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Önmagadért-velünk! 
 

Őzmentő FER Tűzoltók 
 

 
 

Az uszálytöltő melletti tóba menekült egy őz, miután a Dunai Finomító területén 
hónapok óta kóborló kutyapár súlyosan megsebesítette. 
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Kollektív Szerződés tárgyalása 
 

A Munkáltató, a 2015. január 15-i KSz tárgyaláson bemutatta, a bérfejlesztéssel kapcsolatos elképzelé-

seit. 

 

A Munkáltató bemutatta a HAY sávok módosításá-

val kapcsolatos elképzeléseit is. A bemutatott prezen-

tációt egyelőre nem adta át, mert, annak tartalma 

nincs még elfogadva. A HAY un. Total Cash közép-

értékek terveik különféle mértékekkel emelkednének. 

A sávhatár emelésekkel a 120% beállás feletti kol-

légáink száma csökkenne. 

A munkáltatói ajánlatban szereplő +100 millió fo-

rintos keret a fizikai állománynak kb. +1%-os bérfej-

lesztést eredményezne. 

A tárgyaláson, a bérfejlesztés tekintetében ér-

demi előremozdulás nem történt. 

Az Olajipari Szakszervezet meghallgatta a tájé-

koztatást és további egyeztetést tart szükségesnek, 

mert a jelenlegi munkáltatói ajánlatot nem tartja 

elfogadhatónak. 

A kétéves nyugdíj előtti ellátási rendszert a Mun-

káltató február hónapban fogja elindítani. 

A 2014. december 18-án történt egyeztetésen az 

Olajipari Szakszervezet azzal a határozott kéréssel 

fordult a munkáltatóhoz, hogy a kettő év felmentés 

alatt a távolléti díj ne 75%-a, hanem 85%-a kerüljön 

meghatározásra, illetve kifizetésre. 

Tájékoztatást kaptunk, hogy javaslatunk alapján a 

Munkáltató úgy döntött, hogy nem 75%, hanem 80%-

os távolléti díjat fog kifizetni az érintett kollégáknak. 

Továbbá a két év felmentési idő alatt, aki az évfor-

dulót betölti, annak kifizetésre kerül a törzsgárda 

juttatás is. 

A Munkáltató a bértárgyalásokkal párhuzamosan 

megküldte a KSz főszöveg, és az „egyszerűsített” 

Függelék tervezetét is. 

Milyen változásokat tervez a Munkáltató? Álljon itt 

két idézet a teljesség igénye nélkül. Tisztségviselőin-

ken keresztül a dokumentumokat kollegáinknak vé-

leményezésre megküldtük. 

Idézet a KSz Főszöveg tervezetből; 

„A Munkaidő beosztást (munkarend) a Munkáltató 

(munkáltatói jogkörgyakorló) állapítja meg. Az al-

kalmazható munkarendeket a Kollektív Szerződés 

Függeléke (továbbiakban: Függelék) tartalmazza.” 

A Függelékből kikerült az összes, eddig tételesen 

felsorolt, a kollégáink számára garanciát adó munka-

rend felsorolás. 

Idézet a Függelékből; 

„A munkaidő beosztásban tervezett lényeges válto-

zás (pl. 8 órás munkaidő beosztás 12 órásra módosí-

tása, illetve ennek ellenkezője, vagy a munkaidő kez-

dési és befejezési időpontjának lényeges – 60 perc 

különbséget elérő – módosítása), illetve munkaidőke-

ret tervezett módosítása esetében a Munkáltató lega-

lább 30 nappal a tervezett változás előtt tájékoztatja 

az érintett munkavállalókat.” 

A KSz következő „fordulója” 2015. január 29-én 

lesz. 

 

* 

Az Olajipari Szakszervezet január 7.-én küldöttgyű-

lést tartott a KSz egyeztetések további irányvonala és 

az Olajipari Szakszervezet által képviselendő állás-

pont kialakításával kapcsolatban. 

A küldöttgyűlésen döntés született; 

- munkajogász(ok) bevonásával feltérképezzük, 

hogy milyen törvényes nyomásgyakorló eszközök 

állnak rendelkezésünkre  

- felmérjük, milyen a rendelkezésünkre álló nyo-

másgyakorló eszközök támogatottsága (figyelmeztető 

sztrájk, demonstrációk különféle formái) 

 

Kovács László 

Olajipari Szakszervezet 

 

Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat 
 

A Szolgálat küldetése, céljai: 

A munkaügyi kapcsolatok kultúrájának fejlesztése, a munkaügyi konfliktusok hatékony rendezése. 

A Szolgálat küldetése három törekvést ölel fel: 

 közreműködés a munkaügyi viták hatékony rendezésében, a konfliktusok lehető leggyorsabb meg-

oldásában,  

 a munkahelyi és az ágazati, illetve ágazatközi szociális béke megőrzése,  

Mikor forduljanak hozzánk? 

 Kollektív munkaügyi vita esetén, amikor még nem került sor peres eljárásra, demonstrációra, sztrájkra,  

 Sztrájk előtti egyeztetéskor,  

 Döntőbíráskodást igénylő esetekben,  

 Bármely más esetben, ha munkaügyi kapcsolataik színvonalát emelni szeretnék. 

 Amennyiben a Szolgálat igazgatójának tudomására jut egy lehetséges konfliktus, illetve már kialakult 

egy munkaügyi vita, akkor köteles a vitában álló feleknek felajánlani a Szolgálat segítségét a vita ren-

dezésében.  
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Sorra esnek ki a padból a gyerekek a drog miatt 
www.teol.hu 

 

Tehetetlennek érzi magát a pedagógus a kábítószerezés miatt, a rendőrség a maga területén próbál fel-

lépni a megelőzés érdekében. Megpróbáltuk felmérni, hogy mennyire veszélyezteti ma a kábítószer a 18 

év alatti fiatalokat. 
 

- Agyament dolgokat művelnek a gyerekek! - 

mondta el a megye egyik nagy szakképző intézetének 

az igazgatója. Tapasztalatai alapján úgy ítéli meg, 

hogy már nem veszélyeztetésről van szó: nagyon 

nagy a baj a drogokkal. Amint fogalmazott, heti gya-

korisággal esnek ki a padból a gyerekek, akiket men-

tővel kell kórházba vinni. Aztán kiderül, hogy negatív 

a drogtesztjük, még akkor is amikor a gyerek jófor-

mán a nevét sem tudta megmondani. Ennek az a ma-

gyarázata, hogy nem a szokásos módszerekkel kimu-

tatható kábítószert fogyasztanak a fiatalok. Már az 

általános iskolában is. 

A szakképzőbe zömmel a környező községekből 

bejáró diákok ugyanis legális szereket használnak, 

fogalmazott az igazgató. Úgymint, patkánymérget, 

permetező szert, vagy öngyújtógázt, amellett, hogy a 

szabadon kapható nyugtatók s az alkohol kombináci-

ója is szokásban van. Szinte érthetetlen, hogy miért 

csinálják a gyerekek, hiszen általában inkább rosszul 

lesznek tőle, mint jól. Ha a tanulókat kérdezi, azt 

mondják, azért ők mégis kipróbálják.    

Ezek a fiatalok általában még az ún. dizájner dro-

gokat sem tudják megfizetni. Mondott az igazgató 

egy mostanában nagyon divatos szert, amelyet ciga-

retta formájában használnak. Nem írjuk meg a nevét, 

nehogy annak is eszébe jusson kipróbálni, aki esetleg 

eddig még nem tette. Összetétele is minden héten 

más, ráadásul olcsó is, nyolcszáz forintért már négy 

adag kapható.  

Sokat tesznek az iskolában a kábítószer ellen, a 

rendőrséggel közösen is, de ennek ellenére tehetet-

lennek érzi magát megfogalmazása szerint a pedagó-

gus.   

Arra kérdésre, hogy mit szólnak mindehhez a szü-

lők, azt válaszolta, hogy kétféle hozzáállást tapasztal. 

Egy részüknek nem okoz nagy traumát, ha kiderül, 

hogy drogozik a gyereke. Mások meg nem tudnak és 

nem is akarnak tudni róla, hogy mit csinál a gyere-

kük. Ha kiderül, hogy baj van, kijelentik, nem lehet 

igaz, hogy az ő gyereke drogozna. Az igazgatónak 

más megyéből is vannak információi, s úgy látja, ott 

sem jobb a helyzet.  

Nem első sorban a rendőrség, hanem a család, az 

iskola, a társadalmi szervezetek feladata a drogfo-

gyasztás elleni közdelem a rendőrség szerint. Huszti 

Gábor, a megyei főkapitányság sajtószóvivője sok 

egyéb mellett elmondta, hogy bár megyénkben a 

fiatalkorúak ellen elrendelt nyomozások száma nem 

jelentős, a veszélyeztetettség miatt kiemelt figyelmet 

fordítanak az ifjúság  kábítószer elleni prevenciójára. 

Korábban több alkalommal is arról számoltak be, 

hogy a diákok az iskolában lettek rosszul, feltehetően  

kábítószer fogyasztása miatt. A kábítószerekkel és 

pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos a  megelőzési 

tevékenység alapvetően az oktatási intézményekben 

folyik. Valamennyi kapitányságon kellően felkészült 

és tapasztalt emberek tartják a kapcsolatot az iskolák-

kal. Előadásaikra  évről évre erősödő az igény. Fon-

tos az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó tisztek szere-

pe a drogmegelőzésben is. 

A rendőrség új drog prevenciós programot  indított 

2014-ben „a szülők és családok a rendőrség kiemelt 

partnerei  a kábítószer megelőzésben” címmel. A 

Tolna megyei munkatársak elérhetősége megtalálható 

a police.hu oldalon. 

Halálos veszélyben vannak, akik drogoznak 

Két fiatal halt meg tavaly Tolna megyében kábító-

szer-túladagolás következtében. Június 27-én Szek-

szárdon egy 22 éves nő, veszítette életét, majd pedig 

egy 17 éves fiatalember augusztus 13-án. Előbbi egy 

újfajta pszichotrop anyagtól, a fiú pedig a régóta is-

mert kábítószer, az amfetamin túladagolása miatt halt 

meg. 

A rendőrség megtalálta azokat is akiktől kábítószert 

kaphatták. Egy ismert addiktológus szerint Magya-

rországon egy átlagos hétvégi napon 350.000-en 

használnak kábítószert, közülük  500 kerül kórházba. 

Egy évben hazánkban negyvenöt millió alkalommal 

használnak drogot, s emiatt a hivatalos statisztika 

szerint 17 ember hal meg. 

Az internet a terjesztésre és a megelőzésre is al-

kalmas 

Az internet alkalmas az újfajta drogok gyors elter-

jesztésére és széleskörű, de névtelen piacot biztosít. 

Az internet ugyanakkor a kezelés, a megelőzés és az 

ártalomcsökkentő beavatkozások terén is  innovatív 

módszerekre ad lehetőséget. Egyre nagyobb arányban 

jelentenek be olyan anyagokat, amelyek kevésbé 

ismert, bizonytalanabb kémiai csoportokba tartoznak. 

Sok esetben több anyag keverékét tartalmazzák, a 

farmakológiai és toxikológiai adatok hiánya pedig azt 

jelenti, hogy a használat hosszú távú következményei 

nehezen kiszámíthatók, e szerek némelyike klinikai 

beavatkozást igénylő problémákat idéz elő, mondta 

Huszti Gábor. 
Ihárosi Ibolya 

 

Magyarországon a kábítószerek kipróbálása jellemzően 14-16 éves korban, azaz a középiskolás években történik. 

Ez az életkor előrehaladtával egyre gyakoribb, azaz az idősebb korosztályokban, az egyetemi évek alatt mind na-

gyobb a tiltott szerek kipróbálásának aránya. 
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Aláírt a LIGA, a Munkástanácsok és az MSZOSZ 
2015-ben 105 ezer forint lesz a minimálbér, a garantált bérminimum összege 122 ezer forint, a vállal-

kozási szférának ajánlott béremelés mértéke pedig 3-4 százalék. A LIGA Szakszervezetek országos ak-

ciósorozata után a megállapodásba bekerült, hogy a VKF keretei között rövidesen konzultációt kezdenek 

a követelésekről. 

 

A jövő évi bérmegállapodást 

megállapodást a kormány nevében 

Varga Mihály nemzetgazdasági 

miniszter írta alá a munkaadói és 

munkavállalói érdekképviseletek 

vezetőivel. 

Varga Mihály hangsúlyozta, 

hogy a megállapodások alapján 

rövidesen konzultációt kezdenek a 

Versenyszféra és a Kormány Ál-

landó Konzultációs Fórumának 

(VKF) keretei között a munka 

törvénykönyve eddigi tapasztala-

tairól, a szociális partnerek módo-

sítási javaslatairól, a sztrájktör-

vény problematikus pontjairól, 

valamint a különösen nagymérté-

kű fizikai, pszichikai terhelést 

okozó körülmények között dolgo-

zók helyzetének javításáról. 

Gaskó István, a LIGA Szakszer-

vezetek elnöke a munkavállalók 

képviseletében kiemelte: megfele-

lő megállapodást kötöttek, aminek 

eredményeképpen 3-4 százalék 

közötti bérajánlás is született, azaz 

sikerült egy olyan orientációt adni 

a munkahelyi tárgyalásokra, ami a 

gazdasági potenciált is figyelembe 

véve irányszámot ad a tárgyaló 

partnereknek. Hozzátette: az 

utóbbi években a gyakorlat min-

dig felülírta a megállapodásokat, 

mindig több volt az átlagos bér-

növekedés, mint amit az ajánlás 

tartalmazott. Reméli, hogy 2015-

ben 5 százalék körüli lesz az átla-

gos keresetnövekedés. 

A bérmegállapodásokat előké-

szítő VKF és a monitoring bizott-

ság működtetésével kapcsolatban 

Gaskó István elmondta: 2013-

2014-ben eltértek az önként vállalt 

szabályoktól, és a munkavállalói 

oldal szerint egy elégtelen tárgya-

lási gyakorlat alakult ki. Ezért a 

mostani megállapodás második 

fejezetében felsorolták az elsősor-

ban a munkavállalói oldal által 

felvetett problémákat, amelyekről 

február elsejétől megindulnak a 

tárgyalások a szociális partnerek 

között - mondta. 
 

 

Gaskó István kiemelte: tárgyalni 

fognak a sztrájkjog problémás 

kérdéseiről, valamint a Munka 

törvénykönyvének felülvizsgálatá-

ról is. Hozzátette: elrendezték a 

„nagy port kavart” korkedvezmé-

nyes nyugdíj ügyét is, a felek tu-

domásul vették, hogy december 

31-vel a rendszer kivezetésre ke-

rül. Azonban egyetértés van ab-

ban, hogy jogszabályi garanciát 

kell adni arra, hogy az erős fizikai 

valamint pszichikai igénybevétel-

nek kitett munkakörökben dolgo-

zóknak valamiféle védelmi rend-

szert állítsanak fel, aminek a rész-

leteit a tárgyalóasztalnál fogják 

tisztázni a szociális partnerek - 

tette hozzá. 

A LIGA elnökének ismertetése 

szerint határidőként a tavaszi par-

lamenti ülésszak végét jelölték 

meg a felek, legkésőbb ekkorra 

terjeszti a parlament elé a kor-

mány a tárgyalások során létrejött, 

jogszabállyal rendezendő kérdé-

sekről szóló megállapodásokat. 

Gaskó István közölte azt is, 

hogy az elmúlt hetekben, hóna-

pokban szervezett tiltakozó akció-

kat most lezárják, de fenntartotta 

annak a lehetőségét, hogy ha 

„nem kellő irányt vesznek” a tár-

gyalások, akkor folytassák a tör-

vényben megengedett eszközök-

kel az érdekérvényesítést. Gaskó 

István kitért a cafeteria rendszerre, 

amelynek átalakítása kimaradt a 

megállapodásokból. Azt szerették 

volna elérni, hogy az önkéntes 

kiegészítő pénztárak is kedvezmé-

nyesen adózzanak 200 ezer forint 

felett is, a SZÉP-kártyához hason-

lóan - mondta. Ezt nem sikerült 

most elérni, ezért a jövő évi tár-

gyalások során ezt a kérdést is 

napirendre tűzik – tette hozzá. 

Rolek Ferenc, a Munkaadók és 

Gyáriparosok Országos Szövetsé-

gének alelnöke a munkáltatók 

képviseletében üdvözölte a megál-

lapodás létrejöttét, előremutató 

eseménynek nevezte, hogy a kor-

mány, a munkavállalók és a mun-

kaadók több kérdésben közös 

álláspontra tudtak jutni. Úgy véli, 

nem lesz könnyű a vállalkozások 

többségének kitermelnie a meg-

emelt minimálbér összegét, azon-

ban nagyon fontos, hogy ez hoz-

zájárul a társadalmi jólét növelé-

séhez, a legkisebb keresettel ren-

delkezők életszínvonalának eme-

léséhez. Azt mondta: az elmúlt két 

évben mintegy 3 százalékkal job-

ban emelkedett a minimálbér és a 

garantált bérminimum, mint amit 

a gazdasági teljesítmény és az 

infláció indokolt volna, ami 3 év 

alatt körülbelül 8 százalékos reál-

bér emelkedést jelentett. 

 

 

 

A 2015-re érvénybe lépő minimálbér nettó összege és a 2015-re becsült létminimum nagysága közötti távolság 

a 2012. évi mélyponthoz képest, amikor 30%-os volt az elmaradás a létminimumtól,  jövőre 22%-osra csökken. 

Ez az arány a válság előtti, a 2008. évi állapotot hozza vissza, amikor a minimálbér nettó összege a létminimum 

nagyságának a 78%-án állt. Van tehát még bőven teendő a következő évek bértárgyalásain. 
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Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

 

Így adózunk 2015-ben 
 

Januártól változik a magánszemélyek adózása, így módosul a személyi jövedelemadó (szja), a társada-

lombiztosítási járulék és az egészségügyi hozzájárulás (eho) szabályozása. 

 

Jelentősen átalakul a nem pénzben adott juttatások 

adózása. A munkáltató béren kívüli juttatásokat (pél-

dául Erzsébet-utalvány, helyi bérlet) 500 ezer forint 

helyett csak évi 200 ezer forintig adhat a jelenlegi 

35,7 százalékos közteher mellett, az e feletti rész 

terhelése 51,17 százalék lesz. Ugyanakkor SZÉP-

kártya formájában a 200 ezer forintos keretösszeg 

felett is megmarad az alacsonyabb adóterhelés évi 

450 ezer forintig. 

A 2014. december 31. után kötendő házasságoknál 

a párok együttesen havi 31 250 forinttal csökkenthe-

tik adóalapjukat - elegendő az egyik félnek első há-

zasnak lenni -, ami havi 5000 forint adómegtakarítást 

jelent számukra. Az első házasok adóalap-

kedvezményét a házasságkötés hónapját követő hó-

naptól 24 hónapig, de legfeljebb a gyermekek után 

járó családi adóalap-kedvezményre való jogosultság 

hónapjáig lehet érvényesíteni. 

A két eltartottat nevelő családoknál a családi ked-

vezmény mértéke 2016-tól 2019-ig kétszeresére 

emelkedik. Az összevont adóalapot csökkentő ked-

vezmény havi összege tehát jövőre még 62 500 forint 

lesz, 2016-tól azonban évente 15 625 forinttal – ez 

havi 2500 forint adómegtakarítás – nő, így 2016-ban 

gyermekenként havonta már 78 125 forint adóalap-

kedvezményt lehet érvényesíteni. 

Az iskolaszövetkezeteken keresztül foglalkoztatott 

diákoknak a munkáltató ugyanolyan adózási feltéte-

lek mellett biztosíthat juttatásokat, mint a munkavál-

lalóinak, így részükre béren kívüli juttatásokat is 

adhat. 

A jövő évtől a lakás akadálymentesítéséhez is adó-

mentesen adhat a munkáltató támogatást, továbbá 

nem kell kamatjövedelemből származó jövedelmet 

megállapítani, ha ilyen célból nyújt hitelt a munka-

vállalónak. 

Módosultak az adóelőleg-nyilatkozatokra vonatko-

zó szabályok is, a tartós megbízási szerződésben álló 

személyek nemcsak az adóbevallásban, hanem év 

közben is érvényesíthetik majd az szja-t vagy az adó-

alapot csökkentő kedvezményeket, illetve a családi 

járulékkedvezményt. 

A 2015. január 1. után indult elismert munkaválla-

lói értékpapír-juttatási programokról a szervezőnek a 

jövőben a tartási időszak kezdő napját követő hónap 

20. napjáig tájékoztatnia kell az adóhatóságot. 

A papír alapú kiküldetési rendelvények mellett a 

jövőben azok a digitálisan kiállított kiküldetési ren-

delvények is megfelelőek lesznek, amelyek a törvény 

által előírt adatokat tartalmazzák és a jogszabálynak 

megfelelő zárt rendszerben állították elő és őrizték 

meg. 

A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe 

venni (tehát nem tartozik az adóalapba) a pénzügyi 

intézmény – amennyiben követelésvásárlással, mint 

pénzügyi szolgáltatással üzletszerűen foglalkozik – 

által elengedett követelést, ennek következtében pe-

dig egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 

sem keletkezik ezzel kapcsolatban. 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 

a jelenlegi 6810 forintról 6930 forintra nő, napi ösz-

szege pedig 231 forintra. A külföldi jog hatálya alatt 

kötött munkaszerződések alapján végzett munka ese-

tében alapbér helyett a munkaszerződésben meghatá-

rozott díj minősül majd járulékalapnak. 

A harmadik országbeli magánszemélyek két évet 

meg nem haladó magyarországi munkavégzése to-

vábbra is mentes marad mind az egyéni járulékok, 

mind a szociális hozzájárulási adó alól, azonban - a 

korábbi 2013. január 1-jei határidővel szemben - a 

2013. július 1-jét megelőző kiküldetések esetében a 

kétéves időtartamot 2013. július 1-jétől szükséges 

számítani, és a biztosítási kötelezettség - a korábbi 

2015. január 1-jei határidővel szemben - legkorábban 

2015. július 1-jétől jön létre. 

Pontosították a nyugdíjbiztosítás fogalmát is. A jö-

vőben csupán az olyan biztosítások tekinthetők nyug-

díjbiztosításnak, amelyek a törvény által felsorolt 

négy kockázati elemet (halál, egészségkárosodás, 

nyugdíjba vonulás, nyugdíjkorhatár elérése) együtte-

sen tartalmazzák, és ezeken kívül a biztosítás más 

kockázatra nem terjed ki. 

Biztosítások esetén nem keletkezik bevétel a ma-

gánszemélynél akkor, ha egy másik személy által 

kötött biztosításban a szerződő helyére lép. A jogal-

kotó a nyugdíjcélú megtakarításokat kívánja támo-

gatni, ezért ha az alapbiztosítás kockázati díjrésze 

meghaladja az alapbiztosítás díjának 10 százalékát, 

kizárólag a nyugdíjcélú megtakarítást szolgáló díjrész 

alapján vehető igénybe kedvezmény. 

A nyugdíjbiztosítás után járó kedvezményt csak 

azon a nyugdíjbiztosítási szerződésen lehet jóváírni, 

amelyre az adóévben kedvezményre jogosító díjfize-

tés történt. Ha a magánszemély több nyugdíjbiztosítás 

után jogosult kedvezményre, akkor a kedvezményt az 

egyes szerződéseken a befizetett díjjal arányosan 

írják jóvá. 

A teljes életre szóló életbiztosítások 2018. január 1-

jével azonos megítélés alá esnek az egyéb megtakarí-

tási jellegű biztosításokkal. A vezető tisztségviselők 

felelősségbiztosításának a társaság által fizetett díja 

adómentessé válik, ami visszamenőleges hatályú, 

bármely korábbi évben alkalmazni lehet. 

http://www.hrportal.hu/ 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.hrportal.hu/
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Jó, ha tudjuk! 
Nehezebb Kresz-vizsga 

 

Januártól a KRESZ-vizsgát letenni szándékozók a korábbinál sokkal több kérdést tartalmazó kérdés-

bankból kapnak feladatokat, és tartalmukban is megújulnak a vizsgakérdések.  A megújult vizsgával azt 

szeretné elérni a hivatal, hogy az elméleti képzéssel a vizsgázni szándékozó ténylegesen szert tegyen a 

közlekedési ismeretekre, felkészülten kerüljön ki a forgalomba, és ezzel javuljon a közlekedésbiztonság.  
 

Január 12-én indul újra a vizsgáztatás, és akkor már 

az új kérdésekkel találkozhatnak a vizsgázók. Átállás-

ra nincs szükség, mivel az előírt tananyag, a vizsga 

követelményrendszere, a számítógépes vizsgáztatási 

rendszer, a kérdések megjelenítése, száma és ponto-

zása és a megoldásra rendelkezésre álló idő – a B 

kategóriánál 55 perc – nem változik. 

Az új vizsgakérdések figyelembe veszik a technika 

változását is. Kikerültek az idejétmúlt, már nem léte-

ző helyzetekre és technikai megoldásokra vonatkozó 

kérdések, helyüket a korunkbeli megoldásokra vonat-

kozók veszik át. Ilyen lesz a menetstabilizáló rend-

szer, vagy a kipufogógáz-tisztító berendezések. 

A megújult kérdésanyag természetesen elérhető az 

edukresz.hu/vizsgakerdesek honlapon. Persze csak 

akkor, ha működik. Próbálkozásomkor fél sikert ér-

tem el, mert a kérdések látszottak, a lehetséges vála-

szok azonban nem. 

Januártól üzemelnek a mindent látó traffipaxok 

Már tesztelik a rendőrök az új sebességmérőket. A 

traffipaxok várhatóan már januárban kikerülnek az 

utakra. Az új eszközökkel nemcsak sebességet tudnak 

majd mérni a rendőrök, hanem képesek lesznek fi-

gyelni a szabálytalan sávváltást, a buszsáv jogszerűt-

len használatát, a tiloson áthajtást, de akár a biztonsá-

gi öv használatának elmulasztását is pontosan doku-

mentálni tudják. 

A "mindent látó" sebességmérőket, hivatalos nevü-

kön változtatható helyű komplex közlekedési ellenőr-

ző pontokat 720 millió forintért vásárolta a rendőrség. 
 

Jó hír a Molnak 
 

A Shaikan-mező 214. december végére elérte a 40 ezer hordóegyenérték termelési szintet, ami mér-

földkő a projektben, ráadásul a mező további potenciálja óriási. 
 

Az észak-iraki kurd régióban el-

helyezkedő Shaikan mező decem-

ber 27-én elérte a 40 ezer hordó-

egyenérték napi termelési szintet, 

két nappal később az első és a 

második termelőegységből re-

kordszámú, 354 tankautót töltöt-

tek meg mintegy 58 ezer hordó 

kőolajjal - jelentette a Mol Nyrt. a 

tőzsde honlapján hétfőn. A társa-

ság közölte, hogy a kőolajat tö-

rökországi kikötőkbe szállították 

és tovább exportálják. 

A közlemény idézi Alexander 

Dodds-ot, a Mol kutatás-termelés 

ügyvezető igazgatóját, aki szerint 

a 40 ezer hordó elérése mérföldkő 

a projektben, s a mező további 

potenciálja óriási. Elmondta: part-

nerükkel és a kurdisztáni régió 

természeti erőforrások misztériu-

mával közösen azon dolgoznak, 

hogy a mező leghatékonyabb fej-

lesztése révén minél hamarabb 

további sikereket érjenek el. A 

vállalat arról is tájékoztatott, hogy 

megkezdődött egy újabb termelő-

kút, a Shaikan-11 mélyítése, 

amely egy már meglévő, 11 kilo-

méter hosszú vezetékkel a máso-

dik termelő egységbe lesz bekötve 

a Shaikan blokkban. 

 
A magyar olajipari társaság ko-

rábbi közleménye szerint a 

Shaikan blokk kitermelése tavaly 

25 ezer hordó volt naponta, majd a 

decemberben bekötött további 

három kút (Shaikan-7, -8 és -10) 

termelésbe állítása lehetővé tette a 

termelési szint növelését. 

A Shaikan területe 283 négyzet-

kilométer, itt a Mol 20 százalékos 

részesedéssel rendelkezik, a másik 

tulajdonos a Gulf Keystone 

Petroleum, amely a kutatás-

kitermelést is irányítja. 

A kurd régió másik blokkja, az 

Akri-Bijeel, amelynek a Mol 80 

százalékos részesedéssel operátora 

- a magyar cég irányítja a kutatá-

sokat -, míg a Gulf Keystone 

Petroleumnak 20 százalékos a 

részesedése. 

A tervek szerint a magyar olaj-

társaság 2015-ben 500 millió dol-

lárt költ az Akri-Bijeel, illetve a 

Shaikan blokk mezőlehatárolási és 

termelési programjára - közölte a 

Mol korábban. 

 

MTI 

 

 
 

Az országgyűlés 2014. decemberében elfogadta a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés 

tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt, mely 2015. március 15. napján lép hatályba. 

A LIGA Szakszervezetek, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2015. január 20-án 

népszavazási kezdeményezést nyújtott be a Nemzeti választási Bizottságnál, melynek célja az, hogy megakadá-

lyozzák az új szabályozás hatályba lépését. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

A bizalom olyan, mint a radír. 
Minden egyes hiba után egyre kisebb. 

* 
Légy kedves az emberekkel, amikor felfelé mész. 

Találkozhatsz velük lefelé is. 
* 

Idegeskedni annyi, mint mások hülyesége miatt 
önmagunkon bosszút állni. 

* 
Ha nem akarsz csinálni semmit, akkor az egyezte-

tések nélkülözhetetlenek. 
* 

Mondd ki a szavakat, mert senki sem fog emlé-
kezni rád a gondolataidért. 

* 
A tudatlant lehetetlen érvekkel meggyőzni. 

* 
Nem baj, ha lassan mész, az a fontos, hogy ne állj meg. 

* 
A remény a legnagyobb gonosz, mert elnyújtja az 

emberek szenvedését. 
* 

Soha ne kövesd el azt a hibát, hogy olyanokkal 
vitatkozz, akiknek nem adsz a véleményére. 

* 
Raffaello többet mond minden szónál. 

De a zsíros kenyér lila hagymával minden lélegze-
tet elállít. 

* 

- Aggodalomra semmi ok - mondja az orvos a bete-

gének - ezzel a betegséggel elélhet hetven évig is! 

- De hiszen már hetven vagyok! 

- Na, mit mondtam! 
* 

Egy fiatalember állást kap egy cégnél. Az első mun-
kanapon főnöke a fiú kezébe nyom egy seprűt és azt 
mondja neki: 
- Az első feladata az lesz, hogy seperje fel az irodát! 
A fiú felháborodik: 
- De hiszen én egyetemet végeztem! 
- Ja, erről megfeledkeztem. - feleli a főnök. - Na, vár-
jon, akkor megmutatom, hogy kell csinálni. 

* 
Egy frissen végzett pszichológusnő egy iskolában 
kap állást. Az első nap, az udvaron meglát egy fiút, 
aki nem futkározik a többiekkel, csak áll magában. 
Odamegy hozzá és megkérdezi: 
- Jól érzed magad? 
- Jól. 
- Akkor miért nem futkározol a többi fiúval? 
- Mert én vagyok a kapus. 

* 
Szórakozóhelyen kikent csajszi odalibeg a pulthoz: 
- Helószióka, aggyá valami rostosat! 
- Bútorlap jó lesz? 

* 
- Én vagyok az első férfi, akivel lefeküdtél? 
- Hát, ezen még nem gondolkoztam, de most, hogy 
mondod, ismerősnek tűnsz. 

* 
A cégnél előadást tart egy szakértő a munka optima-
lizálásáról. 

- Amit most elmondtam, csak a munkahelyükön al-
kalmazzák, soha ne próbálják meg otthon! 
Hátulról egy hang: 
- Miért? 
- Mert veszélyes. Én is kipróbáltam otthon a felesé-
gemen. Észrevettem, hogy reggeli készítés közben 
mindig külön megy el mindenért a hűtőhöz. Megkér-
deztem tőle, nem tudna-e egyszerre több dolgot ki-
venni. 
Hátulról egy közbekiabáló: 
- És, gyorsabb lett? 
- Hát, igen. Eddig a 20 perc alatt csinált reggelit a 
feleségem, most 7 perc alatt én. 

* 
- Doktor úr, ez a folyadék tényleg jó impotencia ellen? 
- Persze. Én a múlt héten beleraktam az órámat, és 
még mindig áll. 

* 
Már egy éve járok ezzel a lánnyal és elhatároztuk, 
hogy megházasodunk. Anyósjelöltem okos, nagyon 
szép nő és időnként nagyon is célzó pillantásokat 
irányított felém olyannyira, hogy többször hozott za-
varba. Egyik nap meghívott a lakására, kontrollálni a 
meghívókat. Megérkezésem után, csábító hangon 
közölte velem, hogy neki nehezen legyőzhető vágyai 
vannak irántam, tehát mielőtt lánya életéhez kötném 
saját életemet, szeretne velem egyszer hancúrozni. 
Mit mondjak, úgy meglepett az egész, hogy szinte 
gyökeret vert a lábam a földbe. 
- Szóval nézd - fojtatta -, én most bemegyek a háló-
szobába, Te pedig nyugodtan gyere utánam. 
És lassan ellibegett, én meg nyálamat csurogva néz-
tem utána… 
Egy pár pillanatig még ott álltam, aztán eszembe 
jutott, hogy az autóm kesztyűtartójában van a gumi, 
így a lakás bejárati ajtója felé indultam… kinyitottam, 
és kiléptem a lakásból. 
Kint a férje állt és könnyes szemekkel ölelt át: 
- Boldogok vagyunk fiam, hogy a vizsgánkon sikere-
sen álltad meg a helyedet, és lányunknak nem kíván-
hatunk jobbat és megfelelőbbet, mint te. 
Tanulság: Mindig tartsd a gumit az autódban! 

* 
- Mi az, hogy leánykereskedő? - kérdi a nő újságol-
vasás közben férjétől. 
- Olyan ember, aki nőket ad el szerelmi célokra. 
- Például engem is eladna, ha a markába kerülnék? 
- Nem régiség, hanem lánykereskedő! 

* 
Tanárnő szól, a nyolcadikos fiúknak osztályfőnöki óra 
előtt: 
- Gyerekek, ma egy híres szexológus lesz a vendé-
günk, aki nemi felvilágosítást tart nektek. Készüljetek 
fel a kérdéseitekkel! 
Pistike jelentkezik: 
- Tanárnő kérem, aki volt már nővel, az mehet fociz-
ni? 

* 
- Hallottam, hogy beteg az anyósod! 
- Igen, megmarta egy kígyó. 
- És, belehalt? 
- Igen. A kígyó. 



 
 

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 

 

 

 
 

Minden szépülni vágyó kutyát várunk az újonnan nyíló kutyakozmetikánkba! 

Szolgáltatások: fürdetés, fésülés, fazonra igazítás, karomvágás fül és szemtisztítás, Stb. 

Kutyák teljes körű kozmetikázása! 

Kozmetikázás már 1500 Ft-tól! 

Ercsi Rákóczi út 94. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

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! 

 

 

S z á l l í t á s ,  á r u s z á l l í t á s !  
 

Vállalom: 
 

Magánszemélyek, cégek anyagbeszerzését, termékeinek szállítását, a megvásárolt bútorok, elektronikai esz-

közök 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 
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