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Az Olajipari Szakszervezet 6%-os alapbérfejlesztést javasolt 

Megkezdődtek a Kollektív Szerződés tárgyalásai 

 

Az Olajipari Szakszervezet, a szakszervezetek működésére elkülönített munkáltatói keretösszeg terhé-

re őszi beszámoló-oktató konferenciát tartott a szakszervezeti tisztségviselők részére október 20-21-22-

én, a visegrádi Silvanus hotelben. Az első napon Kovács László elnök beszámolt az eltelt időszak esemé-

nyeiről. A beszámolót a jelenlévők nyílt szavazással – ellenvélemény nélkül – elfogadták. 
 

A nap hátralévő részében került sor a KSz tárgya-

lásra való felkészülésre (melléklete; bérfejlesztés, 

pótlékok, VBK, HAY), valamint a MOL bérpolitikája 

és ösztönző rendszerének kapcsán, az őszi tárgyalá-

sokon képviselendő hatékony érvrendszerek megbe-

szélésére. 

Elsősorban műszakos területről tájékoztatók hang-

zottak el a munkahelyeken felmerült aktuális problé-

mákról. 

Ezt követően, az Olajipari Szakszervezet elnöksége 

által kidolgozott 2015. évi KSz tárgyalás 1-es számú 

– három részre tagolt – mellékletének megvitatására, 

illetve elfogadására. A tervezetet nyílt szavazással, 

ellenvélemény és tartózkodás nélkül a jelenlévők 

elfogadták (A következő oldalon olvasható – kiemel-

ve –, az Olajipari Szakszervezet által a munkaáltató 

részére elküldött javaslatok lényegi alapelvei, illetve 

módosítani kívánt konkrét elemei). 

A második nap délelőttjén előadást hallhattunk Dr. 

Ferenczné Dr. Böröcz Éva tanácselnök asszony-

tól, a Veszprém Megyei törvényszék munkaügy 

fellebbviteli tanácsvezető bírójától, aki széleskö-

rű tájékoztatót tartott a Munkaügyi perekről, be-

adványokról, munkajog-érdekérvényesítési lehe-

tőségekről, különös tekintettel az új Munka Tör-

vénykönyv rendelkezéseinek tükrében. 
A bírónő minden részletre kiterjedő tájékoztatást 

adott – rengeteg kérdés és hozzászólás közepette – a 

sztrájktörvénnyel összefüggő bírói állásponttal kap-

csolatban. 

Nagy érdeklődés övezte egy sztrájkkal kapcsolatos 

elégséges szolgáltatás kérdéskörét valamint azt, hogy 

a munkáltató, mit és hogyan tehet egy esetleges 

sztrájk esetén. 

(Emlékeztetőül: a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 

2007. évi, 15.M. 4889/2007/14 számú döntésében 

kimondta, hogy az Olajipari Szakszervezet felperes 

által, a sztrájkjog gyakorlása megakadályozásának 

megállapítása iránt indított perben a MOL Nyrt. mint 

alperes jogellenesen járt el, mikor a munkavállalókat 

a 2006. május 19-én kelt levele mellékletét képező 

formanyomtatvány kitöltésére szólította fel és ennek 

elmulasztása esetére munkajogi, kártérítési és bünte-

tőjogi jogkövetkezményeket helyezett kilátásba). 

Délután Dr. Kéri Ádám, Munkaügyi szakértő, 

munkajogász tartott előadást jogi alapismeretekből (A 

jogszabályok hierarchiája, szakszervezeti alapjogok, 

kollektív jogok az Mt.-ben; a jogi és nem jogi kérdé-

sek elkülönítése a gyakorlati munka során). 

Szó volt a szakszervezeti tisztségviselők szerepéről, 

jogairól az abszolút helyi szintű, és a vállalati mun-

kaügyi egyeztetésekben, munkaügyi vitában, kom-

munikációban. 

Hosszasan beszélt a szabadság kiadásának, túlóra 

elrendelésének/elszámolásának, munkarend, munka-

idő elszámolásának szabályairól, valamint a munkál-

tatónak a személyes szférába való bármilyen jellegű 

betekintésének törvényi szabályairól. 

 

Brunecker Jenő 

 

A MOL Nyrt. válasza az Olajipari Szakszervezet javaslataira 
 

Részlet a KSz tárgyalás 2014.11.06-i emlékeztetőjéből 
 

2. Olajipari Szakszervezet 2014. november 5-én kelt egyéni javaslata 
 
Tekintettel arra, hogy a Kollektív Szerződést a Munkáltató csak az összes arra jogosult szakszervezettel kötheti 
meg, kérte a szakszervezeteket, hogy alakítsanak ki közös álláspontot, vagy ha nincs ilyen szándékuk, akkor 
tájékoztassák a Munkáltatót arról, hogy egyéni ajánlatokat kívánnak a Munkáltató elé tárni. Az utóbbi esetben 
is elengedhetetlen azonban a szakszervezetek szoros és konstruktív együttműködése annak érdekében, hogy 
érvényes megállapodás szülessen. 
A szakszervezetek kinyilvánították szándékukat, hogy közös szakszervezeti álláspontot alakítanak ki. Mind-
ezeknek megfelelően az Olajipari Szakszervezet egyéni javaslata nem kerül megtárgyalásra. 
A Felek megállapodtak abban is, hogy a KSz javaslatokat írásba foglalja mind a Szakszervezeti oldal, mind a 
Munkáltató és az írásba foglalt információkat kommunikálják a hiteles és pontos tájékoztatás érdekében. 

A Felek megállapodtak abban, hogy a KSz tárgyalást 2014. november 20-án folytatják. 
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Az Olajipari Szakszervezet javaslatai 
 

1. számú melléklet 
2015. ÉVI BÉREMELÉS  

1. Az 2015. évi alapbérfejlesztés mértéke; 6% 

    Az alapbérfejlesztés kifizetése 25%-os differenciálással kerül végrehajtásra 

1.1. A teljes munkaidő garantált minimum alapbér összege: 153.000,- Ft.- Jelenleg: 144.000-Ft 

A munkáltató a szakszervezetekkel közösen áttekinti a munkáltatónál működtetett munkakör értékelési és be-

sorolási rendszert. (HAY)  

- A munkakör besorolások, értékelések felülvizsgálatra kerülnek. 

- A MOL-os bérsávok, beállások a felülvizsgálat alapján megemelésre kerülnek. 

- Nem alkalmazza a munkáltató a HAY kategóriák felső sávhatárait (120%)  

2. számú melléklet 

2016-2017-2018. ÉVI BÉRPÓTLÉKOK, MUNKA DÍJAZÁSI FORMÁK, JUTALMAK MÉRTÉKE 

2.4. Fix összegű vasárnapi juttatás 

A műszakpótlékon felül  

8 órás munkarendben - további 3.000,- Ft/vasárnap összegű juttatás – Jelenleg 1.000-Ft 

12 órás munkarendben - további 4.500,- Ft/vasárnap összegű juttatás. – Jelenleg 1.000-Ft 

3. Az eredményérdekeltségi ösztönző juttatás 

A 2015-2016-2017-ben esedékes eredményérdekeltségi ösztönző mértéke az 

EBITDA cél 80-100%-os teljesítése esetén: 10 %. 

Az eredményérdekeltségi ösztönző 50%-a kerül differenciálásra a kifizetésénél  

 

4.1. Karácsonyi jutalom 

Egyhavi személyi alapbérnek megfelelő összegű jutalom differenciálás nélkül. 

4.3. Törzsgárda jutalom 

10 év:      50.000,- Ft 

15 év:    100.000,- Ft 

20 év:    200.000,- Ft 

25 év:    300.000,- Ft 

30 év:    400.000,- Ft 

35 év:    600.000,- Ft 

40 év:    800.000,- Ft 

45 év: 1.000.000,- Ft 

 

- A fenti juttatások időarányos része a nyugdíjkorhatár betöltése előtt – munkáltatói felmondás esetén –  

távozó munkavállalók részére kifizetendő. 

- 5.1.2. Saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése: 15 Ft/km. Jelenleg: KSZ szerint 9-

Ft/km. 
(folyt. a következő oldalon) 
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6. Felmondási juttatás 

A Munkáltató a létszámleépítésben érintett munkavállalók számára - munkáltatói felmondás, illetve a munkál-

tató által kezdeményezett közös megegyezés esetén - a Munka Törvénykönyvében és a Kollektív Szerződés-

ben foglalt járandóságokon felül plusz juttatást biztosít az alábbiak szerint: 

 

Szolgálati idő (év)* 

  Pluszjuttatás 

Végkielégítés (hó) 
Felmondási idő 

(hó) 
Összesen (hó) Bruttó, Ft 

minimum 5  2 1,5 3,5 650.000 

minimum 10 3 1,8 4,8 900.000 

minimum 15 4 2 6 1.500.000 

minimum 20 5 3 8 3.000.000 

minimum 25 6 3 9 3.500.000 

25 év felett 6 3 9 4.000.000 

 

3. számú melléklet 

2015. ÉVI BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK MÉRTÉKE 

1. Béren kívüli juttatások 

1.1. A Választható Béren Kívüli juttatások éves keretösszege: 740.000- Ft/fő - Jelenleg: 700.000-Ft/fő 

1.2. Szociális- és jóléti támogatások: 60 M Ft/év. - Jelenleg: 58MFt/év 

 

Szabadság kiadása év közben 
 

Néhány kollégánk panaszkodott, mert munkahelyi vezetője havonta kötelezte őket arra, hogy akaratuk 

ellenére egy-egy nap szabadságra menjenek. Az új Munka Törvénykönyvből idézve, tisztázó szándékkal, 

elsősorban ezeknek a vezetőknek szólnak az alábbi sorok: 

 

Az Mt. 122. § (1) bekezdése szerint a szabadságot a munkavállaló előzetes meghallgatását követően adja ki a 

munkáltató. 
 

A munkáltatót a szabadság kiadása időpontjának meghatározásakor, annak esetleges módosításakor, a szabad-

ság tárgyéven túli kiadásakor, a megkezdett szabadságról való visszarendeléskor köti a munkavállaló érdekei-

nek méltányos mérlegelésével, valamint a jóhiszemű, tisztességes és rendeltetésszerű joggyakorlással összefüg-

gő kötelezettség [Mt. 6. § (3) bek.]. 
 

A szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy tartama legalább összefüggő tizen-

négy napot elérjen. A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt 

tizenöt nappal közölni kell. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az eltérő megállapodás lehetősége mind a mun-

kavállaló javára, mind a hátrányára engedi az eltérést. 
 

A munkavállalót a szabadság kiadását megelőzően meg kell hallgatnia a munkáltatónak, vagyis egyeztetési 

kötelezettség áll fenn. 
 

A munkáltatónak úgy kell kiadnia a szabadságot, hogy az naptári évenként legalább egy alkalommal egybefüg-

gő minimálisan 14 napos időtartamot lefedjen, mely időtartam szempontjából azonban a heti pihenőnap és a 

munkaszüneti nap figyelembe vehető. (Ettől a szabálytól a felek egyező akarattal eltérhetnek). Ezen egybefüg-

gő időtartam alatt a munkavállaló mentesül nem csak a munkavégzési, hanem a rendelkezésre állási kötelezett-

ség alól is. 
 

A munkáltató által kiadni kívánt szabadságról legalább 15 nappal korábban tájékoztatni kell a munka-

vállalót. 
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Levelet kaptunk 
 

Inkognitót biztosítunk írójának, annál is inkább, mert egy-egy jogos kritikai észrevételt követően, né-

hány gőgös vezetőféle részéről a betartás sem elképzelhetetlen. Sok olyan dologra rávilágít az írás, ami 

már-már a MOL felfogásra jellemző. Érdemes elolvasni és elgondolkodni rajta. Különösen odafent, a 

mostanság gyakran billegő kakasülőkön… 
 

Tisztelt Olajipari Szakszervezet! 
  

Ez év elején vezetőink új CIO-t mutattak be nekünk, és több tájékoztatón keresztül kérték vele együtt a bizal-

munkat a kiszervezéssel kapcsolatban (persze csak utólag tudtuk meg azt is, hogy kiszervezés/kihelyezés lesz, 

így fel sem tudtunk készülni, hogy szakszervezeteket be lehessen ebbe vonni). 
 

Akkor biztosítottak, hogy érték alapon fogják megítélni a IT munkáját, hogy Maradi úr (az új CIO) azon lesz, 

hogy az üzletnek megmutassa, mekkora az IT értékteremtő ereje a MOL-ban, képes az IT az üzletet támogatni, 

motorizálni, és ezen az alapon történik a kiszervezésünk is, és eszerint jönnek létre az SLA-k a MOL üzleti 

oldallal. Hogy 100%-os MOL tulajdon lesz a Kft, hogy nem lesz elbocsájtás, hogy 1 évig nem változik a bére-

zés. Ezek bíztatónak tűntek... 
 

Ezután sokáig nem volt tájékoztatás, majd Maradi urat váratlanul elküldték, erről nem kaptunk információt, és 

arról sem, hogy ennek okán változik-e a kiszervezés célja, menete. 
 

Majd kiderült, hogy nem is 100%-ú MOL Kft-be tesznek, már elbocsájtás is volt (minden 4. szintről 1-1 fő), és 

elkezdték a Hay besorolásainkat felülvizsgálni, mondván, hogy jó ez nekünk, ha látjuk, hogy a piacon mennyit 

érünk, igaz a Kft nem a piacra fog dolgozni, hanem csak a MOL-nak. 
 

Ettől kezdve általánosan megromlott a bizalom az IT-n dolgozókban a vezetőség felé, azt érzékeljük, hogy nem 

cél már az érték alapú átszervezés, nem is cél a Kft-ben sem, hogy növekedjen, szolgáltatásában fejlődjön, ami 

arra enged következtetni, hogy egyedüli mérője a működésünknek és hatékonyságunknak a költségünk lesz, 

ami azt szokta hozni magával, hogy a második évben már a bérköltségek vad lekaszálása lesz a cél. 
 

Ez pedig súlyos csúsztatás a kezdethez képest, megkérdőjelezi a vezetők hozzáértését, az értéklánc elv ismere-

tét, a szavahihetőségüket, egyedül a közgazdasági szemléletet feltételezi, a pénzkivonás kóros skizoid erőlteté-

sét. Nélkülöz minden józan, előremutató fejlődést, optimalizálást; a befektetés nélküli gyors és kapzsi haszon-

szerzést érezteti. Ismétlem: ÉREZTETI! 
 

Ez keserű szájízt ad mindenkinek, aki a többszöri vezetőváltás ellenére is még mindig a MOL számára adja 

munkaerejét, tudása javát, lehetőségei szerint hatékony munkavégző képességét, tapasztalatát. Ennek lett az 

elmúlt évek következménye, hogy az IT-re sok olyan feladat, felelősség hárult, terhelődött át, ami eddig más 

funkcionális területeknél volt, de azokat is vagy kiszervezték, vagy elküldték az ott dolgozókat, és diákmunká-

sokkal, pályakezdőkkel töltötték fel a helyüket, és az IT által üzemeltetett rendszerek kapcsán a kérdéseikkel, 

saját tudásuk, tapasztalatuk hiányosságaival is az IT szakembereit találják meg, terhelik. Ehhez mérten az IT 

létszámát kellett volna fejleszteni, funkciókat az IT-be olvasztani, mert itt a helye, de optimalizált létszámfej-

lesztéssel (és nem leépítéssel!). 
 

Nem gondoljuk, hogy a MOL-nak az lenne az érdeke, hogy az IT-t kisajtolja, ellehetetlenítse, inkább szüksége 

van egy beindító, üzletileg katalizáló IT-re, amely kellően szolgáltatói hozzáállással van az ő üzleti folyamatai 

iránt, és elkötelezett a MOL sikerében. 
 

Erre a MOL IT alkalmas szakembergárdájával, tapasztalatával, hozzáállásával, elkötelezettségével, aminek 

viszont ellene hat, ha rendszeresen elbizonytalanító, szakszerűtlennek ható vezetői attitűddel találkozik, mintha 

ezzel ezt a szakértelmet kitolni akarnák a MOL értékteremtő folyamataiból és nem bevonni mind jobban, ahogy 

az értelemszerű lenne, amit az is látszik alátámasztani, hogy látható a kiszervezés ellenkezőjére is példa. 
 

Feltételezem, hogy mi nem látjuk át teljesen az igazságot, de még csak a valós helyzetet sem. De az is biztos, 

hogy vezetőink sem látják azt, hogy milyen értékkel rendelkeznek az IT kapcsán. Pedig elegendő lenne csak 5 

perc, vagy 1 nap, vagy 1 hét IT leállás, és biztosan mérhetővé válna az a szelet a MOL folyamataiban, amit az 

IT ad hozzá. 
 

A MOL sikere közös érdekünk, én legalábbis eddig eszerint végeztem munkámat. DE elérni is csak közösen 

tudjuk. És még azelőtt tehetnénk ezt, hogy évekre konzerválnánk a tehetetlenséget egy rossz célkitűzés mentén 

végrehajtott kihelyezéssel. 
 

Üdvözlettel: 

Egy MOL IT szakértő, sok éve a MOL alkalmazottja, egyébként családapa, magyarországi magyar ember. 

Szakmájában elhivatott, fejlődőképes, nem megkeseredett, és ebben szeretne továbbra is kiállni, értéket adni. 
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A forradalom leverésére emlékezünk 
 

November 4-én, a nemzeti gyásznapon, az 1956-os forradalom és szabadságharc elfojtásának, a szovjet 

csapatok egykori, agresszív bevonulásának 58. évfordulóján országszerte megemlékeznek a forradalom-

ról és hőseiről, áldozatairól. 

 

1956. október 23-án békés tün-

tetéssel kezdődő fegyveres felke-

lés, forradalom bontakozott ki a 

kommunista diktatúra, valamint a 

szovjet megszállás ellen. A nép-

felkelés a Magyarországon tartóz-

kodó szovjet csapatok beavatko-

zása után fegyveres szabadság-

harccá változott. Mind az utcai 

(fegyverrel is) politizálók, mind a 

kormánypolitikát irányítók sorsát 

végül a nemzeti függetlenséget 

eltipró november 4-i második 

szovjet katonai invázió pecsételte 

meg, amely pár nappal azután 

következett be, hogy Nagy Imre 

miniszterelnök november 1-jén 

meghirdette Magyarország semle-

gességét és kilépését a Varsói 

Szerződésből. A fegyveres felke-

lők utolsó csoportjainak ellenállá-

sát november 10-11-én törte meg 

a szovjet túlerő. 

1956. november 4-én vasárnap 0 

órakor a magyarországi szovjet 

csapatok főparancsnokságát 

Kazakov hadseregtábornok vette 

át. Hajnalban Románia felől újabb 

szovjet csapatok lépték át a ma-

gyar határt. 

A kora hajnali órákban Soldatic 

jugoszláv nagykövet megkereste 

Szántó Zoltánt, és tájékoztatta 

Tito elnök üzenetéről: a jugoszláv 

kormány menedéket biztosít Nagy 

Imrének és társainak. Hajnali 4 

óra 15 perckor általános szovjet 

támadás indult Budapest, a na-

gyobb városok és a fontosabb 

katonai objektumok ellen. A fővá-

ros védői - nemzetőrök, rendőrök 

és kisebb-nagyobb honvédegysé-

gek - felvették a harcot a táma-

dókkal. 

Budapesten a fegyveres ellenál-

lást a megnövekedett létszámú 

felkelő csoportok folytatták. 

Ami az ENSZ-t és Biztonsági 

Tanácsát illeti, nem kapkodta el a 

beavatkozást a Magyarország 

ellen hadüzenet nélkül folyó szov-

jet háborúval szemben, aminek 

végül több ezerre tehető civil ál-

dozata volt. Nem állt a magyar 

ügy mellé a világ felé a népek 

szabadságának őreként tetszelgő, 

valójában csak az önös érdekeit 

követő Egyesült Államok sem. A 

Magyar Népköztársaságot e vál-

ságos napokban egy Kós Péter 

nevű „diplomata” képviselte New 

Yorkban rendkívüli és meghatal-

mazott nagyköveti rangban. 1952 

óta töltötte be tisztét az 1921-ben 

emigráns magyar szülőktől 

Moszkvában született, valójában 

KGB-ügynök. Szovjet állampol-

gár volt, a régebbi orosz neve Lev 

Konduktorov. A Nagy Imre-

kormány segélykérését, üzeneteit 

ellenkező értelemben továbbította, 

elszabotálta. 

 
Az áldozatok száma november 

4-én a fővárosban 135 volt. A 

KSH 1957. januári jelentése sze-

rint az októberi 23. és január 16. 

közötti események emberveszte-

sége országos viszonylatban 2652 

halott (Budapesten 2045) volt, és 

19 226-an (Budapesten 16 700-an) 

sebesültek meg. 

„A szovjet csapatok a magyar 

Forradalmi Munkás–Paraszt Kor-

mány kérésére ideiglenesen bevo-

nultak Budapestre, hogy testvéri 

segítséget nyújtsanak a magyar 

népnek szocialista vívmányai 

megvédésében, a fasiszta veszély 

elhárításában. Megparancsolom, 

hogy azok a személyek, akiknél 

fegyver van, haladéktalanul, de 

legkésőbb november 9-én 17 óráig 

szolgáltassák be a szovjet katonai 

alakulatoknak. 1956. november 7-

től Budapest területén az utcán 

közlekedni csak reggel 7 órától 

este 19 óráig szabad. Mindenki 

köteles feltétel nélkül engedel-

meskedni a szovjet katonai pa-

rancsnokság járőreinek, és ellent-

mondás nélkül teljesíteni azok 

utasításait és parancsát” stb. Alá-

írás: Grebennyik gárdavezérőr-

nagy. 

Ez volt a szovjet szabadság, 

testvéri segítség a magyaroknak. 

Este 7-től hajnalig tartottak a jár-

őrözések a fővárosban és vidéken, 

a szovjet és karhatalmista (pufaj-

kás) különítmények éjszaka hur-

colták el otthonukból a felkelőket, 

egyetemistákat, a munkástanácsok 

tagjait. Néhány hét alatt több tíz-

ezer ember, köztük sok teljes csa-

lád indult útnak az osztrák és ju-

goszláv határ felé, új, szabad hazát 

keresni.  

A forradalom leverését követő 

megtorlásban az ENSZ bizalmas 

adatai alapján 453 embert végez-

tek ki, az 56-os Intézet szerint 

több mint 340 volt a kivégzettek 

száma az 1956-os eseményekhez 

kapcsolódóan. 

1958-ban bírósági ítélet nyomán 

életükkel fizettek a vezető szemé-

lyiségek: Nagy Imre, Maléter Pál, 

Gimes Miklós, Losonczy Géza és 

Szilágyi József. 
 

Mult-kor.hu – MNO 

 

Demonstrációt tart a LIGA Szakszervezetek 2014. november 21-én Budapesten az adótörvények és a 

költségvetési törvény társadalmi egyeztetés nélküli benyújtása ellen, valamint a korkedvezményes nyugdíj 

védelmében - jelentette be Gaskó István, a LIGA elnöke. 
 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


 

Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

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

Helyes számítás az emberek butaságára építeni, 
de hiba teljesen hülyének nézni őket. 

* 
Sosem szabadna lefelé fölényeskedni, felfelé alá-

zatoskodni.  
* 

Majdnem minden tudásunkért nem azoknak tarto-
zunk, akik egyetértettek, hanem azoknak, akik 

más véleményen voltak. 
* 

Ha derék embert akarsz faragni a gyerekeidből, 
kétszer annyi időt tölts velük és feleannyi pénzt 

költs rájuk. 
* 

Merj élni, meghalni bárki tud... 
* 

Nincs szükségem életbiztosításra. Azt akarom, 
hogy mindenki valóban szomorú legyen, ha meg-

halok. 
* 

Minden kisgyerek okos, sok felnőtt ostoba. 
Ezt teszi a nevelés. 

* 
Nem az a szabadság, hogy azt teheted amit 

akarsz, hanem hogy nem kell megtenned, amit 
nem akarsz. 

* 
A feleségem rosszul tájékozódik vezetés közben, 
minap a GPS is azt mondta neki „újratervezés” 

helyett, hogy „Miatyánk ki vagy a mennyekben”. 
* 

Gazdag az, akinek több a pénze, mint a vágya, és 
az a szegény, akinek a vágya több mint a pénze... 

* 
A 60 éves Józsi bácsi éppen a házassági évfordulóját 
ünnepli feleségével, amikor megjelenik egy tündér 
azzal, hogy teljesíti egy kívánságukat. Józsi bácsi 
gyorsan lecsap a kínálkozó lehetőségre: 
- Azt kívánom, hogy legyen egy nálam harminc évvel 
fiatalabb feleségem! 
Így lett aztán Józsi bácsi egy pillanat alatt 90 éves… 

* 

- Mitől hízott meg ennyire a férjed? 
- Az orvos azt mondta neki, hogy minden étkezés 
után ihat egy fröccsöt. Azóta naponta tízszer eszik. 

* 

Amikor a követségi fogadáson a zenekar elkezdett 
játszani, az amerikai nagykövet odafordult a 
szomszédjához: 
- Hölgyem, ön gyönyörű ebben a szép vörös 
ruhában. Jöjjön, táncoljunk egyet erre a valcerre! 
- Ez nem lehetséges – jön a válasz. – Először is, 
maga tökrészeg, másodszor, ez nem valcer, hanem 
Venezuela himnusza, harmadszor pedig én nem 
vörös ruhás nő vagyok, hanem egy bíboros! 

* 

A férj éjszaka az asszonyhoz bújik: 
- Ne most, nem vagyok ráhangolódva! - így a feleség. 
- Mit vettem én el? Zongorát vagy nőt? 

* 

Egy pap szeretne gondnokot felvenni, ezért felad az 
újságban egy hirdetést. Másnap egy elegáns fiatal-

ember csenget be hozzá. Körbevezeti a paplakban, 
majd neki szegezi a kérdést: 
- Fontos elvárás, hogy minden reggel pontban hétkor 
szolgálja fel a reggelit! Képes ezt vállalni? 
- Azt hiszem... - feleli a fiatalember bizonytalanul. 
- És azt, hogy minden nap beágyaz, letörli a port a 
nappaliban, elmosogat, hetente egyszer lenyírja a 
füvet? 
- Atyaisten, Tisztelendő úr! Bár az esküvőm időpont-
ját jöttem megbeszélni, de ha a házasság ennyi mun-
kával jár, akkor inkább hagyjuk az egészet! 

* 

A székely ember szomszédjába új lakó költözött. Este 
kiment a kertjébe, óvatosan körülnézett, aztán ásott 
egy gödröt, és elrejtett benne egy nagy bödönt. Más-
nap reggel jöttek a csendőrök, s vallatóra fogták a 
székelyt. 
– Mit rejteget maga a kertjében? Fegyvert, röpcédu-
lát, tiltott könyveket? Vagy tán orgazda maga? 
A székely tessék-lássék tiltakozott. Föltúrták a kertet 
és megtalálták a bödönt. Diadalmasan kiemelték, de 
ugyancsak meglepődtek, mert a bödön üres volt. 
– Mit járatja velünk a bolondját? 
– Nem én hívtam kendteket. 
– Mondja jóember, miért ásta el ezt az üres bödönt? 
– Csak azért, hogy megtudjam, milyen ember az új 
szomszédom. 

* 

Amerikai turista a kairói Nemzeti Múzeumban leül. A 
teremőr rászól: 
- Mit képzel, ráül II. Ramszesz trónjára? 
- Mit kiabál? Majd ha jön, felállok. 

* 

A szőke nő megy a városban autóval. 
Piros lámpánál kiszáll és az előtte álló teherautó ab-
lakán bekopog. 
- Szia, Kata vagyok, és azt akarom mondani, hogy 
potyog a rakományod. 
A sofőr felhúzza az ablakot és megy tovább. Követ-
kező pirosnál a szöszi megint odafut, és bekopog. A 
sofőr most már ingerültebben húzza le az ablakot. 
- Szia, Kata vagyok, és azt aka… 
- Szia, Misi vagyok, és az utat sózom! 

* 
Az ifjú pár megérkezik a szállodába. Mikor indulná-
nak a szobájukba, a recepciós udvariasan megkér-
dezi: 
- Hánykor kérnek ébresztést? 
A feleség szeme felcsillan: 
- Egykor, háromkor, ötkor, és hétkor! 

* 
- A fiatalember háztűznézőbe megy: 
- Uram, szeretném feleségül venni a lányát! 
- A feleségemmel már beszélt? 
- Még nem. De ha lehet, én inkább a lányát venném 
el! 

* 
- Volt egy gazdag ismerősöm, aki végül szegényen 
halt meg, mert minden pénzét elköltötte. 
- Mire? 
- Egy részét nőkre, egy részét italra, a többit haszon-
talanságokra.



 
 

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! 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

ELADÓ HÁZ  RÁCKERESZTÚRON !  
 

AZ M6-os lejárótól 100 méterre, a főút mellett, 300 négyszögöles telken, eladó egy 65 m
2
-es családi ház. 

KÉT SZOBA, KONYHA, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, FÜRDŐ, KÜLÖN WC, SPÁJZ. 

A TETŐTÉR BEÉPÍTHETŐ. 

KÜLÖN ÉPÜLETBEN: NYÁRI KONYHA, GARÁZS, PINCE. 

TELJES KÖZMŰ, TELEFON. 

Kétfajta fűtésmód: Gáz és hagyományos kazán (Fa, szén). Százhalombattai földszinti lakást beszámítok! 
 

Irányár: 11.900.000,- Ft 
 

Érdeklődni lehet a: 06-30-331-4039 telefonszámon 
 

 

HAJ – LAK FODRÁSZAT ÉS KOZMETIKA 
Arckezelések: 

 Arc-nyak és dekoltázs masszázsok 

 Tisztító arckezelések 

 Fiatalító, regeneráló kezelések, maszkok 

 Szempilla-szemöldökfestések 

 Szempilla hosszabbítás: szálas, tincses, soros 

 Sminkek: nappali, alkalmi (esküvői) 
Testkezelések: 

 Cellulit kezelés (tekercseléssel) 

 Hagyományos és Cukorgyantázás 
Gépi kezelések: 

 Hatóanyagos ultrahangozás 

 Vio-s fertőtlenítés 

            

Címünk: Érd, Edit utca 1/B 

E-mail: tiffanymadonna@gmail.com 

Mobil: 06-30-309-1518 

Őszi akció! 

Ön, a hirdetés felmutatásával 

15% kedvezményben részesül! 

 

E L A D Ó  T É L I E S Í T E T T  F A H Á Z  E R D É L Y B E N  
 

A 49m2 alapterületű ház a Hargita megyei Korond községhez tartozó Atyha nevű faluban található, egy 700 

m2-es telken. Benne amerikai konyhás, étkezős nappali,2 hálószoba, fürdőszoba van. Vezetékes víz van, 

villanybojler biztosítja a meleg vizet. A fürdőszobában zuhanyfülke, WC van, alatta pince, a ház mellett fedett 

kocsibeálló. Tüzelés cserépkályhában fával történik. A kertben beton alapú, fedett kutya kennel, ásott kút, 

fenyőfák, különböző bokrok, cserjék, sziklakert található. A parabola antenna a Digi tv adását biztosítja. A 

fedett teraszról gyönyörű panoráma nyílik a völgyre és a Madarasi Hargita csúcsára. 
 

Ára teljes berendezéssel 30ezer euró. 
 

Érdeklődni lehet:+36-20-520-8049, illetve +36-30-240-1594, vagy: 00-40-744-909819 

 

F U V A R O Z Á S  É S  K Ö L T Ö Z T E T É S  A Z  O R S Z Á G  E G É S Z  T E R Ü L E T É N .  
 

Megbízható gyakorlott rakodókkal. Garanciával! 

Fuvarozást és költöztetést vállalunk az ország egész területén. 
 

Belföldi áruszállítás: 

Belföld egész területén a nap 24 órájában megbízhatóan, gyorsan és pontosan leszállítjuk az ön áruját. 
 

Áru és anyagbeszerzés: 
Cége működéséhez szükséges alapanyagokat, segédanyagokat beszerezzük és kiszállítjuk akár napi rendsze-

rességgel. 

Gyűjtő és terítőfuvarok: 

Hasonlóan az anyagbeszerzéshez, begyűjtjük áruit és késztermékeit, gyorsan és pontosan megrendelőihez 

kiszállítjuk. 
 

Telephely: Érd, Százhalombatta www.gaborkoltoztetes.hu Tel:+36-20-619-7010 
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