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Önmagadért-velünk! 
 

 

 
A legáldottabb kéz a földön 
A te két kezed, jó Anyám! 

Mindenki áldja közeledben: 
Hát én hogy is ne áldanám?! 
Tudom, megáldja Istenünk is, 

Az örök Jóság s Szeretet! - 
Némán, nagy, forró áhítattal, 

Csókolom meg a kezedet! 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Hatalmas osztalékot fizethet ki a Mol 
(Újsághír) 

 

Közzétette a Mol a közgyűlési előterjesztéseit. A cég Igazgatósága 60 milliárd forintos osztalék fizetését 
javasolja, ami 47 milliárd forintnyi szokásos és 13 milliárd forintnyi egyszeri osztalékból adódik össze. 
 

A MOL közzétette a Közgyűlési dokumentumokat a 2014. április 24-én tartandó Éves Rendes Közgyűléssel 
kapcsolatban, többek között Dr. Csányi Sándor Igazgatósági tagként való újraválasztására, illetve Dr. Anwar al-
Kharusi és Dr. Anthony Radev Igazgatósági taggá való választására vonatkozó előterjesztését, valamint az 
osztalékfizetésre vonatkozó javaslatot. 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ezúton tájékoztatja a tőkepiaci 
szereplőket, hogy a 2014. április 2-án zárult igazgatósági körszavazás eredménye alapján közzétette a 
Közgyűlési dokumentumokat a 2014. április 24-én tartandó Éves Rendes Közgyűlés részére. 
 A Társaság közzétette az auditált anyavállalati és konszolidált pénzügyi kimutatásait, valamint vezetőségi 

beszámolóját a 2013-as üzleti évre vonatkozóan. 
 Az Igazgatóság javaslatot tett 60 Mrd Ft osztalék kifizetésre. A javasolt 60 Mrd Ft megfelel a 

szokásos osztaléknak tekinthető 47 Mrd forint illetve további 13 Mrd forint egyszeri osztalék 
összegének. 

 Az Igazgatóság javaslatot tett a vezető tisztségviselők részére - a Gt. 30. § (5) bekezdése szerint - 
adható felmentvény megadására. 

 A Társaság Audit Bizottsága javaslatot tett a könyvvizsgáló 2014. üzleti évre történő megválasztására, 
díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározására. 

 Az Igazgatóság javaslatot tett a saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazás megadására.  
 Az Igazgatóság javaslatot tett Dr. Csányi Sándor Úr Igazgatósági tagként való újraválasztására. Tekintettel 

arra, hogy az Igazgatóság tagjai közül Mulham Al-Jarf Úr az Igazgatóság részére a mai napon írásban 
jelezte, hogy igazgatósági tisztségéről 2014. április 29-i hatállyal lemond, az Igazgatóság javaslatot tett Dr. 
Anwar al-Kharusi Úrnak az Igazgatóság tagjává történő megválasztására. Továbbá, az Igazgatóság 
javaslatot tett Dr. Anthony Radev Úr Igazgatóság tagjává történő megválasztására. 

 Az Igazgatóság javaslatot tett az Alapszabály módosítására, többek között az Igazgatóság alaptőke 
felemelésére vonatkozó felhatalmazásához kapcsolódó rendelkezés módosítására (17. fejezet) és a Társaság 
új Polgári Törvénykönyv szerinti továbbműködéséhez szükséges módosításokra. 

 

A cégnek annyit érsz, amennyi munkabért ad neked 
 

Azt gondolom, hogy a MOL Nyrt. valamennyi felsővezetője maximálisan meg van elégedve saját, 
nyugat-európai szintű jövedelmével és a munkaköréhez tartozó egyéb – műszakba járó kollégáinknak 
elképzelhetetlen szintű – juttatásokkal. Nem sajnálom tőlük, hiszen ezért végezték iskoláikat, plusz 
tehetségük és szorgalmuk (no meg kapcsolati tőkéjük) okán egyre feljebb mászhattak azon a bizonyos 
szamárlétrán oda, ahol – anyagi értelemben véve – az enyhe fuvallat sem jár. 

 
Mindehhez azonban elsősorban az kellett, hogy a 

cég jól teljesítsen, amihez elengedhetetlenül 
szükséges, hogy valakik megtermeljék a kívánatos 
hasznot. Természetesen nem arra gondolok, hogy 
egy-egy csili-vili irodában történik mindez, hiszen 
nemrég hallottuk/olvastuk, hogy a Mol székház 
valamelyik irodájába „betévedt” bizonyos 
kőolajszármazék, ami a szabálytalan ide-oda 
töltögetéskor szaglani kezdett és hatalmas ribilliót 
okozott. Azt homály fedi, hogy miként került oda és 
arról sem szólt a fáma, hogy miféle felkészültséggel 
rendelkezik az az egyén, aki egy irodahelyiségben 
ilyen lögybölésre vállalkozik. 

A haszonhoz vezető út azon munkavállalók 
kezelésében van, akik nap, mint nap (hétvégén és 
ünnepnapokon is) dolgoznak nappalos és 
többműszakos munkahelyükön azért, hogy az út 
végén, határozott nyereségre tehessen szert a cég. 
Persze előfordul, hogy a nyereségesség egy-egy hibás 
döntés miatt gyengébbre sikeredik, de arról a 

legkevésbé azok tehetnek, akik a már említett hasznot 
szorgos fizikai és szellemi munkájukkal előállítják. 
Télen és nyáron, hóban és esőben. 

Az első, több ezer főt érintő kirúgás sorozatkor, a 
hatalmas létszámcsökkentés okán, a kirúgottak 
bérének terhére, az illetékes urak azt hangoztatták, 
hogy megkezdik az európai szintű bérfelzárkóztatást. 
Azt persze nem mondták, hogy magukkal kezdik és 
ott is fejezik be.  

Amennyiben a Mol Magyarország valamennyi 
dolgozója (2013. dec. 31-én 5002 fő) fejenként 
50.000- (ötvenezer) Ft alapbéremelést kapna, az 
250,100,000-, azaz kettőszázötvenmillió egyszázezer 
forintjába kerülne a cégnek. 

Ha egész évre, a plusz 13. – 14. havi bérre is 
kivetítjük az említett ötvenezer forintos béremelést, 
az éves szinten 3,521,408,000-, azaz hárommilliárd 
ötszázhuszonegymillió négyszáznyolcezer forintot 
jelent. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


Ennek tükrében kell értelmezni az osztalék és a 
Mol 2%-os béremelési ingerenciájának összegét. 

Brunecker Jenő 
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Anyák napja 
 
Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi 

ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A 
történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is megköszöntötték. 

 
Angliában, az 1600-as években, a kereszténység 

elterjedésével, az ünnep vallási színezetet is kapott. 
Akkoriban a húsvétot követő negyedik vasárnapon, 
az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. 
A családjuktól messze dolgozó szolgálók 
szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a 
napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt 
külön erre a napra elkészítették az anyák sütijét, az 
édesanyák számára. 

 
Az Egyesült Államokban először 1872-ben 
ünnepelték meg Bostonban az anyák napját. 

1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta 
az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az 
ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt 
édesanyja emlékére. 

Rengeteg időt és energiát szánt arra, hogy az 
ünnepet előbb állami, majd nemzetközi ismertségűvé 
tegye. Jarvis a célját 1914-ben érte el, amikor 
Woodrow Wilson amerikai elnök a napot hivatalos 
ünneppé nyilvánította. 

Rövid időn belül az ünnepet "felkarolták" a 
virágkereskedők, üdvözlőlap-gyártók, cukorka- és 
ajándék-kereskedők, akik Európában is propagálni 
kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet, amelynek 
hatására az gyorsan népszerűvé vált kontinensünkön 
is. 

Az eredeti elképzeléshez képest - az élő és elhunyt 
anyák tisztelete - az ünnep eltolódott az ajándékozás, 
Jarvis véleménye szerint pedig főképp a 
virágkereskedők hasznának növelése irányába. 
További élete során oly hevesen tiltakozott az ünnep 
üzletiesedése ellen, hogy még a törvénnyel is 
szembekerült egy vehemens tüntetése során. Élete 
végére megbánta tettét és nem akarta nevét Anyák 
Napjával kapcsolatba hozni. 

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-
tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban 
már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai 
ünnepélyek közé az Anyák napját. 

Anyák napját a legtöbb országban májusban tartják, 
Magyarországon május első vasárnapján ünnepeljük. 

 
 

Már adható az 5 millió forint a lakáshitel törlesztésre 
 
Hatályba lépett az a miniszteri rendelet, amely lehetővé teszi, hogy a cégek 5 millió forintig adó- és 

járulékmentesen támogathatják dolgozóik lakáshitel törlesztését, vagy lakásvásárlását - közölte a 
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-vel 2014. április 4-én.  

 
A tájékoztatás szerint a jogszabály értelmében a 

munkáltató ötévente maximum ötmillió forintot adhat 
adó- és járulékmentesen - a fizetésén kívül - a 
dolgozójának azért, hogy törlessze forint vagy deviza 
alapú lakáshitelét. 

Ez az összeg azért is jelentős, mert átlagosan 7 
millió forint a magyar családok adóssága. A 
közlemény kiemeli, hogy a rendelet minimális 
adminisztrációt jelent az érintetteknek. Az 
adómentesség feltételeinek utólagos vizsgálatát 
például a munkáltatóra bízza és részletesen 
tartalmazza a munkavállalói, illetve hitelintézeti 
kötelezettségeket is. Fontos, hogy ha a munkáltató 
nem kíván a feltételek vizsgálatával foglalkozni, 
akkor ennek a feladatnak az elvégzését rábízhatja egy 
hitelintézetre is, amivel minimálisra csökkenthető az 
adminisztráció - írták. A kormány az elmúlt négy 

évben már több mint félmillió devizahiteles család 
otthonát mentette meg. 

Az árfolyamgát, a végtörlesztés és a hitelek 
elengedéséhez kapcsolódó adómentességet egészíti ki 
ez az új lehetőség, amellyel a munkáltatók akár évi 
egy millió forinttal is hozzájárulhatnak dolgozóik 
életfeltételeinek adómentes támogatásához. A 
kormány a személyi jövedelemadó törvény 
módosításával 2014. január 1-jével tette lehetővé, 
hogy a cégek adómentesen támogathassák dolgozóik 
lakáshitel törlesztését. A gyakorlatban felmerülő 
problémákat tisztázza a most hatályba lépett 
miniszteri rendeletet. Az adómentes munkáltatói 
lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 
15/2014 NGM rendelet a 2014. április 3-án megjelent 
Magyar Közlönyben olvasható. 

 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


Kötelezővé teszik: minden autóba be kell építeni 
  
Az Európai Parlament az év elején arról határozott, hogy 2015 októberéig minden személyautóba és 

kisteherautóba be kell építeni az e-segélyhívót, amely baleset esetén automatikusan értesíti a mentőket. 
 

Forrás: Kossuth Rádió/Napközben 

 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Több kollégánk is jelezte, hogy egy bizonyos illető járja a munkahelyeket, és a bérbeállásokkal, a 
bérmegállapodás megkötésének körülményeivel kapcsolatosan terjeszt valótlanságokat. A további 
hasonló „híreket” megelőzendő, alább röviden összefoglaljuk az ezzel kapcsolatos eseményeket. Bár az 
események 2012-ben történtek, de a két éves megállapodásnak most is érezhető hatásai vannak. 
Bemutatjuk a valósághoz fűződő dokumentum erre vonatkozó részletét. (A szerk.) 
 

 

A Kompenzációs melléklet tárgyalása honnan is indult el? 
 

A munkáltató szóbeli elképzelése, ajánlata szerint a karácsonyi jutalom 50%-a bekerült volna az 
eredményérdekeltségi ösztönzőbe, valamint a bérpótlékok MT. feletti részének 50%-a is. Megvonta volna a 
VBK 15%-át. 
A 2014-es bérfejlesztéssel kapcsolatban a munkáltató eredeti ajánlata lentebbi dokumentumban látható. 
Minimum 2,0% - maximum 5,0%, 100%-os bérbeállási korláttal. 
 

A Munkáltató részéről elhangzott - belső közleményekben ez sem jelent meg -, hogy abban az esetben, ha 
még az idén (2012 decemberében) nem születik bérmegállapodás, a munkáltató 2013. január 1.-től 
minden juttatást az új MT. szerint fog fizetni (hangfelvétel igazolja, melyet a munkáltató, és mi is 
készítünk). 
 

 Az MT. nem ír elő eredményérdekeltségi ösztönzőt, karácsonyi jutalmat, és nem ezen a szinten határozza meg 
a bérpótlékokat. Továbbá a KSz.-ünk egy sor olyan, akár nem feltétlenül pénzbeli szabályzó elemeket 
tartalmaz, melyet az új MT. nem, vagy a munkavállalók számára hátrányosabban fogalmaz meg.  
A teljes kép ismeretéhez feltétlenül tudni kell, hogy a KSz. főszövege, függelékei (KSz 3.2. Időbeli hatály) 
határozatlan időre köttetett.  
A bérmegállapodás szerint, két évig biztosan megmarad a karácsonyi jutalom, a bérpótlékok, az 
eredményérdekeltségi ösztönző. 
 

 

„Tárgy: 2012. december 03.-i módosított Munkáltatói ajánlat a Kollektív Szerződés 2013. és 2014. évi 
módosítására. 
 

Tisztelt Elnök Asszony, tisztelt Elnök Urak! 
 

Kézhez véve az Önök 2012. november 20.-i és 27.-i közös állásfoglalását, a következő módosított ajánlatot 
tesszük: 
(…) 
2014. évre vonatkozó ajánlat: 
(…) 
Alapbéremelés lehetséges, a 2013-as hivatalos infláció % értékéből levonva a 2013 tényleges munkanélküliség 
( % ) és  az előző 10 év átlagmunkanélküliségének különbözetét.(%) valamint a GDP  értékének 
figyelembevételével képezve,  minimum 2,0% - maximum 5,0%  értékhatáron belüli alapbéremelésre a 
munkáltató elkötelezi magát. 
Az egyéni mérték az MTMR figyelembe vételével kerül meghatározásra, teljes differenciálás mellett, illetve a 
100% feletti beállással rendelkezők részére csak egyösszegű, alapot nem képező, – azaz a béremelés 
mértékével megegyező összeg jutalom formában – kerül kifizetésre. 
 

Budapest, 2012. december 03. 
 

Üdvözlettel: 
 

Fekete László 
MOL Magyarország HR igazgató” 
 

 

A Munkáltató 2014. április 23. keltezett levele, melyet a szakszervezeti vezetők kaptak; 
 

„Kedves Kollégák, 
 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Benneteket, hogy a Munkáltató – amennyiben minden szakszervezet egyetért – 
az Olajipari Szakszervezet javaslatának megfelelően támogatja, hogy a 120% feletti alapbér-beállással 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


rendelkezők részére a béremelés mértékével megegyező összegű jutalom ne havi, hanem féléves ütemezésben 
kerüljön kifizetésre, mely a 2014. áprilisi bérrel (I. félév) és az októberi bérrel (II. félév) történne meg.” 
 

 

Az Olajipari Szakszervezet fenti javaslatával kapcsolatban nem történt megegyezés, 2014. április 24-én 
újabb munkáltatói levelet kaptunk; 
 

….az 1. félévre megkapják az érintettek egy összegben az alapbéremeléssel megegyező összegű jutalmat (előre 
fizetve így 2 hónapot), míg a 2. félév esetében a KSz-nek megfelelően havi ütemezésben történik majd a 
kifizetés. Az intézkedésről jegyzőkönyvet írunk. 

 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

MOL Nyrt. Felügyelő Bizottság tagi éves tájékoztatás 
 
Valószínű hivatali szaga lesz az összefoglalónak, de a munkánkat a törvények szabályozzák és a 

törvényesség őrei vagyunk, így kérem a munkavállalókat e szellemiséggel fogadják tájékoztatómat. 2012 
novemberétől vagyok a Felügyelő Bizottság munkavállalókat képviselő tagjainak egyike, Juhász Attila és 
Dr. Puskás Sándor kollégáim mellett. 

 
A Felügyelő Bizottságban részt vevő 

munkavállalók - az üzleti titok körén kívül –
tájékoztatni kötelesek az Üzemi Tanácson keresztül a 
munkavállalókat, ami március 27-én megtörtént, és 
köszönjük az ÜT elfogadó nyilatkozatát. 

A MOL Nyrt. Alapszabálya a Társaság 
irányításának legfőbb dokumentuma. A Felügyelő 
Bizottság a Részvénytársaság ügyvezetését ellátó 
Igazgatóság ellenőrzője. 

Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén 
kötelező létrehozni Felügyelő Bizottságot (a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
alapján) 

Független szervként működik, tagjai nem lehetnek 
a társaság alkalmazottai, kivéve az egyharmadot 
kitevő munkavállalói képviseletet, akiket a 
szakszervezetek véleményének meghallgatása után az 
Üzemi Tanács jelöl. A Felügyelő Bizottsági tagok 
megbízatása határozott időre, de legfeljebb öt évre 
szól a Felügyelő Bizottság ügyrendjében 
meghatározottak alapján. A Felügyelő Bizottság 
tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartozik. Tagjaiból audit bizottságot hoz létre, akik 
feladataik között segítik a pénzügyi beszámoló 
ellenőrzésében az igazgatóság és a Felügyelő 
Bizottság munkáját.  

A Felügyelő Bizottság feladata 
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a jogszabályok, a 

Közgyűlés által hozott határozatok és döntések 
végrehajtását. Ellenőrzi a Nyilvánosan működő 
Részvénytársaság gazdálkodását, annak 
eredményességét és ügyvitelének helyességét. 
Köteles részletesen megvizsgálni a Közgyűlés 
napirendjén szereplő valamennyi lényeges 
üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan 
előterjesztést, amely a Társaság közgyűlésének 
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.  

A Felügyelő Bizottság testületként jár el, döntéseit 
írásban hozza, határozatait egyszerű szótöbbséggel 
fogadja el. 

 Az Ügyrendjét maga állapítja meg - amit a 
közgyűlés határozattal hagy jóvá- ügyrendben 
meghatározott eljárási rend szerint. 

Az üléseket az Éves munkaterv rögzíti, de 
rendkívüli esemény esetén ez írásban kérvényezhető 
bármely tag által! 

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha 
tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag személyesen 
jelen van! 

Rendszeres a tájékoztatás az Igazgatóságtól a 
Társaság pénzügyi és működési teljesítményéről a 
Felügyelő Bizottság részére. A Felügyelő Bizottság 
elnöke az Igazgatóság, a Pénzügyi és 
Kockázatkezelési Bizottság üléseinek állandó 
meghívottja.  

Az ülések napirendjén állandó napirendi pontok 
szerepeltek, melyek a Felügyelő Bizottság 
ügyrendjében szereplő feladatokból adódóan minden 
ülésen megtárgyalásra kerültek ilyen a Belső Audit 
szervezet tájékoztatója az ülésekről, ülések közötti 
elvégzett legfontosabb tevékenységeiről, az 
Igazgatóság tájékoztatója az ülések között történt 
eseményekről. Beszámoló az Audit Bizottság 
legutóbbi üléséről. A Compliance beszámoló: 
magában foglalja a Compliance, a Társasági 
Biztonság és az Etikai Tanács összefoglalóját.  

Az Igazgatóság ülésein és azt követően a Felügyelő 
Bizottsági üléseken évi két alkalommal 
megtárgyalandók az EBK és Fenntartható Fejlődés 
eredmények, események.  

A 2013. évi ülések napirendi pontjai. 
2013. évi Rendes Közgyűlés anyaga. A 

legfontosabb iparági trendek áttekintése. A MOL 
pénzügyi teljesítménye a peer vállalatokkal való 
összehasonlításban 2012. negyedik negyedévében és 
a teljes évben Üzleti beszámolók (INA) Elmúlt 
időszak EBK és FF témájú eseményeinek áttekintése. 

Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság 
részére a 2013. első negyedév ügyvezetéséről, 
vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról; 
Könyvvizsgálói észrevételek, makrogazdasági 
tájékoztató (aktualitások), a peer vállalatok stratégiai 
lépései és annak relevanciája a MOL- csoport 
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vonatkozásában. A MOL pénzügyi teljesítménye a 
peer vállalatokkal való összehasonlításban 2013. első 
negyedévében. 

Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság 
részére a 2013. első félév ügyvezetéséről, vagyoni 
helyzetéről, üzletpolitikájáról; Könyvvizsgálói 
észrevételek MOL- csoport stratégiakövetés és 
update. A MOL pénzügyi teljesítménye a peer 
vállalatokkal való összehasonlításban 2013. második 
negyedévében.  Üzleti beszámolók (Downstream) 

Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság 
részére 2013. harmadik negyedéves ügyvezetéséről, 

vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról; 
könyvvizsgálói észrevételek. Üzleti beszámolók 
(Upstream) GLOCAL projekt – az első év értékelése. 
Elmúlt időszak EBK és FF témájú eseményeinek 
áttekintése. 

Kérem az érdekvédelmi szervezeteket, ha 
elakadnak munkájukban, próbáljanak utat keresni az 
FB munkavállalókat képviselő tagjai segítségével, 
éljenek a lehetőséggel.  

Hegedűs Andrea FB tag 

 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 
 

Mennyi pótszabadság jár a gyermekek után? 
www.ugyvedvilag.hu  

 
Milyen esetekben jár pótszabadság? Hány nap szabadság jár egy évre? A legtöbb munkavállalót a 

pótszabadság témakörében a gyermekek után járó pótszabadság érinti, amelynek mértékét és 
igénybevételének feltételeit a Munka Törvénykönyve határozza meg. 

 
 Az Mt. hatályos szabályai 

szerint a munkavállalót 
gyermekére tekintettel két 
jogcímen illeti meg pótszabadság: 
mindkét szülőt a gyermeke 
életkora, illetve az apát a gyermek 
születésének ténye alapján. 

A gyermekek életkora alapján 
járó pótszabadság 

A munkavállalót először a 
gyermek születésének évében, 
utoljára pedig abban az évben 
illeti meg pótszabadság, amelyik 
évben gyermeke tizenhatodik 
életévét betölti. 

A pótszabadság mértéke egy 
gyermek után kettő, két gyermek 
után négy, kettőnél több gyermek 
után hét munkanap évente. Azaz, 
ha a munkavállalónak három 
gyermeke van, akik rendre tíz, 
tizenkettő és tizenhat évesek, őt 
tárgyévben hét munkanap, míg a 
következő évben – tekintettel arra, 
hogy legidősebb gyermeke a 
tizenhatodik életévét előző évben 
betöltötte – már csak négy 
munkanap pótszabadság illeti 
meg. 

A pótszabadság mértéke 
gyermekenként további két 
munkanappal nő abban az esetben, 
ha a munkavállaló háztartásában 
fogyatékkal élő gyermeket nevel. 

A pótszabadságot nem kell 
időarányosítani, amennyiben a 
munkavállaló gyermeke év 

közben születik meg. Így a 
munkavállalót, akkor is megilleti 
2014. évre 2 munkanap 
pótszabadság, ha a gyermeke 
2014. december 31-én született. 
Fontos tudni, hogy a pótszabadság 
mindkét szülőt önállóan illeti 
meg, azt egymás között nem kell 
és nem is lehet megosztaniuk. 

Pótszabadságra az a 
munkavállaló jogosult, aki a 
gyereket - a családok 
támogatására vonatkozó 
szabályok szerint - saját 
háztartásában neveli vagy 
gondozza. Azt a gyermeket tehát, 
aki 
- a vér szerinti szülővel, vagy 
- az örökbefogadó szülővel, vagy 
- a szülővel együtt élő 
házastárssal, vagy 
- azzal a személlyel, aki a saját 
háztartásában nevelt gyermeket 
örökbe kívánja fogadni, vagy 
- a nevelőszülővel, vagy 
- a hivatásos nevelőszülővel, vagy 
a gyámmal, vagy azzal a 
személlyel, akinél a gyermeket 
ideiglenes hatállyal elhelyezték, 
életvitelszerűen együtt él, és 
annak gondozásából rendszeres 
jelleggel legfeljebb csak 
napközbeni időszakra kerül ki. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy a 
gyermeket nem saját 
háztartásában nevelő, gondozó 
munkavállalónak nem jár 

pótszabadság, még akkor sem, ha 
ő maga vér szerinti szülő. 

 
A gyermek születése esetén az 

apát megillető pótszabadság 
2013. január 1-től megszűnt az 

apasági munkaidő-kedvezmény, 
helyét az apasági pótszabadság 
jogintézménye vette át. 

Ennek mértéke egy gyermek 
esetén megegyezik a korábban 
hatályos szabályozással, azaz az 
apát öt munkanap pótszabadság 
illeti meg, míg ikergyermekek 
születése esetén a pótszabadság 
mértéke hét munkanap. A 
szabadság akkor is jár, ha a 
gyermek halva születik, illetőleg 
elhalálozik. 

A pótszabadság legkésőbb a 
gyermek(ek) születését követő 
második hónap végéig a 
munkavállaló kérésének 
megfelelő időpontban kell kiadni. 
Azt nem kell időarányosítani, 
akkor sem, ha a munkavállaló 
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munkaviszonya év közben 
kezdődik, vagy szűnik meg. 

Amennyiben a munkavállaló a 
pótszabadságra jogosító 
időtartamon belül munkahelyet 
változtat, az új munkáltatójánál 
akkor jogosult a pótszabadság 
igénybevételére, ha igazolja, hogy 
az előző munkáltatónál a 
pótszabadságot részben vagy 
egészben még nem vette igénybe. 

Erről az előző munkáltató a 
munkavállaló kérésére három 

munkanapon belül köteles 
igazolást kiadni. 

A munkavállalónak a 
pótszabadság igényléséhez be kell 
mutatnia a munkáltató számára a 
gyermek eredeti születési 
anyakönyvi kivonatát, illetve 
halva született gyermek esetén a 
halott vizsgálati bizonyítvány 
eredeti példányát, és írásban 
nyilatkoznia arról, hogy a szülői 
felügyeletet gyakorló vér szerinti 
vagy örökbefogadó apa szülői 

felügyeleti jogát bíróság nem 
szünetelteti, nem szüntette meg. 

A munkáltatónak a 
pótszabadság igénybevételéről 
nyilvántartást kell vezetnie. 

A pótszabadság idejére járó 
távolléti díj és munkáltatói 
közteher összege a munkáltató 
részére a központi költségvetésből 
kerül megtérítésre, amelynek 
részleteit a 20/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendeletet tartalmazza. 

 
Dr. Kovács Szabolcs 

 

 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Nem a fiatalok tartják el a nyugdíjasokat 
 

A nyugdíjasokat nem a fiatalok tartják el - írja egy nyugdíjas közgazdász. Seres István számokkal 
támasztja alá: a befizetett járulékaikból bőven telik az időskori pénzükre. 

 
A legkülönbözőbb - néha 

teljesen szélsőséges - vélemények 
hangzottak el a 
nyugdíjrendszerről, de 
matematikai módszerekkel történő 
érvelés alig hangzott el - írja Seres 
István nyugdíjas szegedi 
közgazdász olvasónk. - Az én 
álláspontomhoz legközelebb 
Csath Magdolna egyetemi tanár 
véleménye áll, amelynek lényege, 
hogy tiszta, biztosítási 
jogviszonyon alapuló 
nyugdíjbiztosításnak van jövője. 

Határozottan állítom, hogy a 
nyugdíjbiztosítási rendszerbe nem 
szabad bevinni oda nem illő 
elemeket, mint például a gyerekek 
számát. Azonosulni tudok viszont 
Németh György 
nyugdíjszakértővel, hogy a 
nyugdíjrendszer feladata az aktív 
életszakaszban a megtakarítás és 
annak befektetése, a nyugdíjazás 
után pedig ezeknek az 
életjáradékká alakítása. 

Mit mutatnak a számok a 2011-
es átlagos jövedelmek esetében? 
Képződik-e elegendő fedezet a 
későbbi, mondjuk 40 évnyi 
biztosítási jogviszony utáni 
nyugdíjfizetéshez? A KSH adatai 
szerint tavaly a havi átlagos bruttó 
jövedelem 213 ezer 100 forint 

volt, amelyből a munkáltató 10 
százalékos nyugdíjjárulékot (havi 
21 ezer 310 forint) vont le, és a 
munkáltató által fizetett 27 
százalékos társadalombiztosítási 
járulékból 24 százalékot 
nyugdíjbiztosításra számoltak el 
(havi 51 ezer 144 forint). Ha a két 
összeget összeadjuk (72 ezer 454 
forint), látható, hogy 40 év alatt a 
nyugdíjbiztosító 34 millió 777 
ezer 920 forint biztosítási díjat 
szed be. 

Ha a biztosító a hozzá befolyt 
pénzt nyilván kellő 
hatékonysággal működteti 
(állampapírokba, jelzáloglevélbe, 
kötvényekbe, bankbetétekbe 
fekteti), havi tőkésítéssel könnyen 
elérhet 6 százalék kamat bevételt. 

Ebben az esetben az átlagos 
jövedelmű dolgozónknak az 
egyéni számláján, a 
járadékszámításra vonatkozó 
képlet felhasználásával 144 millió 
291 ezer 470 forint lesz. 

Ebből kitűnik, hogy a 
tőkefedezeti rendszerrel bőven 
van fedezet a nyugdíjra még akkor 
is, ha a férfiak átlagos életkora 69, 
a nőké pedig 76 év. 

Ugyanakkor az is látszik, hogy a 
jelenlegi nyugdíjasok a 
felhalmozott tőkének még a 

kamatát sem kapják meg. Ugyanis 
a 144 millió 291 ezer 470 forint 6 
százalékos kamata évente 8 millió 
657 ezer 488, ami havonta 721 
ezer 457 forintot jelentene, vagyis 
lényegesen magasabb összeget 
kellene kifizetni, mint a mostani 
átlagos havi nyugdíj. 

Ez esetben pedig már 
örökjáradékról beszélhetünk, 
hiszen a tőke örökre a biztosítónál 
marad. 

A nyugdíjbiztosítás esetében a 
biztosítónak a társadalombiztosító 
számít, a veszélyközösség tagjai a 
biztosítottak, a biztosítási 
esemény pedig az előre 
meghatározott 62 életév. 

Az pedig nem igaz, hogy a 
fiataloknak kell eltartani azokat a 
nyugdíjasokat, akik a 
társadalombiztosítónak 40-50 
éven keresztül igen nagy összegű 
biztosítási díjat fizettek, hiszen 
1998-ban a társadalombiztosítási 
járulék még 31 százalék volt, és 
előfordult olyan időszak is, 
amikor 14 százalékos mértékű 
nyugdíjjárulékot kellett fizetni. 

 
delmagyar.hu 

 

Próbaüzem az olajmezőn 
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Megindult a próbatermelés az Irak kurdisztáni régiójában található Bijell mezőn, az Akri-Bijeel 
blokkban. A Bijell-1B kútból hozzávetőlegesen napi 3500 hordó kőolaj próbatermelése folyik - közölte a 
Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján. 

 

A közlemény szerint ígéretes teszteredményeket adott a Bijell-2 kút is, amelyet várhatóan augusztus végéig 
kötnek be a termeltetéshez szükséges felszíni berendezésbe. A Bijell-4 kút fúrása folyamatban van, míg a 
Bijell-6 kút fúrásának megindítása márciusban várható. A két kutat az év végéig köthetik be a termeltetéshez 
szükséges felszíni berendezésbe. 

A terület geológiai értékelése folyamatban van. A teljes blokkra vonatkozó mezőfejlesztési terv benyújtása 
2014. április végéig várható. A tervben pontosítják majd az Akri-Bijeel blokkra vonatkozó földtani vagyon és 
készletpotenciál becslést. 

 

 

Emelte bruttó 3-3 forinttal a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát 2014. április 24-én 
a Mol Nyrt. 

Az árváltozás után a benzin literenkénti ára 418-419 forintra, a gázolajé 422-423 forintra nőtt. 
A Mol legutóbb március 18-án emelte bruttó 2-2 forinttal az üzemanyagok árát. 
A benzinár 2012. április elején érte el csúcsát, akkor egy liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 

2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint. 

 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 
 

Melyik anyajegyszűrési módszer a leghatékonyabb a melanoma felismerésére? 
 

 

A bőrráknak két szélsőséges véglete van: az egyik „jóindulatú” míg a másik rendkívül agresszív. A 
„jóindulatú” bőrrákkal évekig el lehet élni bármilyen komolyabb következmény nélkül, míg a melanoma 
már 1-2 év leforgása alatt halálhoz vezethet. 

 
A melanoma a bőr legfelső rétegében található 

festéktermelő sejtek (melanocyták) rosszindulatú 
daganata. Mivel a bőr legfelsőbb rétegében nincsenek 
sem vér- sem nyirokerek, amíg a melanoma ebből a 
rétegből nem terjed tovább, addig nem is tud áttétet 
képezni más testrészekbe. Ezért fontos a melanoma 
korai felismerése és eltávolítása. 

Egyszerűen hangzik – de mégis hol a probléma? 
Sajnos mivel a korai stádiumú melanoma kinézetre 

egy békés anyajegyhez hasonlít, azzal teljes 
mértékben összetéveszthető, ezért nagyon nehéz a 
felismerése. 

Éppen ezért életmentő lehet az anyajegyek 
rendszeres és alapos szűrővizsgálata. 

A bőrrák szűrés életet menthet, bizonyítékul, íme, 
néhány eset az elmúlt időszakból, ahol a melanoma 
felismerése szabad szemmel lehetetlen volt.  

Az, hogy ilyen korai állapotában diagnosztizálták a 
melanomát az a MelanomaMobil® összehasonlító 
technológiájának köszönhető, ami a helyszíni 
vizsgálatokat követően a kiértékelő központban kerül 
elvégzésre. Az egyedülálló módszer sikerének titka 
az, hogy teljes bőrtérképet készítenek és minden 
anyajegyet egyesével megvizsgálnak, összehasonlítva 
azt a korábbi állapotával is.  

Ha valaki csak a gyanús anyajegyekre koncentrál 
csupán, akkor könnyen elnézhet egy kialakulóban 
lévő, korai melanomát. 

Az első egy 46 éves férfi esete, aki 2007 óta jár 
rendszeresen szűrésre. Ő is alacsony melanoma 
rizikójú páciens: összesen 5 db anyajeggyel a bőrén. 
A legutóbbi, 2014 januárjában történt szűrésén 
változást találtak az egyik anyajegyében, amit a 
szövettan melanomaként igazolt. Ebben az esetben 

sem gyanakodott előzetesen a páciens, és a helyszíni 
szűrés során az orvos sem vette észre.  

A következő egy 42 éves női páciens érdekes esete: 
2013 januárjában érkezett első alkalommal 
anyajegyszűrésre. A bal combján lévő anyajegyét 
annak szabálytalansága miatt eltávolításra javasolták, 
de ő ezt akkor nem vette komolyan. 2014 januárjában 
visszajött az összehasonlító kontroll vizsgálatra, ahol 
észlelték a változást, ami a melanoma diagnózisát 
tovább erősíti. Az eredmény Calrk II, Breslow 
0,25mm, ugyan nem a legkorábbi stádium, de még 
mindig idejében történt a beavatkozás.  

A fentiek alapján Ön mit gondol a melanoma 
alattomosságáról és a rendszeres megelőző bőrrák 
szűrés fontosságáról? 

A MelanomaMobil® vállalatokkal együttműködve, 
szervezett formában nyújt cégek munkatársainak 
prevenciós melanoma- és bőrrászűrést. 

A melanoma korunk leggyorsabban és 
legagresszívebben terjedő, a 25-30 év körüli (tehát a 
legaktívabb) korosztály leggyakoribb rosszindulatú 
halálos betegsége. Időben (korai stádiumban) 
felismerve azonban teljesen gyógyítható.  

A részletes, minden anyajegy fotó 
dokumentációjára kiterjedő vizsgálatot és utána azok 
kiértékelését kizárólag a MelanomaMobil® végzi 
Magyarországon. Az elmúlt 9 év alatt közel 50.000 
szűrésvizsgálatot végeztek el rendelőikben és 
kihelyezett, munkahelyi szűrések során. Az 
egyedülálló vizsgálati módszernek köszenhetően a 
melanomás pácienseik 28%-ánál sem a páciens, sem 
a helyszíni orvos nem észlelte a melanomát, hanem 
ez csak és kizárólag a képek utólagos kiértékelési 
folyamatában derült ki. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


 Kihelyezett, MelanomaMobil® szűrővizsgálatot 
legközelebb 2014. május 19-én tartanak a MOL 

százhalombattai finomítójánál, melyre a +36 70 337 
3333-as számon lehet bejelentkezni. 
További információ: http://www.melanoma.hu/ 

 

Nem halványulhatnak el a garanciajegyek - így változnak a jótállás szabályai 
  A fogyasztó a fontos 

 
Március 15-étől változnak a kötelező jótállás szabályai. Rövidesen nem kell azon bosszankodnunk 

például, hogy ha eltűnik a szöveg a számláról – hőpapír helyett ugyanis már olyan nyomtatott 
dokumentumot kell használni, amely nem halványodik el. 

 
Sárosi Veronika, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület szakértője a Napközben adásában elmondta, a 

jelenlegi szabályok szerint a szavatosság fél év után fordítja meg a bizonyítási terhet, a jótállás viszont egyéves 
időt biztosít. 

Hozzátette: a jövőben jelentősen bővül azon 2003-ban meghatározott áruk köre, amelyek, ha három 
munkanapon belül meghibásodnak, akkor az eladó nem mondhatja, hogy javításra küldi a terméket, hanem ki 
kell cserélnie. Ezen a termékkör tagjai általában nagyobb értékű, tartós fogyasztási cikkek, például kerékpár, 
bútor. Az újdonságok közé tartoznak többek között a táblagépek, az mp3 és mp4 lejátszók – olyan termékek, 
amelyek az utóbbi tíz évben váltak jellemzővé az árukínálatban. 

 

 

Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

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

Még nem hallottam olyan farkasról, amelyik 
rosszul aludt a birkák véleménye miatt… 

* 
Olvastam a rendőrségi hírekben, hogy egy 

rasszista támadót keresnek. Felhívtam őket és 
kiderült, hogy ez nem állásajánlat. 

* 
Ha választanod kéne a lottófőnyeremény és a 
barátnőd között, milyen autót vennél először? 

* 
A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom. 

* 
Ha vársz addig, amíg készen állsz, egész 

életedben csak várni fogsz. 
* 

Az összes dolog közül, amit eddig elvesztettem, 
az eszemet hiányolom a legjobban. 

* 
Könnyebb méltónak látszani arra a tisztségre, 

amelyet nem viselünk, mint amit betöltünk. 
* 

Minden, amit mondasz, rólad szól: kivált, amikor 
másvalakiről beszélsz. 

* 
A pletykákat az irigyek indítják, az ostobák 

terjesztik, és csak a hülyék hiszik el. 
* 

Diszkó bejáratánál: 
- Hú, micsoda bicepsz! Mit szedsz? 
- Belépőt, köcsög! 

* 
Székely férfi a feleségével és az anyósával kirándulni 
megy a hegyekbe. Letáboroznak egy tisztáson, 
amikor hirtelen egy medve tűnik fel a fák között, és 
megtámadja az anyóst. A székely és felesége egy 
közeli fa tetején keres menedéket, az anyós elkezd 
körbe-körbe szaladni, a medve pedig a fogait 
csattogtatva utána. A feleség odaszól a férjének: 
- Ez a vadállat mindjárt elkapja anyámat. Gyerünk, 
segíts már neki! 
Mire a férj: 

- Ugyan már, gyors ez a medve, elboldogul egyedül 
is. 

* 

- Hallottad, hogy a teve egy hétig tud úgy dolgozni, 
hogy egy kortyot sem iszik? 
- Az semmi, az én főnököm egy hétig tud úgy inni, 
hogy nem dolgozik. 

* 
Munkahelyi felvétel előtti beszélgetés: 
- Maga házas? 
- Igen, már tíz éve. 
- Hol lakik? 
- Kertes házban. 
- Gyerekek vannak? 
- Kettő is. 
- Állatok? 
- Dehogyis, tök kulturáltak. 

* 
- Na, hogy tetszik a házasélet? – kérdezik a fél éve 
nősült férjet. 
- Hááát, újra 16 évesnek érzem magam. 
- Tényleg? 
- Ja. A WC-ben dohányzom, és a haverokkal titkos 
találkozókon iszom, és este nyolcra otthon vagyok. 

* 
Nyolcvan éves nagyanyó unokáját okítja. 
- Jó emésztéshez sört iszom. Étvágytalansághoz 
nekem fehér bor kell. Ha alacsony a vérnyomásom, 
vörös bort fogyasztok. Magas vérnyomás esetén 
konyakozom, és ha meg vagyok hűlve, akkor pálinkát 
fogyasztok. 
- És mikor iszol vizet nagymama? 
- Nos, olyan betegségem még nem volt. 

* 
A kis unoka megkérdezi a nagypapát, mit jelent az, 
hogy átlag. Nagyapó gondolkodik egy keveset, majd 
mond egy példát: 
- Te 8 éves vagy, én 80, tehát ketten együtt 88 
évesek vagyunk, vagyis átlagban 44 évesek, ami a 
legszebb férfikor. De te se tudsz mit kezdeni a 
nőkkel, meg én se! 

http://www.melanoma.hu/


* 
Az igazgató vásárol egy "Én vagyok a főnök!" feliratú 
táblát, és kiteszi az ajtajára. Mikor később visszatér 
az ebédszünetről, csodálkozva látja, hogy valaki egy 
cetlit ragasztott a táblára: 
"Főnök, a felesége telefonált. Kéri vissza a tábláját." 

* 
Egy orvosnál csőtörés van, így hát hív egy vízvezeték 
szerelőt. A szerelő ki is jön, egy fél óra alatt kicseréli 
a hibás csőszakaszt, majd benyújtja a számlát 30000 
forintról. Az orvos teljesen elképed: 
- Ez hihetetlen! Ennyit én, mint elismert orvos sem 
keresek! 
A szerelő csak mosolyog: 
- Tudom, én sem kerestem ennyit, amíg orvos 
voltam! 

* 
Egy német és egy amerikai beszélget: 
- Nekem egy Mercedesem van, a feleségemnek egy 
BMW-je, külföldre pedig lakókocsival járunk - mondja 
a német. 

- Nekem Buick, a feleségemnek meg egy Chrysler 
van - mondja az amerikai. 
- És külföldre mivel jártok? 
- Leginkább tankkal. 

* 
Egy fickó a nyilvánosházban méregeti a nőket. 
Odamegy az egyikhez: 
- Adok 10.000 forintot, de úgy csináljuk, ahogy én 
akarom. 
- Jaj, inkább nem, mert új vagyok, és nem akarom 
elszúrni a karrieremet azzal, hogy mindjárt az elején 
nem tudok valamit teljesíteni. 
A pasi odamegy egy másik nőhöz. 
- Adok 20.000 forintot, de úgy csináljuk, ahogy én 
akarom. 
- Oké, menjünk. 
Felmennek szobára, de pár perc múlva a pasi lógó 
orral távozik. A nő dühösen robog le a lépcsőn, a 
többiek kíváncsian kérdik tőle. 
- Na, hogy akarta? 
- Hitelre. 

 
 

Drótpostacím:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 
 

Az Olajipari  Szakszervezet  időszakos kiadványában a hi rdetések ingyenesek 
 
 

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

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Száll ítás,  áruszáll ítás!  
 

Vállalom: 
 

Magánszemélyek, cégek anyagbeszerzését, termékeinek szállítását, a megvásárolt bútorok, 
elektronikai eszközök sérülésmentes házhozszállítását. 

Vállalom továbbá: zöldség, gyümölcs, illetve nagyobb csomagok szállítását, kisebb albérleti 
költöztetést, 1,5 tonna teherbírású furgonommal. 

A fuvarokat előzetes megbeszélés szerint, korrekt megbízható és pontos módon teljesítem – 
értem ez alatt az időpontot, árat, fizetési feltételeket. 

Megbízásokat belföldön, az ország területén történő szállításokra vállalok. 
 

Elérhetőségem: +36-20-222-8060 
                

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Buick&action=edit&redlink=1
mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Olajipari Szakszervezet 
időszakos kiadványa 

Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

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 
 

K I A D Ó  L A K Á S !  
 

Százhalombattán, Erkel F. Krt. 81 szám alatti 3. emeleti 37m2-es, egy szobás, bútorozott 
lakás kiadó! 

Műanyag, redőnyös nyílászárók és több ponton záródó biztonsági ajtó. 
Érdeklődni lehet Kocsisné Tímeánál a +36-70-373-4708-as telefonszámon. 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
http://www.olajipariszakszervezet.hu/

	Melyik anyajegyszűrési módszer a leghatékonyabb a melanoma felismerésére?
	Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

