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Tisztelt Munkatársak! 
 
Miután a munkáltató nem módosította ajánlatát, ráadásul két alkalommal is elhalasztotta a 
KSZ egyeztetést, ezúton is tájékoztatjuk Tisztelt Kollégáinkat a sikertelenség általunk 
megnevezhető okairól. 
 

- Kollégáikkal egyetértésben, a munkáltató 
ajánlatát nem tudjuk elfogadni, mert az a 
bérfejlesztés tekintetében indokolatlanul alacsony, 
mindennek tetejébe a felosztás módját is a 
munkáltató határozta meg és a szakszervezeti 
véleményeket figyelmen kívül hagyta. 

- A munkáltató, a Hay-renszeren alapuló 
besorolási szerkezetet, kategóriákat és az ebből 
származtatott bértáblázatot a szakszervezet 
tiltakozása ellenére alkalmazza, ami már ebben az 
évben is hátrányosan érinti kollégáink nagy 
részét, és az elkövetkező időszakban nem, vagy 
alig ad lehetőséget a munkavállalók 
bérfejlesztésére. 

- A munkáltató, a bérfejlesztések 
végrehajtásánál számos esetben, elfogult módon 
úgy értékelte - az elsősorban tárgyilagosan 
értékelendő - munkavállalókat, hogy az a rosszul 
kialakított kategóriarendszer miatt sértette 
igazságérzetüket. 

- A munkáltató ajánlataiban nyilvánosságra 
hozott félhavi „nyereség-jutalom” kifizetését 
olyan túlzott feltételekhez kötötte, ami már akkor 
kétségessé tette kiadását, ráadásul a munkáltató 
által átadott KSZ tervezetben nem szerepelt. 

- A munkavállalókat érintő több kérdésben, a 
KSZ-ben úgy vállal kötelezettséget a (esetenként 
nem), szabályzatainak, utasításainak az 
érdekképviseletekkel történő megegyezésre, hogy 
azokat a KSZ aláírása után készíti el. Ennek el 
nem fogadása esetén a szakszervezetekre 
háríthatja a felelősséget, így kényszerítve az 
elfogadásra, legyen az bármilyen hátrányos a 
munkavállalókra nézve. 

- A munkáltató a KSZ-t 3 évre kívánja 
megkötni. Javaslatával, az I. fejezet 3.2. pontja 
így módosulna: 
3.2. Időbeli hatály: a kollektív szerződést a fe-

lek határozatlan időre kötötték, a 
mellékletek 2007. január 1.-től 2009. 
december 31.-ig érvényesek. 

     A kollektív szerződést aláíró 
érdekképviseletek elfogadják, hogy 2008. 
és 2009. év vonatkozásában a munkáltató 
az Mt. 37§ (5) rögzített kötelezettségének 
eleget tett. 

Ennek elfogadása esetén, a következő két évre, 
a szakszervezetek KSZ módosítási joga 
gyakorlatilag megszűnne, míg a munkáltatóé 
nem! 
MT.37.§. (5) bekezdés: 

A munkáltató – a szükséges adatok 
rendelkezésre bocsátása mellett – évente 
köteles javasolni a szerződéskötésre jogosult 
szakszervezetnek a munka díjazásával 
kapcsolatos szabályok kollektív szerződésben 
történő rendezését. 

Szakszervezetünk nem írhatja alá, mert a 
három éves időtartamra szóló KSZ aláírásával 
minden, a munkavállalók anyagi, szociális életét 
érintő tételek – bér, VBK, műszakpótlék, 
munkaruha, költségtérítés stb. – befagyhatnak. 
 
Tisztelt Munkatársak! 

Aki figyelemmel kíséri a Mol Nyrt. körül 
kialakult helyzetet, tegye mérlegre, hogy ennek 
ismeretében veszélyeztetné-e a munkavállalók 
helyzetét és aláírná-e a 3 éves szerződést akkor, 
ha azt egy esetleges új vezetés, vagy új, megfelelő 
szavazati joggal bíró tulajdonos rövid határidővel 
(3 hónap) felmondhatja. 

Aki a híradásokból értesült az ország II. 
negyedévi gazdasági eredményeiről, a 
prognosztizált éves inflációról, az gondolkodjon 
el a várható események őt érintő hatásairól és 
jelezze, ha nem ért egyet szakszervezetünk 
álláspontjával, valamint a következő oldalon 
ismertetett, munkáltatónak elküldött – 
véleményünk szerint mindkét fél számára 
elfogadható kompromisszumos javaslatával. 

Megjegyezzük, hogy véleményünk szerint, a 
munkáltató, fentebb idézett KSZ 
szerződéstervezet javaslatának I. fejezet 3.2. 
pontja nem jogszerű, mert a Munka 
Törvénykönyv szerint a munkáltató a 
munkavállalók anyagi, szociális biztonságát érintő 
kérdésekben évente köteles az érdekképviseletek 
felé ajánlatot tenni. A munkáltató által tett 
javaslat elfogadása esetén azonban, lényegében 
mentesítené magát e szabály alól. 

Az MT előírja azt is, hogy az alacsonyabb 
szintű szabály, rendelkezés stb. nem lehet 
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rosszabb a munkavállalókra nézve, mint a 
törvény. 

 

Hajzer Barnabás 
Olajipari Szakszervezet 

elnök 
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Olajipari Szakszervezet                          Százhalombatta, 2007-08-15  
 
 

MOL Nyrt.  Társasági Támogatás 
 

Simola József úr 
 
Ügyvezető Igazgató 
 
 
Tisztelt Munkáltató, Tisztelt Simola József Úr! 
 
Az utóbbi időben, az Önök kérésére elhalasztott KSZ egyeztetés folytatására tesz javaslatot az 
Olajipari Szakszervezet. 
 

1. Az Önök által ajánlott, inflációt követő bérfejlesztés év közbeni revíziójára az 
eddigi tárgyalások során többször tettünk javaslatot. Ezt konkretizálva, a 
következő javaslatot tesszük: a megtörtént és ebből következő külső és 
belső körülmények miatt a KSZ hatálya alá tartozó munkavállalók részére 
4,6%-os további bérfejlesztésre teszünk ajánlatot, 2007. július 1-ig 
visszamenőleges hatállyal. 

2. A lezáratlan kérdésekben mielőbbi megállapodásra törekszünk. 

3. A megállapodás után az Olajipari Szakszervezet a 2007. évre vonatkozó 
Kollektív Szerződést aláírja. 

4. Hosszabb távú szerződést akkor tudunk elfogadni, ha – az elnök 
vezérigazgató és vezérigazgató urak ígéretének megfelelően – az a 
munkavállalók számára előremutató jövőképet biztosít. Ilyen értelmű 
megállapodás után a sztrájkbizottságot feloszlatjuk. 

 
Javaslatunkkal a munkavállalók elkötelezettségét akarjuk erősíteni a MOL stratégiájának 
megvalósításához. 
 
Üdvözlettel: 
Hajzer Barnabás 
elnök 
 

 

A gabonafélék termelői ára átlagosan 28,9 százalékkal nőtt 2006 júniusához képest, a boltokban 
azonban a péksüteményekért 32,6, a lisztért 31,8 százalékkal kellett többet fizetni. Az élelmiszerek az 
év első felében összességében már 12 százalékkal drágultak. Gráf József agrárminiszter szerint a búza- 
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és kukoricaárak drasztikus növekedése miatt elkerülhetetlen a hazai élelmiszerárak további 15-20 
százalék körüli emelkedése.  
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Szabadság nyilvántartás: csak munkanapban 
 

A Munkástanácsok Országos Szövetségének belső használatú gyorstájékoztatójából, a Fax Futárból 
ollóztuk ki az alábbi szövegrészleteket. Bírósági értelmezés szerint egészen más megvilágításba kerül a 
szabadság jogszabályi meghatározása, mint azt eddig tudtuk. Ennek azért van jelentősége, mert a 
szabadság nyilvántartása – helyesen – nem órában, hanem munkanapokban történik. Ez, különösen a 
12 órás munkarendben dolgozóknak lehet fontos. A szabadságnak egyenlőtlen munkaidő-beosztás 
szerinti kiadásáról a Munka Törvénykönyve 135. §- a rendelkezik. Eszerint: 135. § (1).  A szabadság 
kiadásánál a munkarend (munkaidő-beosztás) szerinti munkanapokat kell figyelembe venni. 
 

b) A jogszabály bírósági értelmezése 
A szabadság mértékét a törvény munkanapban 

határozza meg. Ebből következően a szabadság 
kiadásánál is a munkarend (munkaidő-beosztás) 
szerinti munkanapokat kell figyelembe venni. Így az 
általános heti ötnapos munkarend esetén egy naptári 
hét szabadsághoz öt munkanap szabadság kiadása 
szükséges. 

A Munka Törvénykönyve 131.§ (1) bekezdése 
alapján minden munkavállalónak naptári évenként 
minimálisan 20 munkanap alapszabadság jár, 
amelynek mértéke az életkortól függően maximum 
30 munkanapra emelkedhet. 

A törvény szerint minden munkavállalót megillet 
hetente két pihenőnap. Ebből következően egy héten 
belül, az általános munkarend szerint, öt munkanap 
van, ami a szabadság kiadása szempontjától azt 
jelenti, hogy a húsz munkanap szabadság, a 
pihenőidők hozzáadásával, négyheti időtartamot 
jelent, ha egyszerre veszi igénybe a munkavállaló. 

Az általános ötnapos munkarendtől eltérően 
foglalkoztatott munkavállalókat e munkaidő-
beosztásukból adódóan a szabadság kiadásánál 
hátrány nem érheti, de előnyösebb helyzetbe sem 
kerülhetnek. 

A heti kettőnél több pihenőnapot, illetve 

szabadnapot biztosító munkaidő-beosztás esetén a 
szabadság kiadása tekintetében, a két pihenőnapon, 
valamint az esetleges munkaszüneti napon felüli 
további szabadnapok is munkanapnak számítanak. E 
szabadnapokra is tehát egy-egy nap szabadságot kell 
kiadni. 

A heti kettőnél kevesebb pihenőnapot biztosító 

munkarend esetén úgy kell kiadni a szabadságát, 
hogy azonos naptári időszakra (hétre) mentesüljön a 
munkavégzés alól, mint az ötnapos munkahéttel 
dolgozó munkavállalók. Így pl. hat munkanapos 
munkaidő-beosztás esetén is egy naptári hét 
szabadsághoz csak 5 munkanap szabadságot kell 
kiadottnak tekinteni. 

1. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén 
történő szabadság kiadás 

a) A jogszabályi előírás 

A szabadságnak egyenlőtlen munkaidő-beosztás 
szerinti kiadásáról a Munka Törvénykönyve 135. §- 
a rendelkezik. 

Eszerint: 135. § (1)  A szabadság kiadásánál a 
munkarend (munkaidő-beosztás) szerinti 
munkanapokat kell figyelembe venni. 

(2) A heti kettőnél több pihenőnapot biztosító 
munkaidő-beosztás esetén a szabadság kiadása 
tekintetében a hét minden napja munkanapnak 
számít, kivéve a munkavállaló két pihenőnapját, 
valamint a munkaszüneti napot. 

(3) Annak a munkavállalónak, akinek a 
munkaidő-beosztása nem biztosít hetenként két 
pihenőnapot, úgy kell számítani a szabadságát, 
hogy azonos naptári időszakra (hétre) mentesüljön a 
munkavégzés alól, mint az ötnapos munkahéttel 
dolgozók. 

2. Nyilvántartás: csak munkanapban. 
A szabadság nyilvántartása nem történhet 

munkaórában akkor sem, ha a munkaidő eltér a 
szokványos, nyolcórás napi munkavégzéstől. 

a) Nyolc órát meghaladó munkavégzés esetén 
Előfordul, hogy a munkáltató a munkavállalót 

megillető szabadság mértékét nem munkanapban, 
hanem munkaórában tartja nyilván, s ehhez 
igazodóan adja ki. Ilyen esetben előfordulhat, hogy 
pl. tizenkét órás napi munkaidő-beosztás estén a 
szabadságként nem egy munkanapot, hanem másfél 
munkanapot könyvel el. A bírói gyakorlat ezt a 
megoldást egyértelműen jogsértőnek tartja. 

A Legfelsőbb Bíróság elvi határozata (EBH2003. 
972) egyértelműen leszögezi, hogy a munkavállaló 
szabadságát munkanapban kell nyilvántartani. A 
munkaórában történő nyilvántartás nem felel meg az 
Mt. 131-132.§-ának. 

3.  A szabadság kiadása részletekben 
A szabadság kiadásával és nyilvántartásával 

kapcsolatos legtöbb anomália és a munkavállaló 
„megrövidítése” azáltal fordulhat elő, ha a 
szabadságot több részletben veszi igénybe, illetve 
adja ki a munkáltató. 
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Fontos ezért tudni, hogy a Munka 
Törvénykönyve csak kivételesen engedi meg, hogy 
a szabadságot több részletre lehessen osztani. 

Az Mt. 134. § (4) bekezdése szerint ugyanis a 

szabadságot kettőnél több részletben csak a 
munkavállaló kérésére lehet kiadni. 

 
(folyt. a következő oldalon) 
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A jogszabály nem tesz különbséget az 
alapszabadság egy negyede, amit a munkavállaló 
vehet ki, és a rendes szabadság többi része – amit a 
munkáltató ad ki – között. Ebből következően tehát 
az egész tárgyévi szabadságot maximum két 
részletben lehet kiadni. Ez alól csak a munkavállaló 
kifejezett beleegyezésével történő, több részletben 
való kiadás lehetséges. A munkavállaló 
beleegyezése pedig nem kényszeríthető ki. 

A másik fontos szabály pedig az, hogy a 

szabadság kiadásának időpontját a munkáltató a 
munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete 
előtt egy hónappal kell, hogy közölje. Ettől a 
szabálytól a munkáltató csak rendkívül indokolt 
esetben térhet el, és a munkavállalónak ezzel 
összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit 
köteles megtéríteni. (Mt. 134. (5) bekezdés). 

Ezeknek a szabályoknak a betartása, illetve 
betartatása a munkáltatóval, csökkenti az 
egyenlőtlen munkaidő-beosztású munkavállalók 
szabadságának nem jogszerű kiadásának kockázatát 
is. 

6.  Sérelem esetén. 
Mi a teendő a szabadság nyilvántartására és 

kiadására vonatkozó szabályok megsértése 
esetén? 

A Munka Törvénykönyve 140/A. § (1) 
bekezdése szerint a munkáltató köteles 
nyilvántartani a munkavállalók a) rendes és 
rendkívüli munkaidejével, ügyeletével, 
készenlétével; b) szabadságának kiadásával; c) 
egyéb munkaidő-kedvezményével kapcsolatos 
adatokat. 

A Munka Törvénykönyve 76. § (7) bekezdése 
szerint a munkáltató köteles tájékoztatni a 

munkavállalót a) az irányadó munkarendről; b) a 
rendes szabadság mértékének számításai módjáról 
és kiadásáról. 

A Munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi 
LXXV. Törvény 3. § f) pontja alapján a munkaügyi 
ellenőrzés kiterjed a munkaidőre, a pihenőidőre, a 
rendkívüli munkavégzésre, valamint a szabadságra 
vonatkozó, jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben előírt rendelkezések megtartására. 

Mindezek alapján a szakszervezet, vagy az 
érintett munkavállalók bejelentést tehetnek 
közvetlenül a munkaügyi felügyeleten akár a 
szabadság nyilvántartásának, akár az arra vonatkozó 
tájékoztatásnak, továbbá a szabadság esetlegesen 
jogellenesen történő számítására és kiadására 
vonatkozóan. 

Amennyiben bebizonyosodik, hogy a munkáltató 
nem szabályszerűen számította ki és adta ki a 
szabadságot, hanem a jogszabályban foglaltnál 
kevesebbet, akkor az érintett munkavállalók 
jogosultak kivenni a munkaviszony fennállása alatt 
(az elévülési időn belül) a ki nem adott 
szabadságokat az általuk meghatározott időpontban 
azzal, hogy a szabadság igénybevétele előtt 15 
nappal kell bejelenteniük a munkáltatónak, hogy 
mikor mennek szabadságra. (Mt. 134. § (2) 
bekezdése). 

A munkaügyi felügyelő, ha a szabálytalanságot 
megállapítja, többféle szankciót alkalmazhat a 
munkáltatóval szemben, pl. bírságot szab ki, 
felszólítja a szabálytalanság abbahagyására, stb. 

 
Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit 

 

 
Tisztelt Főszerkesztő Úr! 
 
Először is gratulálunk a Ténykép újság szókimondásához. 
Nagy bátorság kell ma a Mol-nál az igazság leírásához. Különösen akkor, amikor olyanokkal vagyunk 
körülvéve akik, ÜT tagként a fizetésükön felül, százezres tiszteletdíjat és korlátlan költségtérítést (utazás, 
szállás, étkezés) kapnak a cég vezetésétől. Ezt úgy szolgálják meg, hogy agitálják a dolgozókat: fogadják el a 
munkaadók javaslatát, mert az nagyon jó. Nyíltan félnek a dolgozók ennek ellentmondani, mert ezek a 
főnökökkel jóban vannak. 
Úgy néz ki, hogy ezek az érdekképviselők nem a dolgozók, hanem a főnökök érdekét képviselik. 
A vezetőkkel összefogva próbálják lejáratni az Olajipari Szakszervezetet. Akkor kezdődött, amikor egyedül 
az OSZ nem akarta hagyni, hogy elvegyék tőlünk a végkielégítést. 
Azóta megy a suttogó propaganda. Riogatják az embereket mindenféle hamis információkkal és az Olajipari 
Szakszervezetet ilyenkor mindig rossz színben próbálják meg feltüntetni. 
Bizonyára Önöknek is van erről információjuk. 
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Javasoljuk, hogy a lejárató kampányt ne hagyják szó nélkül. A fenti tényekről világosítsák fel az összes 
dolgozót. Tudja meg mindenki, hogy ezektől mit várhat! 
  
Kívánunk további jó munkát! 
  
Üdvözlettel: Csaptekerők 
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Olasz vállalatot vett a MOL 
 

A MOL szerződést írt alá az Italiana Energia e Servizi (IES), finomítással és kereskedelemmel 
foglalkozó társaság 100 százalékának megvásárlására - közölte a vállalat a Budapesti Értéktőzsde 
honlapján.  

 
A végleges vételárat, a zárást követően hozza 

nyilvánosságra a MOL, a tranzakciós 
dokumentumokban vállalt titoktartási 
kötelezettségekkel is összhangban. A tranzakció 
zárása a versenyhivatali jóváhagyás függvényében 
2007. negyedik negyedévben várható. 

Az IES tulajdonában van a mantovai finomító, 
és 165 töltőállomásból álló kiskereskedelmi 
hálózatot is működtet - ebből 30-at maga a társaság 
birtokol. A MOL 15 százalékkal, éves szinten 2,6 
millió tonnáról 3 millió tonnára kívánja növelni a 
mantovai finomító kapacitását a következő 5 évben, 
egy 130 millió eurót kitevő fejlesztési program 
végrehajtásával. 

Az IES 1,295 milliárd euró árbevétel mellett 98 
millió euró EBITDA-t ért el a 2006. június 30-ig 
tartó pénzügyi évben. 

A MOL közleménye szerint a társaság mintegy 
fél évig tartó versenytárgyalást követően írta alá a 
600 alkalmazottat foglalkoztató, magántulajdonban 
lévő olajfinomító és kereskedelmi vállalat 
megvásárlásáról szóló szerződést. 

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató szerint ez a 
lépés a vállalat számára nem csupán akvizíciós, 
hanem organikus növekedést is jelent, ami újabb 
értéknövelő befektetés a részvényesei számára. 

 
Inforadio.hu 

 
Mantova városát nagyjából i. e. 2000. körül alapították. Neve az etruszk Mantus, az alvilág istenének 

nevéből származik. 
Shakespeare - Rómeó és Júlia című tragédiájában a címszereplő Rómeó száműzetése után Mantovába 

utazik. Itt vásárolja a mérget, mely később halálát okozza. 
 

Az OMV-vezér: "Amit mi ajánlunk, az a legjobb megoldás" 
 

A MOL a finomításban, az OMV viszont a gázüzletben, a kutatás-termelésben és a petrolkémiában 
jobb - egyebek mellett ezzel indokolta az InfoRádiónak adott interjúban Wolfgang Ruttenstorfer, az 
osztrák olajvállalat elnök-vezérigazgatója, miért tartanák célszerűnek a két cég együttműködését. 

 
A legjobb forgatókönyv az, ha gyorsan sikerül 

megállapodni a MOL-lal az együttműködésről - 
mondta az OMV elnök-vezérigazgatója az 
InfoRádiónak arra a kérdésére, hogy a cég által 
felvázolt lehetséges szcenáriók között melyik a 
legideálisabb. 

Értelemszerűen a legrosszabb az, ha nem jön 
létre az együttműködés - mondta Wolfgang 
Ruttenstorfer. 

"Természetesen nem zárhatjuk ki egy harmadik 
befektető megjelenését a térségben. Amit mi 
ajánlunk, az a legjobb megoldás, nemcsak a MOL, a 
vállalat menedzsmentje, a részvényesek, és a 
kormány számára is. A két cég együttműködése 
révén olyan erő jöhet létre, amely képes globális 

szerepvállalásra" - fogalmazott az InfoRádiónak az 
OMV elnök-vezérigazgatója. 

"A Nabucco és az adriai projekt talán a két 
legfontosabb, melyek megvalósításában talán 
kézenfekvő volna a két vállalat együttműködése. 
Ugyanakkor az egyesülést követően a jelenleginél 
nagyobb volumenű kutatás-termelési programok 
megvalósítására lehet képes az egyesült társaság" - 
jelentette ki Wolfgang Ruttenstorfer. 

"A MOL rendkívül jó a finomításban, a pozsonyi 
és a százhalombattai finomítók is nagyon magas 
színvonalúak" - tette hozzá az OMV első embere, 
aki szerint ugyanakkor az osztrák cég a kutatás-
termelésben, a gázüzletben és a petrolkémiában jobb 
pozíciókkal rendelkezik. 
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A két vállalat kombinációja ezért mindenképpen 
egy erősebb szervezetet eredményeznek - állította az 
InfoRádiónak Wolfgang Ruttenstorfer. 

Korábban az InfoRádióban a MOL elnök-
vezérigazgatója azt mondta: a két vállalat fúziója 
nem növelné az új cég hatékonyságát, de a verseny 
megszűnését jelentené a régióban. Hernádi Zsolt 

hozzátette: a magyar olajtársaság egyedül is 
teljesíteni tudja a 2010-ig vállalt stratégiáját. 

Az olajtársaság vezetője elmondta: a magyar 
államnak nemcsak joga, hanem kötelessége is, hogy 
minősítse egy ilyen méretű, stratégiai és 
nemzetbiztonsági kockázati szempontból fontos 
vállalat tulajdonosi átszerveződését. 

 

 
                                                              E-mail: Olajipariszakszervezet@mol.hu  

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

 

Mindig a leghülyébb ötletek valósulnak meg a 
leggyorsabban. 

* 
A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi 
év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt 

éveidben. 
* 

Nem tudom, mit kezdenék a feleségem nélkül. 
De olyan jó rágondolni. 

* 
Mire felneveled a gyerekeidet, megtanulod, 

mivel tartozol szüleidnek. 
* 

Hazakísérlek, mert sok felétek a rendőr! 
* 

A házasságban meg lehet osztani azokat 
a gondokat, amelyek házasság nélkül nem is 

lennének. 
* 

Budapesten a rendőrök letartóztattak egy 
fiatalembert, mert fegyvert találtak nála. 

Egy kést a hátában. 
* 

Sose félj valami újat tenni. 
Emlékezz, hogy egy magányos amatőr készítette 

a Bárkát, és egy halom szakértő a Titanicot. 
* 

Kiadtak egy könyvet, amely felsorolja azokat a 
külföldi államokat, amelyek gyűlölik az 

Egyesült Államokat, vagy neheztelnek rá. 
A könyv címe: Világatlasz. 

* 
Két öreg néni eteti a galambokat. 

Az egyik megszólal: 

- Te ezek a galambok olyanok, mint a 

politikusok. 

- Miért? 

- Hát mert amíg lent vannak a földön, addig a 

kezünkből esznek, de ahogy fölénk kerülnek, csak 
szarnak a fejünkre! 

* 
A baleseti sebészet felvételi osztályán: 

- Magával mi történt? 
- Hát az úgy volt, hogy este lefekvéshez 

készülődtünk az asszonnyal. Állt a tükör előtt és 

panaszkodott: "Jaj istenem, tele vagyok ráncokkal, 
a melleim a hasamig lógnak, a fenekem 
megereszkedett. Mondj már valami bíztatót!" 

- És? 
- Erre azt mondtam neki: de legalább a 

szemeddel semmi gond. Ezután már csak a 
mentőautóban tértem magamhoz... 

A középkorú hölgy a fodrásztól hazatérve 
mosolyogva áll a férje elé: 

- Nem veszel rajtam észre valami változást? 
- Nem - vonja meg a vállát a férfi. 
- Fodrásznál voltam. 
- És? 
- Csak azért, mert azt mondtad, hosszú 

hajjal úgy nézek ki, mint egy öregasszony. 
- Na és? 
- Ugye, rövid hajjal már cseppet sem nézek 

ki úgy? 
- Nem, drágám. Most pont olyan vagy, mint 

egy öregember. 
* 

Egy shaolin templomban a tanítvány így szól a 

mesteréhez: 

- Bölcs és tiszteletreméltó Mester, meg tudnád 

nekem magyarázni a különbséget egy igazgyöngy 

és egy nő között? 

- A különbség, jelentéktelen barátom, abban áll, 

hogy egy igazgyöngyöt mindkét felén felfűzhetsz, 
míg egy nőt csak az egyik felén. 

A tanítvány (zavarodottan) így szól: 

- Mester, engedd meg, hogy ellentmondjak 

mérhetetlen bölcsességednek, de én úgy hallottam, 

hogy egyes nőket mindkét végükről fel lehet fűzni! 
- No, azok fiam nem is nők, hanem 

igazgyöngyök... 

* 
Kisfiú a hálószoba ajtó kulcslyukán keresztül 

leskelődik: 
- És még ezek akarnak engem pszichológushoz 

vinni, mert szopom az ujjam?! 
* 

Egy ember az éjszaka közepén részegen 
támolyog haza. A felesége sodrófával várja az 
ajtóban. Megszólal a férfi: 

- Jaj, édesem! Te még éjfélkor is sütsz? 
* 



Orvhorgász, kezében nagy vödör hallal összefut 
a halőrrel. 

- Kérem, ezek itt a saját halaim! Néha kijövök, 
megúsztatom őket, aztán egyetlen füttyszavamra 
mind visszaugrálnak a vödörbe. 

- Na persze. Mutassa! 
Fickó bedobálja a halakat a vízbe, és vár, vár. 
- Mikor hívja már vissza a halakat? 
- ... Miféle halakat??? 

* 
- Anyu! Apu ma kétszer is megvert. Először, 

amikor megmutattam neki a bizonyítványt, 
másodszor amikor elmondtam neki, hogy az ő 
bizonyítványa volt. 
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TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA AZ OLAJIPARI SZAKSZERVEZET TAGJAINAK 
 

A törzsvásárlói kártya 2007. évre érvényes és 20%-os kedvezményre jogosít! 
 

Akciós áruinknál a kártya további engedményre nem jogosít! 
 

Keresse fel üzletünket, ahol garantáltan udvarias, szakszerű kiszolgálásban részesítjük! 
 

Terézvárosi Textilkereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Címünk: 

Százhalombatta Irinyi János u. 24. 
Az Irinyi János u. és a Jedlik Ányos u. közötti volt hőközpont épülete. 

      
 

 
ELADÓ CSALÁDI HÁZ! 

 
 

Iváncsán, az M6-os úttól 2 percre, teljes közműves, 900 négyszögöles (később leválasztható) telken 
eladó egy félkész, 125m2 + teraszos, 3 szobás, nappalis ház garázzsal. 

Befejezés igény szerint. 
 

Telefon: 06-30-442-7462 
 

Olajipari Szakszervezet 
Időszakos kiadványa Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 
Felelős kiadó: Hajzer Barnabás 

Levelezési cím: Mol Nyrt. 2443 Százhalombatta Pf.: 1. 
Telefon: 121-19 

Fax: 11519 
 

Ha szereted az angolt, vagy szeretnéd jobban tudni, vár a Cool Club English School! 

Tanfolyamaink:  

Pre-school (ovis angol) 3-6 éves korig 

Basic English 7-10 éves korig 

Essential English 11-14 éves korig 

High School English 15-18 éves korig 

Pre-exam courses (nyelvvizsga és érettségi előkészítő) 

Baby&Mum English (2-3 éves gyermek és édesanyja) 

Helyszín: Százhalombatta Kodály Zoltán sétány 20. 2/4 

Telefon: 06-30-3258771 és 06-30-3258727 

ELADÓ HÁZ! 
 

Iváncsán, 1017 m2-es telken eladó egy 80 m2-es, egy szintes, vegyes falazatú, paraszthát típusú 
felújított, két szobás, teljes közműves ház. Garázs és boltíves pince is van. 

 

Ára: 8,9 millió forint 
 

Telefon: 06-30-442-7462 
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