelősségre. De 
mit tehet a szülő, ha nem tetszik neki az új rendszer? 

 
A köznevelési törvény szeptember elsejétől 

érvényben lévő szabályai szerint minden olyan 
általános iskolásnak, aki államosított iskolába jár, 16 
óráig az intézmény területén belül kell tartózkodnia. 
De mit tehetnek azok a szülők, akik továbbra sem 
kívánják, hogy gyermekük a kötelező órák után az 
iskolában maradjon. Az Európai Szülők 
Magyarországi Egyesülete segítségével mutatjuk a 
szülők jogi lehetőségeit. 

A törvény szerint a szülő kérésére az iskola 
igazgatója felmentheti a gyermeket a délutáni iskolai 
tartózkodás alól. Fontos kiemelni, hogy arra nincs 
előírás, hogy kérését a szülőnek indokolnia kellene. 
Akiknek tehát nem tetszik az új rendszer, már az első 
tanítási napon küldjék be kérelmüket a gyerekkel. De 
még jobb, ha személyesen teszik meg ugyanezt az 
iskolatitkárnál. 

A jogszabály szerint elvileg ennyi is elegendő: 
Tisztelt Igazgatónő/úr! 
Kérem, hogy gyermekemet (Név; Születési idő; 

osztály) a kötelező tanítási órák után az iskolában 
tartózkodás alól mentesíteni szíveskedjék. 

Dátum, aláírás 
Ha a szülő kérelmét az igazgató elutasítja, 

jogorvoslatért az igazgató feletteséhez, a tankerület 
vezetőjéhez lehet fordulni. Arról, hogy ki az illetékes, 
a KLIK honlapjáról lehet tájékozódni. Fontos tudni, 
hogy ha a gyermeket nem mentette fel az igazgató az 

iskolában tartózkodás alól, és ő mégis hazamegy, 
ugyanolyan hiányzásnak számít, mintha a délelőtti 
kötelező órákról hiányozna. Melyet a szülő csak 
nagyon korlátozott mennyiségben igazolhat. Ha pedig 
nincs igazolás, a következmény ugyanúgy a családi 
pótlék megvonása, a jegyző felé való jelentés, sőt 
akár a gyermek védelembe vételét, extrém esetben 
pedig akár köznyelven szólva "intézetbe kerülését" is 
eredményezheti. 

A törvény mindazonáltal azt is előírja, hogy a 
szülők kérésére az iskolák kötelesek 16 óra helyett 17 
óráig biztosítani a gyermekek felügyeletét. Azt 
viszont nem írja elő, hogy 8 órakor kell kezdődnie a 
tanításnak. A jogi környezet támogatja azt is, hogy 
kötelező órák legyenek a délutáni órákban, így 
előfordulhat, hogy egyes iskolák a 13 és 16 óra 
közötti sávba fogják tolni a máshogyan csak fokozott 
balesetveszéllyel megszervezhető kötelező 
testnevelés órákat. Ezekről a szülő viszont már nem is 
kérheti el a gyermeket. 

Az iskoláknak az óraszámon belül heti 5 testnevelés 
órát kell az órarendbe terveznie (ezt az intézkedést 
egy évvel ezelőtt vezették be, így érinti a mostani 2., 
6. és 10. évfolyamot is). 

Az első évfolyamon a gyerekek ingyenesen kapják 
a tankönyvet, ám az ilyen könyvet a tanév végén 
vissza kell adniuk az iskola könyvtára számára. 
 

 

Meghosszabbítják a korkedvezményes nyugdíjrendszert 
 

Annak érdekében, hogy a korkedvezményes nyugdíjrendszer átalakításáról megalapozott, részletes 
vizsgálaton alapuló döntés szülessen, a kormány 2014 végéig meghosszabbítja a jelenlegi korkedvezményes 
rendszert. 

A korkedvezményes nyugdíj rendszerét több mint 40 éve vezették be. Ennek alapján azok mehettek korábban 
nyugdíjba, akik munkájuk során fokozott egészségkárosodásnak voltak kitéve. Negyven év alatt azonban sokat 
változtak a munkakörülmények, a technikai feltételek és az egészségvédelem. Több olyan veszélyes munkakör 
nem létezik ma már, amire korkedvezmény járt. Sok esetben ugyanott, ugyanazt – a korábban még rendkívül 
veszélyes fizikai munkát – ma már géppel végzik. A nyugdíjból időközben korhatár előtti ellátás lett. 

A MOL munkavállalói a korengedményes nyugdíj lehetőségére várnak. Állítólag ez is a kormány 
„asztalán” van. Reméljük - kedvező elintézés helyett -, nem kerül a fiókba. 

 

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS CHARTÁBÓL 
 
1. Mindenkinek legyen meg a lehetősége megélhetését szabadon választott foglalkozás révén biztosítani. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


2. Minden dolgozónak joga van az igazságos munkafeltételekhez. 
3. Minden dolgozónak joga van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez. 
4. Minden dolgozónak joga van a maga és családja számára tisztes életszínvonalat biztosító méltányos 
díjazásra. 
5. Minden dolgozónak és munkaadónak joga van a gazdasági és szociális érdekei védelmében az egyesülés 
szabadságára nemzeti vagy nemzetközi szervezetekben. 
6. Minden dolgozónak és munkaadónak joga van a kollektív megállapodásra irányuló tárgyalás folytatására. 

 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Munkajogi változások augusztustól 
 

Augusztus elsejével lép életbe az a június 14-én megszavazott törvény, mely újraszabályozza a 
szabadság kiadásának, a bérpótlékoknak és a távolléti díj számításának rendszerét is. Módosulnak egyes 
szabadsággal kapcsolatos rendelkezések is, valamint más lesz a bérpótlékok számítása. Az erről szóló, a 
távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő törvények módosításáról szóló 
javaslatot 2013. június 14-én fogadta el az Országgyűlés; a jogszabály munka törvénykönyvére (Mt.) 
vonatkozó módosításainak többsége augusztus elsején lép életbe. 
 

Nem számít, hány napból áll a hónap 
Az egyik legfontosabb változás a távolléti díj 

számításának módosulása: az idén január elseje óta 
életben lévő szabályozással ellentétben a jövőben a 
munkabér a távollétes – például szabadságos – 
hónapban nem függ majd a hónap napjainak 
számától, illetve a távollét időtartamától. A törvény 
kimondja, hogy a havi béres munkavállalót havi bére 
– az általános munkarend szerinti munkanapok 
számától függetlenül – mindig azonos összegben 
illeti meg. A havi alapbér meghatározott időszakra 
járó részének számításánál a havi alapbér egy órára 
eső összegét szorozni kell az adott időszakra eső 
általános munkarend szerinti teljesítendő órák 
számával. A törvény szerint a bérpótlék számítási 
alapja ezentúl nem a munkavállaló alapbére, hanem 
egy órára járó alapbére lesz. A számítási alap 
meghatározásakor a havi alapbér összegét vagy 174 
órával (teljes napi munkaidő esetén), vagy a 174 óra 
időarányos részével kell elosztani (rész- vagy 
általánostól eltérő teljes napi munkaidő esetén). 

Nem kap 50 százalékos vasárnapi bérpótlékot az a 
munkavállaló, aki a munkaköre vagy a munkáltató 
tevékenységének sajátossága alapján számíthat a 
rendszeres vasárnapi munkavégzésre. A 
munkavállalót százszázalékos bérpótlék illeti meg, ha 
munkaszüneti napon dolgozik. 

Egyenlőtlen munkaidő és szabadság 
Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadság 

kiadásakor a hét minden napja munkanapnak számít, 

kivéve a beosztás szerinti heti pihenőnapot és a 
munkaszüneti napot. 

Egyenlőtlen beosztás esetén úgy is ki lehet adni a 
szabadságot, hogy a munkavállaló beosztásával 
azonos időtartamra mentesül rendelkezésre állási és 
munkavégzési kötelezettsége alól. Változik az is, 
hogy gyermek születése esetén az apa – függetlenül a 
munkaviszony kezdetének időpontjától – mindig a 
teljes pótszabadság tartamára mentesülhet a 
rendelkezésre állási és a munkavégzési kötelezettség 
alól, vagyis itt nem arányosítják a szabadságot. 

Közalkalmazotti garantált illetmény 
Augusztus elsejétől emellett nemcsak azoknak a 

munkavállalóknak jár majd öt munkanapos 
pótszabadság, akiknek legalább 50 százalékos 
mértékű egészségkárosodásuk van, hanem a 
fogyatékossági támogatásra vagy a vakok személyi 
járadékára jogosult dolgozóknak is. 

A törvény összhangba hozza az Mt.-t a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénnyel is, és 
tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek a 
jogviszony megszűnésének egyes eseteiben eltérést 
jelentenek az általános szabályozástól. 

Kimondja továbbá, hogy augusztus elsejétől a 
közalkalmazottat garantált illetményként legalább a 
minimálbérnek, középfokú vagy magasabb iskolai 
végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő 
munkakör betöltése esetén pedig a garantált 
bérminimumnak megfelelő összeg illeti meg. 

Összeállította: B J 
 

A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától: 
 

Munkavégzés veszélytelen feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban 
előírt védőintézkedések megvalósítását; 
A biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való 
lehetőséget; 
A munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt 
védőital, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását; 
Munkabalesetének, foglalkozási megbetegedésének kivizsgálását és amennyiben ennek eredményével nem ért 
egyet, a munkavédelmi hatósághoz fordulhat. 
 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


A négy legrosszabb dolog, ami a természetgyógyásznál történhet az emberrel 
 

1. A varázsvesszővel kiszúrja a szemed, pedig lumbágóval mentél oda. 
2. Mivel a természetgyógyász nem beszél magyarul, tolmácsra van szükség, a két órás kezelés végén azonban a 
tolmács gyógyul meg – fizetni azonban te fogsz. 
3. Amióta az akupunktúrás kezelés tart, nem tudsz folyadékot inni, mert kifolyik a lyukakon. 
4. Ötvenféle fűkeveréket írnak fel, mert íriszdiagnosztika közben nem vetted le a napszemüveged. 

 

Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 
A gödrök első számú törvénye: ha benne vagy, ne 

áss tovább! 
* 

A tiszta lelkiismeret a rossz emlékezet jele. 
* 

Le a diszkriminációval! 
Afrikában minden 60 másodpercben eltelik egy 

perc, az oroszlánok nem érik meg a 30 éves kort! 
* 

Ha a májkrémben máj van, akkor mi van a 
fogkrémben? 

* 
A férfiak gyorsan elfelejtenek. Ezért van lassított 

visszajátszás minden gól után. 
* 

Vajon honnan ismerik az anyukák mindazokat a 
dolgokat, amiktől úgy féltik a lányaikat? 

* 
Az anyósom kőhajításnyira lakik tőlünk. 

Néha el is találom… 
* 

A konklúzió az a pont, ahol belefáradsz a 
gondolkodásba. 

* 
Egyesek szerint jó lesz a közérzetünk, ha naponta 
három embert megölelünk, vagy egyet jól szájba 

vágunk! 
* 

Ha megdobnak egy kővel, dobd vissza kettővel. 
* 

Megbetegszik a férj. Feleségével elmegy az 
orvoshoz. Az orvos megvizsgálja, majd behívja a 
feleséget egy négyszemközti beszélgetésre. 
- Asszonyom, a férjének megártott a stressz. 
Segítenie kell neki. 
- Hogyan segíthetek? 
- Először is a táplálkozás: minden reggel frissen 
főzzön zsírmentes ételt, ebédre húst, vacsorára sok 
gyümölcsöt és a délutáni négy-öt sörről se 
feledkezzen el, mert a komlóban speciális vitaminok 
vannak. Aztán a pihenés: ne veszekedjen vele, ne 
kritizálja. Lehetőleg sok meccset, meg autóversenyt 
nézessen vele. Fontos a sok szex is, hetente 
többször csinálják. Ha mindezt egy éven át betartja, a 
férje meggyógyul. Ellenkező esetben sajnos eltávozik 
az élők sorából. 
Mikor az asszony kimegy a rendelőből, a férje 
megkérdezi: 
- Na, mit mondott a doki? 
- Azt, hogy meg fogsz halni! 

* 
- Te gyerek, hova lett az a jó kis bugylibicska, amit a 
múltkor adtam neked? 
- Hát édesapám, én azt elcseréltem egy jó kis 
karórára! 

- Hogy a fene vigyen el, és ha anyádat szidják a 
kocsmában, mit mondasz? Azt, hogy fél nyolc van? 

* 
- Drágám, már évek óta nem voltunk nyaralni. Miért 
nem veszel ki végre két hét szabadságot? 
- Nem akarok olyan sokat távol lenni a 
munkahelyemről. 
- Miért? Nélküled nem boldogulnának? 
- De igen, és nem akarom, hogy erre rájöjjenek! 

* 
- Mondd, kisfiam, miért tettél békát a nővéred 
ágyába? 
- Mert nem találtam pókot, apa. 

* 
Matekórán kérdezi a tanító néni a gyerekektől: 
- Ha az asztalon van tíz légy, és egyet agyonütök, 
akkor hány légy marad az asztalon? 
Pistike jelentkezik: 
- Egy marad, a döglött. 

* 
Az emeleten lakó Kovács úrnak öt szép gyermeke 

van. Az alatta lakó Szabó úrnak viszont egy sincs. 
Egy nap Szabó elkapja Kovácsot a lépcsőházban: 
- Drága szomszéd úr, árulja el a titkát! Mi is régóta 

szeretnék gyereket, de sehogy sem sikerül. Maga 
biztosan meg tudja mondani, mit tegyek. 

- Nem kell hozzá más, mint egy kád meleg víz, egy 
kis kölni és egy partvis. 

- Megmagyarázná? 
- Persze. Szépen kiöltözteti őnagyságát és elviszi 

vacsorázni. Egy kis bor, pezsgő... 
- És? - kérdi mohón Szabó. 
- Hazajönnek, megtölti a kádat meleg vízzel, 

levetkőzteti a kedves feleségét, megfürdeti. 
- És aztán? 
- Megtörölgeti, itt-ott bekölnizi, hogy mindenütt jó 

illatos legyen. 
- Jó, de minek a partvis? 
- Azzal felkopog nekem, hogy jöhetek! 

* 
Két öregúr ül a padon. Elsétál előttük egy fiatal csaj. 

Megszólal az egyik: 
- Hej, ha ismét huszonéves lehetnék! 
Mire a másik: 
- Hülye vagy, azért a fél óráért újra negyven évet 

akarsz dolgozni? 
* 

Elmegy a nő a szexuális tanácsadóba azzal a 
panasszal, hogy a férje hetek óta nem nyúlt hozzá. 
Erotikus fehérneműt ajánl neki a doki. 

Este hazajön a fickó, kinyit egy sört, leül tévét 
nézni, asszonyka gyorsan átöltözik. Fekete 
harisnyakötő, fekete combfix, fekete átlátszó bugyi, 
fekete melltartó, majd megáll az ajtóban. 

A fickó végignéz rajta, majd megszólal: 



- Mi van, meghalt valaki? 
* 

Két barátnő hosszú idő után találkozik. Az egyik 
felháborodva mondja a másiknak: 

- Te jól átvertél engem! Azt mondtad, a Dezső 
gazdag, én meg hozzámentem feleségül! 

- Rosszul emlékszel. Én azt mondtam, hogy több 
pénze van, mint esze. 

* 
Jani bácsi hetven évesen újra megnősül. Fiatal 

feleségét kérdezi a nászéjszakán: 
- Mondd drágám, elmondta anyukád, hogy most mit 

fogunk csinálni? 
- Nem. 
- A francba! Én meg elfelejtettem. 

 
 

Drótpostacím:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 
 

Az Olaj ipar i  Sza kszervezet  idő sza kos kia dványában ingyenesek a  h i rdetések  
 
 

A hirdetések valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni, ezért a bennük megjelentetett tartalomért felelősséget nem vállalunk! 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Olajipari Szakszervezet 
időszakos kiadványa 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 

Felelős kiadó: Kovács László 
Levelezési cím: Mol Nyrt. 2443 Százhalombatta Pf.: 1.  

E-mail:  olajipariszakszervezet@mol.hu 
Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu  

Telefonszám: +36-20-425-7869 
 

E L A D Ó  I N G A T L A N  S Z Á Z H A L O M B A T T Á N !  
 

Tehermentes, részben felújított állapotban, átlagos rezsiköltséggel eladó egy 50m2-es, központi fűtéses, erkélyes, 2. 
emeleti kétszobás lakás. 

 
A ház szigetelt, a lakáson új nyílászárók vannak! 

 
Csendes, nyugodt környék, a körút felső részén. Óvoda, bölcsőde és iskola pár percnyi távolságra van. 

 

Ár: 8,5 millió forint. 
 

Érdeklődni lehet: a +36-20-347-6000-ás telefonszámon. 
 

Gerinc bántalmakra – Stressz ellen – Izom és ízületi bántalmakra – Fejfájásra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vágja ki és hozza magával a fenti kupont, majd válasszon a listából egy masszázst fél áron nyitási akciónk keretében.  
 

További információ www.goldscorpio.hu és bejelentkezés a 296 29 08 –as telefonszámon. 
 

Gyémánt Egészség- és Szépségszalon Bp. XIII. ker. Csanády utca 11.  -  MARCZY TAMÁS 

T E R M É S Z E T G Y Ó G Y Á S Z A T  –  M A S S Z Á Z S !  
 

 

Alakformáló 
masszázs 
Arcmasszázs 
Frissítő masszázs 
Talpmasszázs 
Thai masszázs 

                

 
 

Tímárné 
Bánkuti Zsuzsanna 

Százhalombatta 
+36-20-222-1369 

 

 

50% 
Masszázs Kóstoló jegy 

Gyémánt Egészség- és Szépségszalon 
Budapest, XIII. kerület Csanády u. 11. 

50% 

A J Á N L A T U N K  M O L  D O L G O Z Ó K N A K !  
 

Speed fitness: 3.500- Ft helyett 2.500- Ft/alkalom 
Aerobic/Spinning: 850- Ft helyett 700- Ft/alkalom 

Szolárium: 80- Ft helyett 70- Ft/perc 
 

Címünk: Martonvásár, Budai út. 29. 
Telefon: +36-70-834-9304 

Honlap: www.martonvital.hu 
 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
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