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Önmagadért-velünk! 
 

Nem csak Anyák napján, szeretettel köszöntünk minden Édesanyát! 
 

 
  Mielőtt Anya lettem, ruháim nem voltak pecsétesek, addig aludtam, amíg akartam és nem nyugtalankodtam 

azon, hogy milyen későn fekszem le. 
 

Mielőtt Anya lettem, minden nap kitakarítottam. Nem botlottam meg apró játékokban. 
 

Mielőtt Anya lettem, nem hányt le senki, nem lettem kakis, nem rágcsáltak meg, nem pisiltek le vagy nem 

csipkedtek meg pici ujjak sem. Végigaludtam az éjszakákat. 
 

Mielőtt anya lettem, sosem tartottam egy síró gyereket, hogy az orvos megvizsgálhassa vagy beadja neki az 

injekciót. Sosem váltam boldoggá egy egyszerű mosolyon. 
 

Mielőtt Anya lettem, sosem éreztem, hogy a szívem apró darabokra törik mikor nem tudtam megszüntetni a 

pici fájdalmát. Sosem tudtam, hogy képes vagyok valakit ennyire szeretni. 
 

Mielőtt Anya lettem, nem ismertem az érzést, hogy a szívem a testemen kívül dobog. Nem tudtam milyen 

nagyszerű érzés egy kisgyermek etetése. 
 

Mielőtt Anya lettem, sosem keltem fel az éjszaka kellős közepén tízpercenként, hogy megnézzem minden 

rendben van-e. Nem ismertem azt a fajta melegséget, az örömöt, a szeretetet, a szívfájdalmat, a csodát, amit 

csak egy Anya tud érezni. 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Kedves Kollégák! 
 
Tájékoztatásul. 
A lentebb olvasható levelet küldtem el a munkáltató vezetőinek. 
 
Kovács László elnök 
Olajipari Szakszervezet 

*  * * 
 

From: Kovács László (Olajipari Szakszervezet)  
Sent: Tuesday, April 19, 2016 6:57 PM 
To: Fekete László (HR); Ratatics Péter; Fasimon Sándor 
Cc: Bognár Piroska; Biri László (Bp.); Tary László 
Subject: 120 % felettiek juttatása 
 
MOL Csoport, magyarországi HR szervezet 
 
Fekete László igazgató részére 
 
Tisztelt Fekete László Igazgató Úr! 
 
Az Olajipari Szakszervezet a mai EÜT/ÜT ülésen szóban – ugyanakkor hivatalosan – 
kezdeményezte a HAY 120%-os korlát eltörlését. 
 
A MOL Bányász Szakszervezet, MOL Vegyész Szakszervezet, Olajág Szakszervezet között történt 
gyors egyeztetést követően szeretném írásban is megerősíteni – immár közös szakszervezeti 
javaslatként – szóban elhangzott kérésünket. 
 
A mai tájékoztatón komoly elemzést, illetve tájékoztatót hallhattunk az elkötelezettségi felmérés 
eredményéről. 
Több észrevétel, gondolat megfogalmazódott a jelenlévőktől. Fókuszálva a bemutatott felmérési 
eredményekre, és nem utolsó sorban arra, hogy az eredményeken milyen intézkedésekkel lehetne 
javítani. 
A 120%-os korlát a munkavállalók széles körénél eredményezi, hogy kollégáink tényleges 
alapbérfejlesztést nem kapnak.  
Megítélésünk szerint a 120%-os HAY korlát eltörlése javíthat a munkavállalók elkötelezettségén. 
 
Kovács László elnök 
Olajipari Szakszervezet 
2443 Százhalombatta Olajmunkás út 2. 
Tel: +36-70-342-2739 
Email: laszkovacs@mol.hu 
 

 

Elbocsáthatnak egy e-mail miatt? 
 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) egy pana-

szos ügyében hozott ítélete szerint nem jogsértő, ha a 

munkáltató megfigyeli egy alkalmazott munkahelyi 

levelezését 

A munkavállaló személyhez fűződő joga (ilyen pél-

dául a levéltitok is) csak a Munka törvénykönyve 

(Mt.) 9. paragrafusa alapján korlátozható, vagyis ak-

kor, ha erre a munkaviszony rendeltetésével közvetle-

nül összefüggő okból feltétlenül szükség van, és a cél 

elérésével arányos. A személyhez fűződő jog korláto-

zásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a 

munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell. 

A munkáltató az internet használatát csak abban az 

esetben ellenőrizheti, ha a világhálón a dolgozók kizá-

rólag munkavégzés céljából lehetnek fenn. Ebben az 

esetben fel kell hívni az alkalmazottak figyelmét az 

internethasználat korlátozására, és arra is, hogy elő-

fordulhat utólagos ellenőrzés is. Ha a munkavállalók 

előzetesen nem kaptak ilyen tájékoztatást, az internet-

használatra vonatkozó adatok a munkaadó számára 

titkosak. Ha ennek ellenére mégis megfigyelik a dol-

gozókat, és listázza, hogy milyen weboldalakat láto-

gattak, jogellenes adatkezelést végez. 
www.porfession.hu 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
mailto:laszkovacs@mol.hu
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV
http://www.porfession.hu/
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Anyák napja május első vasárnapja 
 

Ne is kérdezzék, milyen volt az anyám: le lehet-e írni a napfényt? Melegség, erő, szeretet és vidámság sugár-

zott belőle. Mellette folyton nevettem, nem érhetett semmi baj. 

Eric-Emmanuel Schmitt 

 

Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző 

országokban más és más napokon ünneplik. Magyarországon május első vasárnapján köszöntjük az 

Édesanyákat. 

 

Az anyák megünneplésének tör-

ténete az ókori Görögországba 

nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi 

ünnepségeket tartottak Rheának az 

istenek anyjának, és vele együtt az 

édesanyák tiszteletére. A történe-

lem során később is voltak olyan 

ünnepek, amikor az anyákat is 

felköszöntötték. 

Angliában, az 1600-as években 

az ünnep keresztény vallási színe-

zetet is kapott. Akkoriban a húsvé-

tot követő negyedik vasárnapon, 

az anyák vasárnapján tartották az 

édesanyák ünnepét. A családjuktól 

messze dolgozó szolgálók szabad-

napot kaptak, hogy hazamehesse-

nek, és a napot édesanyjukkal 

tölthessék. A látogatás előtt külön 

erre a napra ajándékként elkészí-

tették az anyák süteményét. 

1907-ben a philadelphiai Anna 

M. Jarvis próbálta az anyák napját 

nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az 

ünnepet május második vasárnap-

jára tűzte ki, elhunyt édesanyja 

emlékére. Rengeteg időt és energi-

át 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. 

Sajnos azonban Anna Jarvis a 

népszerűsítésre fordított ideje mi-

att nem vette észre, hogy hamaro-

san az ünnepet „felkarolták” a 

virágkereskedők, üdvözlőlap-

gyártók, cukorka- és ajándék-

kereskedők, akik Európában is 

propagálni kezdték az Amerikában 

elterjedt ünnepet, amelynek hatá-

sára az gyorsan népszerűvé vált a 

kontinensen is. 

Az eredeti elképzeléshez képest 

– az élő és elhunyt anyák tisztelete 

– az ünnep eltolódott az ajándéko-

zás, Jarvis véleménye szerint pedig 

főképp a virágkereskedők haszná-

nak növelése irányába.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További élete során oly hevesen 

tiltakozott az ünnep üzletiesedése 

ellen, hogy még a törvénnyel is 

szembekerült egy vehemens tünte-

tése 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 hiva-

talos iskolai ünnepélyek közé az 

Anyák napját. 

Magyarországra az ünnep ötletét 

Petri Pálné, egy államtitkár felesé-

ge hozta és a legelső Anyák Napi 

ünnepséget 1925. március 8-án a 

MÁV gépgyár foglalkoztatójában 

munkásgyerekeknek tartották. A 

gondolatot a Magyar Ifjúsági Vö-

röskereszt vezetői karolták fel és 

megtették az előkészületeket az 

Anyák napja országos bevezetésé-

re. 

A szervezet lapjában így írtak a 

napról: „Felkérjük a mélyen tisz-

telt Tanárelnököket, hogy május 

első vasárnapján tartandó «Anyák 

napját», ezt a gyönyörű ünnepet, 

szeretettel alakítsák ki növendéke-

ik lelkében, amelynek pedagógiai, 

jellemképző ereje messze túlhalad-

ja egy-egy család körét és a nem-

zetnevelés erkölcsnemesítő mun-

kájába kapcsolódik.” 

* * * 

Annyit mindenképpen hozzáten-

nék a történethez, hogy az Anya-

ság 24 órás szolgálat, ami mi, fér-

fiak, fel sem fogunk igazán. 

Igaztalan lennék, ha nem említe-

ném meg azon férfitársainkat, akik 

valamely tragédia vagy egyéb ok 

miatt egyedül nevelik gyermekei-

ket – ők is 24 órán át szolgálnak. 

Mindemellett akárhány Édes-

anyával beszéltem, egyikük sem 

mondta, hogy jobb lenne a sora 

gyermek nélkül, ami ránk nézve 

külön szerencse, hiszen az emberi 

faj anyák nélkül kihalna. Egyikük 

a következőt mondta: 

„Azzal, hogy Anya lettem, visz-

szafordíthatatlanul elindultam 

azon az úton, amin lennem kell. 

Nincs olyan reggel és este, amikor 

ne lennék hálás ezért a csodálatos 

ajándékért.” 

Olykor-olykor, Anyák napja kö-

zeledtével „agyasok” megpróbál-

ják kimatekozni, hogy mennyi 

lehetne egy Anya fizetsége. 

Felesleges számolgatni, mert 

egyetlen szóval tudom érzékeltet-

ni. Megfizethetetlen! 
 

Brunecker Jenő 

 
"A férfi munkája reggeltől estig tart, míg egy Édesanyáé sohasem ér véget." 

József Attila: Mama 
 

Már egy hete csak a mamára 

gondolok mindig, meg-megállva. 

Nyikorgó kosárral az ölében, 

ment a padlásra, ment serényen. 

Én még őszinte ember voltam, 

ordítottam, toporzékoltam. 

Hagyja a dagadt ruhát másra, 

Engem vigyen föl a padlásra. 

Csak ment és teregetett némán, 

nem szidott, nem is nézett énrám, 

s a ruhák fényesen, suhogón, 

keringtek, szálltak a magosba. 

Nem nyafognék, de most már késő, 

most látom, milyen óriás ő, – 

szürke haja lebben az égen, 

kékítőt old az ég vizében. 
 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.dafont.com/top.php?text=A%20férfi%20munkája%20reggeltől%20estig%20tart,%20míg%20egy%20Édesanyáé%20sohasem%20ér%20véget.&period=2
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Keserédes visszatekintés 
 

Mottó: Eljön majd az idő, amikor megérted, hogy ideje befejezni az óceán átúszását valaki olyanért, aki egy 

pocsolyába se lépne érted. 
 

Az alábbi riport, akár visszaemlékezés is lehetne egy nyugdíjba vonult kolléganőtől, de nem az. A ker-

tek aljaként kezelt fizikai munkahely keservei és megpróbáltatásainak korképe elevenedik meg. A szán-

dék nem a céltalan bántás, inkább figyelemfelkeltés azért, mert tapasztalataim szerint, hamarosan bete-

lik a pohár. 
 

- Nagyon fiatalon kezdtél az 

akkor még Országos Kőolaj és 

Gázipari Trösztnél (OKGT) 

- Toborozták a TIFO-hoz a fiata-

lokat, így kerültünk érettségi után 

Komáromba, ahol szerves vegyész 

szakon a Kőolaj Feldolgozó és 

Elosztó szakmát tanultam ki. A 

szakmunkás bizonyítvány meg-

szerzése után, szinte azonnal be-

léptünk a TIFO-ba, ahol három 

műszakban alkalmaztak. Az itt 

töltött negyven évből, három év 

kihagyással, amikor Gyesen vol-

tam, 37 évet dolgoztam folyamatos 

műszakban. 

- Milyen tapasztalatokat sze-

reztél az OKGT-MOL világról? 

- Amíg fiatalabb voltam, minden 

sokkal könnyebb volt. Ahogy tel-

tek az évek, egyre nehezebb lett – 

legfőképp az éjszakás műszakok. 

A mostanában bevezetett 12 órás 

műszakrend még erre is rátett egy 

lapáttal. Tudom, sokaknak jó ez a 

négy nap munka, négy nap pihenő, 

de én azt mondom, hogy aki a 

három műszakot kitalálta, az nem 

volt normális, mert ez a munka-

rend mindenre ráteszi bélyegét: a 

közérzetedre, étkezésedre, alvá-

sodra, magánéletedre és szinte 

soha nem tudod magad kipihenni. 

Nagyon örülök, hogy vége ennek 

az időszaknak! 

- Most élsz a kormány adta le-

hetőséggel és a nőknél – nagyon 

helyesen – bevezetett rendelke-

zésnek köszönhetően 40 év mun-

kaviszony után, teljes jogú 

nyugdíjba vonulsz. Nem tudtál 

volna várni még két-három 

évet? 

- Lehetőségem lett volna rá, de 

nem akartam élni vele. Elsősorban 

azért, mert él ez a nők számára 

nagyon kedvező rendelkezés. Más-

részt, már nagyon fárasztó volt a 

műszakos élet és az a munkahelyi 

légkör, ami MOL szerte eluralko-

dott: a sokszor tudatosan gerjesz-

tett létszámleépítésekkel tarkított 

megfélemlítés, a stressz, a feszült-

ség és a rengeteg rettentően túlbü-

rokratizált adminisztráció, amit az 

utóbbi években a nyakunkba varr-

tak. Még így is tovább maradtam, 

hiszen úgy volt, hogy januárban 

elmegyek nyugdíjba, de a főnö-

köm megkért, hogy nem marad-

nék-e fél évvel tovább, ezzel se-

gítve az üzemet, hogy ki tudják 

adni a szabadságokat. 

- Most, mégis elmész... 

- Még mindig maradhatnék, de 

ami most van, az már nem megy le 

a torkomon. Konkrétan arra gon-

dolok, hogy valamikor tisztelték a 

szakmai tudást, tisztelték az em-

bert. Most azt látom, hogy az em-

ber eltűnt, nem létezik a vezetés 

számára és sokak nevében is 

mondhatom, hogy nem vesznek 

bennünket emberszámba. Csak 

egy törzsszám vagyunk. Nem tu-

dom, kik dolgozzák ki azt a sok 

baromságot, amivel ellátnak ben-

nünket. Nem érdekli őket, hogy én 

mit csinálok, ki vagyok, mennyit 

bírok és milyen körülmények kö-

zött dolgozom. Csak az a fontos 

számukra, hogy legyen EBK fal, 

eseménynapló műszaktervezés, 

LEAN műszakátadás, meg pöty-

työzgetjük a kazán füstgázoxigén-

jét, satöbbi. Úgy ki van dekorálva 

a műszerterem, mint valami cirku-

szi ló. Ezek és a hasonló dolgok a 

fontosak. Tudom, hogy közvetlen 

vezetőinket is felülről irányítják és 

természetesen van velük szemben 

elvárás. Ők továbbadják a mű-

szakvezetőknek, akik megfelelés 

címén hajtják a még megmaradt 

pár darab kezelőt, meg vezérlőt. 

Sokszor túlzásba is viszik. A mon-

dás szerint azt a lovat ütik, ame-

lyik jobban húz, de amikor a sze-

rencsétlen kezelő, a 12 órából tízet 

odakint van, megy egész műszak-

ban és a műszakvezetője még kita-

lál valamit, akkor besokall és jog-

gal nem érzi úgy, hogy a Molnál 

dolgozni dicsőség lenne. 

- Nem volt ez mindig így, volt 

olyan korszak, amikor az egyén 

is tudott jövőt alapozni erre a 

cégre. 

- Már régóta és egyre inkább azt 

látom a Molos kollégáimon, hogy 

fásultak, idegesek, fáradtak és ami 

még ezeknél is rosszabb, nincs 

jövőképük. Amikor évtizedekkel 

ezelőtt idekerültünk, azt mondtuk, 

hogy van egy munkahelyünk, ahol 

szeretünk dolgozni, tudtunk ter-

vezni, tudtunk a cég segítségével 

lakást venni, biztos helyünk volt. 

Ez 2002-ben gyökeresen megvál-

tozott. Akkor kezdték el a TIFO-t 

leállítani, kisöpörni és aztán jött 

2012, amikor az utcára rúgott a 

MOL 700 embert. Azok a „szeren-

csések” akik maradhattak, tovább-

ra is félnek, ezért inkább befelé 

morognak és a létszámcsökkentés 

okozta többletmunkától csendben 

megszakadnak, mert teszik a na-

gyon megnehezített dolgukat. A 

fizikai állományban senki nincs 

biztonságban. 

- Most tervezik bizonyos mun-

kakörök összevonását. 

- Őrültség, amit nálunk most 

akarnak, hogy egy vezérlő, egy 

műszakvezető és három kezelő 

legyen arra a baromi nagy terület-

re. Szerintem megoldhatatlan fel-

adat elé állítják kollégáimat. Az 

már most is szinte természetes, 

hogy a vezérlő sem enni, sem 

egyéb dolgát elvégezni nem tud 

kimenni a műszerteremből. Ha 

valaki kidől a sorból, nem tudják 

helyettesíteni, mert egy új kolléga 

betanítására a még több munka 

mellett nincs esély. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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(folyt. az előző oldalról) 

- Te hogy látod, mivel lehetne 

változtatni a jelenlegi helyzeten? 

- Azt látom, hogy nincsenek tisz-

tában döntéseik következményei-

vel és hatásaival azok, akik ráeről-

tetik akaratukat a munkavállalók-

ra. A Molban dolgozóktól sokszor 

hallottam az évek folyamán mikor 

egy újabb ésszerűtlen rendelet 

látott napvilágot, hogy már megint 

nyomta valakinek a könyökét az 

íróasztala. A munkánk mellett 

annyi adminisztrációs munkánk 

van, hogy lassan már külön admi-

nisztratív munkatársat kellene 

alkalmazni, mert a műszakvezető-

nek alig jut majd ideje az üzemre. 

A vállalat területén meg azt látjuk, 

hogy olyan, mint aminek nincs 

gazdája. Toldozzuk-foltozzuk az 

üzemeket, gyakran vannak olyan 

helyzetek, amiknek nem lenne 

szabad előfordulnia. Nincs rá pénz 

vagy nem akarják megjavítani a 

hibákat. Mi lesz, ha egyszer vala-

mi nagyon nagy baj következik 

be? Itt a fűszezon, kaszálni kelle-

ne, az irodaház környékén csili-vili 

minden, a tartályparkban talán 

egyszer volt kaszálás. A fiúk, szó 

szerint fejtetőig érő gazban jártak, 

ami tűz és balesetveszélyes hely-

zet. 

- A munkahelyi légkör kiala-

kulásában komoly szerepe van 

annak pozitív és negatív irány-

ban is, hogy milyen a kollégák 

közötti viszony. 

- Semmi nem alakul ki, különö-

sen a létszámcsökkentés óta, mert 

mindenki rohanásban van, hogy el 

tudja végezni feladatát. Egymásra 

nem jut időnk. Voltak olyan négy 

napos ciklusok, hogy a tőlem nem 

messze ülő vezérlő kollégától még 

azt sem tudtam megkérdezni, hogy 

van a családja. Az a fajta kollegia-

litás, ami régebben volt, talán 

örökre elveszett. Lehet, hogy ez is 

volt valakiknek a célja? Csak a 

munka és a munka. Arról meg szó 

sincs, hogy a másik műszakból 

bárkivel szóba elegyedjünk. Átad-

juk a műszakot, aztán vágtatunk az 

öltözőbe, hogy elmeneküljünk 

ebből a bolondokházából, füröd-

hessünk és elérjük a műszakos 

buszt. 

- Motiváció? 

- Mi?! Az a másfél százalékos 

„béremelés”, ami majd lesz vala-

mikor? Az autonóm karbantartás, 

fakivágás, takarítás, a LEAN, ami-

vel csak bajaink szaporodtak – 

sírtunk a röhögéstől, mikor lefény-

képezték a polcokat, hogy minek 

hol és hogyan kell állnia. Most 

adtak bruttó 100 ezer forint plusz-

pénzt. Ez egyáltalán nem jellemző 

a Molra. Talán annyira rossz 

eredményt hozott a kerekasztal 

felmérés, hogy úgy gondolták, 

ezzel a pénzzel betömik a szájun-

kat vagy a feszültséget próbálják 

csökkenteni? Talán ennek tudható 

be az is, hogy egy csomó helyen 

megismételték, többek között ná-

lunk is voltak. Elénk tették a kér-

dőíveket és miután kitöltöttük, 

beszedték. Esetleg azt várják, hogy 

a felmérést megrendelők számára 

kedvezőbb eredménye lesz az 

ismétlésnek? Vajon miért gondol-

hatták azt, hogy egyik napról a 

másikra változik a munkavállalók 

Molról kialakult ilyen-olyan véle-

ménye? 

- A kirúgás hullámok nagyban 

befolyásolják az emberek véle-

ményét, hiszen tudják, ők is 

bármikor járhatnak úgy. Azt 

látom, elhamarkodták a lét-

számcsökkentést, mert itt-ott 

veszik vissza a kollégákat. Nála-

tok volt visszafoglalkoztatás? 

- Igen. A bérüket sokkal alacso-

nyabban állapították meg ahhoz 

képest amennyi akkor volt, mikor 

elküldték őket. A törzsszámukat 

sem kapták vissza, úgy kezelték 

őket, mint egy olyan újfelvételest, 

aki sosem járt erre. A kollégák 

között nagy volt a felháborodás 

azért, mert nem adták meg nekik 

az eredeti bérüket. Később, mikor 

levizsgáztak, a főnökünknek kö-

szönhetően visszakapták eredeti 

alapbérüket. Véleményem szerint 

az a baj, hogy mikor a kirúgások 

voltak, az ezt kitalálók csak az 

összegszerű számokat, a megspó-

rolható pénzt látták maguk előtt és 

tapasztalatlanságuk okán még csak 

nem is sejtették, mit okoznak ezzel 

a konkrét munkahelyeken és nem 

mellékesen a családoknál. 

- Van végszavad a – most még 

maradóknak? 

- Még ezekkel a nehézségekkel 

együtt is jó a Molnál dolgozni, 

mert jó cég ez még, csak sokkal 

jobban meg kellene becsülni az 

embereket. Azokat, akik irodák-

ban, laborokban, logisztikán és az 

üzemekben, óriási erőfeszítéseket 

tesznek a MOL sikereiért. Azt 

gondolom, hogy az itt maradó 

kollégákra nagyon nehéz évek 

jönnek. Sok lelki és fizikai erőre 

lesz szükségük azért, hogy kitart-

sanak, de én azt kívánom nekik, 

hogy ezen a remélhetőleg egyszer 

emberivé tett, feljavított munkahe-

lyen érjék meg nyugdíjukat! 
Brunecker Jenő 

 

Gaskó István lemondatása után a LIGA Szakszervezetek jelöltállítási időszaka 2016. április 29-én lezárult. 

A jelölteket a LIGA tagszervezetei jelölhették, akik a jelölésüket elfogadó nyilatkozat aláírása után váltak hiva-

talosan elnökjelöltté. 

A LIGA szakszervezetek központi irodájához az alábbi jelölések érkeztek be a fenti határidőig: 

Buzásné Putz Erzsébet, a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete elnöke, 

Dr. Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek főtitkára, 

Mózes Tibor, az Élelmezésipari Munkavállalók Független Szakszervezetének alelnöke, 

Nagy Imre, a LIGA Szakszervezetek szervezési osztályának volt vezetője, 

Vámos Csaba, a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke. 

Az elnök személyéről szavazás útján a legfőbb döntéshozó testület, a LIGA Tanács dönt. A várhatóan 2016. 

május végén megtartandó ülésén. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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A munkáltató is adhat kölcsönt lakásfelújításra, vásárlásra 
 

A munkáltatótól kapott pénzügyi segítség lehet a legolcsóbb, ha a dolgozónak szerencséje van, és a cége 

képes és hajlandó különféle kedvezményekkel támogatni a munkavállalóit. A bérelőleg vagy a munkálta-

tói kölcsön mellett a vállalatok több más módon is segíthetik a kollégáikat, például azokat, akik építke-

zésbe fogtak. A tervezőket és kivitelezőket egyre több cég keresi meg a munkavállalóinak lakáshoz jutá-

sát célzó beruházások tervével. 

 

Gyakran előfordulhat, hogy a munkavállaló pénzügyi 

segítségre szorul, és egy-egy nagyobb értékű haszná-

lati cikk vásárlásakor, ház vagy lakás felújításkor nem 

bankhoz, hanem a munkahelyéhez fordul, hogy fize-

tési előleget, munkáltatói kölcsönt vegyen fel. 

Kamatmentes hitel, vásárlásra, lakásfelújításra 

A debreceni polgármesteri hivatal dolgozói például 

illetmény- vagy fizetéselőleget kaphatnak – közölte a 

település jegyzője, Szekeres Antal.  A juttatás maxi-

mális összege személyre szabott, az egyén nettó mun-

kabérének a kétszerese lehet, és hat hónapon belül 

kell egyenlő részletekben visszafizetni. 

A kamatmentes támogatási fajta, amely a bruttó 200 

ezer forintos cafeteria-juttatáson felül igényelhető, 

népszerű a munkavállalók körében, a megadásáról a 

munkáltató dönthet. Az igényelt pénzt a dolgozók 

főleg lakásfelújításra, nagyobb értékű ingóságok vá-

sárlására, valamint egészségügyi kiadásokra, új szem-

üvegre, gyógykezelésre, gyógyszerre fordítják. 

Az egyik nagy amerikai cég debreceni telephelyén, 

ahol ezeregyszáz ember dolgozik, tavaly bevezették, 

hogy a cafeteria keretében kapott összeget a munka-

vállaló lakáshitelének törlesztésére is fordíthatja. A 

2015-ös kezdéskor a munkavállalók 10 százaléka 

választotta ezt a juttatási elemet a cafeterián belül, 

idén már 15 százalékuk. 

Nem kötelező 

Máriás Attila munkaügyi tanácsadó elmondta, a bér-

előleg mellett létezhet munkáltatói kölcsön, illetve az 

egyéb szociális célú segély, juttatás, mint például a 

munkaidő-kedvezmény, a plusz szabadidő vagy a 

fizetés nélküli szabadság. 

A szakember hangsúlyozta, ezek azonban nem járnak 

alanyi jogon, illetve nem követelhetők ki minden 

egyes munkahelyen. Ezen kedvezmények megadása, 

azok feltételei a munkáltatótól függenek, annak mére-

tétől, vállalati politikájától, ágazatától. 

Egyes esetektől eltekintve a munkaadó számára nem 

kötelező, hogy kérelem esetén munkabérelőleget vagy 

munkáltatói kölcsönt adjon. A kivételek közé tartozik, 

ha a munkavállaló teljesítménybért kap, és a tevé-

kenység eredménye – és így a munkabér – csak egy 

hónapnál hosszabb idő után állapítható meg. 

Máriás Attila felhívta a figyelmet, hogy a kötelező 

juttatásokkal szemben, mint a bérpótlék, a cafeteria 

léte is a munkáltató döntésétől függ. 

A pénz nem minden 

Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szak-

szövetségének (ÉVOSZ) elnöke arról beszélt, nem 

minden cég engedheti meg magának, hogy cafeteriát 

vagy kedvezményes kölcsönöket adjon a dolgozóinak. 

Nem minden azonban a pénz, a munkáltató adhat 

munkaidő kedvezményt is, például, ha a dolgozója 

családi ház építésébe vág, és rendszeresen ott kell 

lennie figyelemmel kísérni a kivitelezést. 

Azt is hangsúlyozta, egyre több olyan munkaadó van, 

amely céges szervezésű ingatlanfejlesztésbe, társas-

ház-építésbe kezd a dolgozói számára. A vállalat lesz 

a megrendelő, illetve átveszi az építkezés szervezési 

munkáit a dolgozóiktól. A recessziós években ez a 

gyakorlat teljesen eltűnt, aztán az utóbbi fél, egy év-

ben néhány munkáltató újra elővette a korábban elter-

jedt módszert – mondta. 

Koji László szerint az egyes cégek munkavállalóinak 

lakáshoz jutását célzó beruházások tervével mind több 

tervezőt, kivitelezőt keresnek meg a munkáltatók, 

amit a célzott kormányprogramok is ösztönözhetnek. 
Hirado.hu 

 

Így jutalmazta a Mol a vezetőit 
 

A Mol Nyrt. a részvényjuttatáson alapuló ösztönző rendszer keretében 18 600 darab "A" sorozatú Mol 

törzsrészvényt juttatott az igazgatóság tagjainak a 2015-ös gazdasági év után - tette közzé a társaság 

2016. május 6-án, pénteken, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján. 

 

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató, az igazgatóság elnöke 1800 részvényt kapott, így már 194 691 részvénye 

van. 

Csányi Sándor, az igazgatóság alelnöke 2400 darab részvényhez jutott, ezt követően közvetlen tulajdonában 11 

900, közvetett tulajdonában (a Sertorius Global Opportunities Fund Pte. Ltd-n keresztül) 215 ezer darab Mol 

részvény van. 

Az igazgatóság további nyolc tagja személyenként 1800 részvényt kapott. 

A részvényjuttatást követően a Mol közvetlen és közvetett tulajdonában 7 517 975 darab "A" sorozatú, vala-

mint 578 darab "C" sorozatú Mol törzsrészvény van. 
MTI 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Eltérően értékelik a cafeteria készpénzesítését 
 

A cafeteria egy rejtett, kettős javadalmazási rendszer volt, ezt nyitottá kell tenni – mondta többek között 

Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) gazdasági évadnyitóján. 2017 után nem 

lehet fenntartani a cafeteria-rendszert, mert az EU ezt nem engedi, ezért a cafeteriát oda lehetne adni a 

munkavállalóknak, hogy azt ne terheljék járulékok. Az állam lemond a járulékbevételről; a cafeteria 

nem számítana bele a nyugdíjba. Ha ezt meg tudnák tenni, az ösztönözné a fogyasztást - tette hozzá a 

miniszterelnök. 
 

A Versenyszféra és a Kormány 

Állandó Konzultációs Fórumának 

(VKF) munkavállalói és munkálta-

tói oldalának szereplői eltérően 

ítélik meg Orbán Viktor miniszter-

elnök felvetését a cafeteria "kész-

pénzesítéséről", a VKF-fórum 

résztvevői pénteken formáltak 

véleményt erről az MTI megkere-

sésére. 

Rolek Ferenc, a Munkaadók és 

Gyáriparosok Országos Szövetsé-

ge (MGYOSZ) alelnöke úgy véle-

kedett, ha a jelenlegi járulékok 

mellett megy végbe a cafeteria 

kézpénzére átkonvertálása, akkor 

ez sem a vállalatok, sem a munka-

vállalók szempontjából nem okoz 

lényeges különbségeket. 

Az MGYOSZ alelnöke azonban 

rámutatott arra, hogy az esetleges 

változás érzékenyen érintené a 

vendéglátást, a szállodaipart és az 

idegenforgalmat, hiszen ezen ága-

zatok felfutásában jelentős szerepe 

volt a SZÉP- kártyák révén elért 

bevételeknek. 

Rolek Ferenc hangsúlyozta: az 

átváltás önmagában nem jelent 

problémát. A legfőbb kérdés az, 

hogy milyen feltételekkel, milyen 

szabályozási környezetben valósul 

majd meg a miniszterelnök felve-

tése. 

* * * 

Zs. Szőke Zoltán, az Általános 

Fogyasztási Szövetkezetek és Ke-

reskedelmi Társaságok Országos 

Szövetsége (Áfeosz-Coop Szövet-

ség) elnöke úgy vélte, maga az 

alapgondolat nagyon jó. Ameny-

nyiben megvalósul a miniszterel-

nök felvetése, az alapvetően egy-

szerűsíti a jelenlegi bonyolult 

rendszert - tette hozzá.  Egyetértett 

az MGYOSZ alelnökével abban, 

hogy a rendszer átalakítása negatí-

van hat a turizmusra. Az Áfeosz-

Coop Szövetség elnöke szerint a 

cafeteria készpénzesítésének nem 

lesz negatív hatása a kereskede-

lemre. Várhatóan a témakörben a 

VKF keretein belül rövid időn 

belül elkezdődnek a tárgyalások - 

tette hozzá. 

* * * 

Dávid Ferenc, a Vállalkozók és 

Munkáltatók Országos Szövetsé-

gének (VOSZ) főtitkára azt emelte 

ki, hogy a cafeteria, a béren kívüli 

juttatás rendszerét védeni kell, 

mert társadalmilag hasznos fo-

gyasztásra (étkezés, turizmus, 

nyugdíj- és egészségbiztosítás) 

ösztönöz. 

 

 

A VOSZ főtitkára szerint a 

cafeteria "készpénzesítése" ellen 

szól, hogy a béren kívüli juttatás a 

társadalmi gondoskodás egy for-

mája, megléte érték a munkaválla-

ló számára, rendezett munkaügyi 

viszonyt tükröz. Napjainkban Ma-

gyarországon közel 2 millió mun-

kavállaló részesül cafeteriában - 

emlékeztetett. 

A VOSZ főtitkára fontosnak ne-

vezte azt is, hogy a cafeteria cél-

zottan a magyar fogyasztást segíti. 

Példaként említette a magyar tu-

lajdonú kiskereskedelmet, amely-

nek a VOSZ főtitkára szerint na-

gyon jót tesz a cafeteria felhaszná-

lása.A belföldi turizmus kapcsán 

pedig arra hívta fel a figyelmet, 

hogy a magyar tulajdonban lévő 

vendégházak, panziók, kisebb 

szállodáknál a forgalom 20-30 

százalékának forrása szintén a 

béren kívüli juttatás. 

* * * 

Palkovics Imre, a Munkástaná-

csok elnöke egyetértett a minisz-

terelnök felvetésével, a cafeteria 

"készpénzesítésével". Úgy véleke-

dett, hogy a béren kívüli juttatás 

készpénzben történő kifizetése már 

rövidtávon hozzájárulhat az ala-

csony bérszínvonal emelkedésé-

hez.Felhívta a figyelmet arra is, 

hogy a béren kívüli juttatás kész-

pénzesítése révén ki lehetne iktatni 

azt az apparátust, amely a külön-

böző üdülési csekkek, étkezési 

jegyek forgalmazásával foglalko-

zik. 

* * * 

Kordás László, a Magyar Szak-

szervezeti Szövetség (MASZSZ) 

elnöke szerint nem lehet egyértel-

műen megítélni a miniszterelnök 

felvetésének hatásait. Beszámolt 

arról, hogy csütörtökön levélben 

fordultak a miniszterelnökhöz, 

hogy a munkáltatók mellett szak-

szervezeti körben is vitassák meg a 

munka világát érintő kérdéseket.  
MTI 

 

A Nemzeti Gazdasági Társadalmi Tanács (NGTT), a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóru-

ma (VKF), valamint az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) összehívását sürgetik a szak-

szervezetek a cafeteria készpénzesítésével kapcsolatos kérdések ügyében - mondta a Munkástanácsok Országos 

Szövetségének elnöke Budapesten. Az öt magyarországi szakszervezeti konföderáció közös sajtótájékoztatóján 

Palkovics Imre kiemelte: a cafeteria ügyében a szakszervezetek első és legfontosabb követelése, hogy a mun-

kavállalói oldal képviselői kapjanak pontos információkat a kormánytól. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://internetes-munka-otthon-vegezheto.blogspot.com/
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Százhalombattai Gondoskodás Alapítvány – Minőségi Alapítvány 

 
Kedves Leendő Partnerünk! 

 

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam a Sérültekért Alapítvány szolgáltatásait! A szolgáltatás 

megrendelésével mindamellett, hogy egy jó minőségű, színvonalas programot biztosít munkatársai részére, 

egyúttal segíti alapítványunk működését is. Célunk, hogy a sérült emberek ne teher legyenek a társadalom 

nyakán, hanem tehessenek magukért, egyúttal társadalmi elfogadottságuk növekedjen hasznos munkájuk 

következtében. 
 

Válasszon akár többet színvonalas programjainkból: 

Családi nap szervezését, lebonyolítását vállaljuk 

akár az alapítványnál, akár az Ön által választott 

helyszínen 

Kézműves játszóházakat tartunk, ahol természetes 

alapanyagokkal dolgozunk (csuhé, gyékény, vessző).  

A foglalkozásaink különlegessége, hogy az 

alapanyaggal a sérült emberek ismertetik meg a 

gyermekeket, és az elkészítési folyamatban is aktívan 

segítenek. A kézműves foglalkozáson nemcsak maga 

a technika elsajátítása a lényeg, hanem az, hogy a 

résztvevők megismerjék a fogyatékkal élő emberek 

értékeit.  

Játszóka-túrát szervezünk.  

Gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt ajánljuk ezt a 

programot, mely lehetőséget ad az ügyesség és 

gondolkodás játékos formában történő kipróbálására. 

A kiépített pályán akadályverseny szerűen 

ismerkednek a népi játékokkal (pl. krumpli görgetés, 

gumicsizma hajítás, horgászat káka halacskákra teknő 

tóban, rongylabdával célba dobás, dióval 

egyensúlyozás”, zsákban futás).  

Drámajátékokban vehetnek részt az érdeklődők.  

A drámaműhely beszélgető körei, ismerkedő és 

kapcsolatteremtő játékai, konfliktuskezelő gyakorlatai 

a sérült emberek bevonásával történnek, módot adva 

arra, hogy a résztvevők a mindennapi életben nem 

alkalmazott adottságaikat, készségeiket is 

megmozgassák. 

A Felhőjárók Mozdulatszínház előadásában rövid 

koreográfiákat mutatunk be. 

A Felhőjárók produkciója országos szinten is 

egyedülálló, szavak nélküli színház, mely alapvető 

érzéseket közvetít a mozdulatok, gesztusok erejével. 

A Felhőjárókkal felléptünk már a Művészetek 

Palotájában éppúgy, mint az Emberi Erőforrás 

Minisztériumban, hoztunk díjat hazai és nemzetközi 

fesztiválról egyaránt. (Írország, Lengyelország) 

Kemencében kenyérlángost sütünk, nyílt tűzön 

kürtös kalácsot készítünk (csak az alapítvány 

udvarán). 

Érzékenyítő tréninget tartunk – ezzel is 

megkönnyítve a megváltozott munkaképességű 

kollégák beilleszkedését, foglalkoztatását 

Amennyiben szeretné, hogy cége mentesüljön a 

rehabilitációs hozzájárulástól, melynek összege 

965,500-Ft/év, és ha tervezi megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkoztatását, mi 

segítünk abban, hogy minél sikeresebb legyen 

együttműködésük. 

A tréningen résztvevők segítő attitűdöt sajátíthatnak 

el, megtanulhatják felismerni saját korlátaikat, 

határaikat, a tapintatos, de egyértelmű közlések 

módját. 

Pontosan érzékelni saját szerepüket, felelősségüket, 

kezelni és kontrollálni a már kialakult gátjaikat, 

gondolataikat a fogyatékkal élőkkel szemben. A 

drámajátékok során megmutatjuk, hogy sérült 

emberekkel együtt lenni, dolgozni közös fejlődést 

jelent. 

Csapatépítő céllal foglalkozást szervezünk az Ön 

cége munkatársai számára 

Akár alapítványunknál, akár az Ön által megjelölt 

helyszínen, a fenti programok összevonásával 

tartalmas, jó hangulatú programokat szervezünk. 

Kézműves műhelyeinkben egyedi tervezésű 

ajándéktárgyakat, rendelésre cégajándékokat is 

készítünk.  

Sikerrel árusítottunk számos alkalommal nagy 

cégek székházában. 

Termékeinket megtekintheti a www.serultekert.hu 

weboldalon. 

Lelkes, megbízható munkaerő lehetünk egy-

szerű, mások számára unalmas munkára 

Ha szüksége van megbízható, lelkes, pontos 

munkaerőre, mi rendelkezésére állunk, legyen az akár 

intézményünkben végezhető összeszerelő munka, 

akár külső helyszínen való munkavégzés. 
 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a külső 

munkavégzés hozzájárul ahhoz, hogy a sérült 

emberekről alkotott kép megváltozzon, egyben a 

munkaközösségre is jó hatással van. 
 

Szeretnénk dolgozni, munkát vállalni! 

Ismerjen meg bennünket! 

Vegye igénybe szolgáltatásainkat! 

A választott programhoz árajánlatot küldünk.  
 

Amennyiben valamelyik szolgáltatásunk felkeltette 

érdeklődését, kérem, jelezze az alábbi elérhetőségek 

valamelyikén! Kérésére árajánlatot küldünk. 
 

Üdvözlettel: 

Czuppon Gabriella Intézményvezető 

Tel: 06/30 691-4340 (czuppongabi@gmail.com 

Kőrösi Edit, tel: 06/30 400-5890 
 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.serultekert.hu/
mailto:czuppongabi@gmail.com


 

 Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

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

Ne nézz hátra, nem arra mész. 
* 

A férfiak nálunk egyazon időben csak egy nővel 
házasodhatnak. Ezt úgy hívják, hogy monotónia. 

* 
Úgy ordítottam a srácokkal, hogy a szomszéd 

szólt, hogy az ö gyereke is rendet rakott. 
* 

A Google Maps budapesti irodája elé terveznek 
tüntetést a kartográfia vállalat dühös dolgozói. 

* 
A lottófőnyeremény olyan, mint egy pásztorkutya: 

segít összeterelni a szétszéledt rokonságot. 
* 

A bortól bolondokat gondol az ember. 
A pálinkától meg is teszi. 

* 
A tapasztalat olyan lámpás, amely mindig a meg-

tett út végén világit 
* 

Egy anya húsz év alatt farag férfit a fiából. 
Aztán jön egy másik nő, aki húsz perc alatt hülyét 

csinál belőle. 
* 

Ha két ember mindig ugyanazt mondja, akkor az 
egyik felesleges. 

* 
Egy 80 éves gazdag muki feleségül vesz egy 18 éves 
szűzlányt. A nászéjszakán a férfi megkérdezi: 
- Anyád nem mondott semmit? 
- Nem. 
- Akkor jól nézünk ki, te még nem tudod, hogy mit kell 
csinálni, én meg már rég elfelejtettem. 

* 
Lány a fiúnak: 
- Te Dezső, levennéd a melltartómat? 
- Persze! 
- Te Dezső, levennéd a bugyim is? 
- Persze! 
- Te Dezső, ha még egyszer meglátom, hogy az én 
fehérneműimet hordod, felrúglak, mint tyúk a töreket! 

* 
Az orvos telefonál a betegének: 
- Uram, a gyógyszert, amit tegnap írtam fel, ne szedje 
be! Időközben kiderült, hogy nem a maga pulzusa ver 
túl gyorsan, hanem az én órám gyors. 

* 
A nászéjszaka után az asszonyka kérdezi a férjétől: 
- Mi szeretnél reggelire? 
- Szexet - válaszol az férj. 
Délben a feleség megint kérdezi: 
- Drágám, mit kérsz ebédre? 
- Szexet. 
Vacsora előtt az asszony ráül a radiátorra. 
- Mit csinálsz? - kérdezi a férje. 
- Melegítem a vacsorát. 

* 
Gombázni megy a koma meg a komaasszony. Haza-
felé menet az asszony nem állja meg szó nélkül: 
- Hej, koma, de féltem én az erdőben, hogy lefog! 
- Ugyan, komaasszony, már hogy fogtam volna le, 
hiszen vizes volt a fű. 

- Hát, leterítettem volna a nagykendőt. 
* 

Éjszaka becsengetnek egy politikus lakásába, aki 
kikászálódik az ágyból, magára veszi a köntösét, és 
álmosan kibotorkál az előszobába. Az ajtó előtt elő-
vesz egy cetlit a köntös zsebéből, elolvassa és így 
szól: 
- Ki az? 

* 
A székely meg a komája beszekerezik a városba az 
orvoshoz. 
A vizsgálat után kijön a székely, némán felül a sze-
kérre és odacserdít a lovaknak. Döcögnek hazafelé, s 
nagy sokára kérdi a koma: 
- No, aztán mit mondott a doktor? 
- Azt mondta, szarkómám van. 
Telik-múlik az idő, már majdnem hazaérnek, mikor 
megszólal a koma: 
- Há’, ugyanbiza, honnét ismer engem a doktor úr?! 

* 
A pedagógus nincs megelégedve a tanulók szellemi 
színvonalával ezért gúnyosan így szól hozzájuk: 
- Kérem, aki idiótának érzi magát, az álljon fel! 
Nagy csend támad, mindenki ülve marad. Egyszer 
csak az egyik fiatalember óvatosan feláll. 
- Nos, maga úgy gondolja, hogy rászolgált az idióta 
elnevezésre? – kérdi gúnyosan a pedagógus. 
- Az igazat megvallva nem, de már nem bírtam nézni, 
hogy a tanárnő egyedül álldogál. 

* 
A feleség a tükör előtt illegeti magát, és a férjét nyag-
gatja: 
- Ugye drágám, sokkal fiatalabbnak látszom a korom-
nál? 
 A férj leteszi az újságot, szemügyre veszi az asz-
szonyt: 
- Nos, a bőröd olyan húsz évesé. A hajad akár egy 
tizennyolcasé. Az alakod meg... olyan 25 évesnek 
tippelem. 
 - Jaj, olyan kedves vagy! – olvadozik a feleség. 
 A férj azonban folytatja: 
- Várj egy kicsit, mindjárt összeadom. 

* 
- Vádlott, próbáljon végre más ember lenni! 
- Én megpróbáltam bíró úr, de akkor három évet kap-
tam okirat hamisításért. 

* 
A tanár megkérdezi a kislány anyjától. 
- Mondja, honnan örökölte a kislánya azt a hatalmas 
tudásszomját? 
- A tudást tőlem, a szomjat az apjától. 

* 
A frissen alakult KFT tulajdonosa kioktatja a munkába 
álló alkalmazottakat: 
- A mi cégünk nem szereti, ha a dolgozók sokat be-
szélnek. 
- Nyugodjon meg főnök - válaszol egyikük -, belőlem 
egy árva szót sem fognak kiszedni a bíróságon! 

* 
Az anya meglepi a lányát egy fiú ölében. 
- Azonnal állj fel! - kiált rá. 
- De mama, én voltam itt előbb! 



 
Drótpostacímünk:  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: Olajipari Szakszervezet Mol Nyrt. 

2443 Százhalombatta Pf.: 1. 

E-mail:  olajipariszakszervezet@mol.hu 

Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu  

Telefonszám: +36-20-425-7869 

 

 

 

Ajándékot vásárolna? 
Nem tudja, hol teheti ezt meg? 

 

Alacsony árakkal és gazdag választékkal itt van egy karnyújtásnyira! 
NE UTAZZON, VÁSÁROLJON HELYBEN! 

 

Százhalombattán a Tóth László utca 16 szám alatt 
A TUTI SOUVENIR AJÁNDÉKBOLTBAN 

A Kiss László sportuszoda parkolójánál. 

Eladó lakás! 

 

Százhalombattai, Dunafüredre néző, 2 szobás, 2. emeleti erkélyes, redőnyös, panelprog-

ramos, felújított lakás eladó! 

 

Irányár: 12 800000 Ft. 

 

Érdeklődni lehet:  703730088 telefonszámon. 
 

 

AZ OLAJIPARI SZAKSZERVEZET JÓTÉKONY CÉLÚ FELHÍVÁSA!  
 

KUPAKGYŰJTÉS  
 

Munkatársunk rokonságában élő, többszörösen sérült, 9 hónapos kislány orvosi 
ellátására szerveztünk kupakgyűjtést. 

 
A kislány egy nagyon ritka, Saddan szindróma nevű betegségben szenved. 

 
Ez az achondroplasia nevű betegség egyik súlyosabb formája, mely rendellene-

sen elgörbült csontokkal és idegrendszeri anomáliákkal jár együtt. 
 

A kislánynak 4 hónapos kora óta epilepsziás rohamai vannak. Egész életében 
folyamatos fejlesztésre, kezelésre, gyógyszerelésre szorul. 

 
A kislány megsegítésére összegyűjtött kupakok, az Olajipari Szakszervezet irodá-

jában (Dunai Finomító irodaház fsz. 4.) leadhatók. 
 

Segítési szándékod, a család kapcsolattartójának az alábbi telefonszámon, vagy 
email-be jelezheted. 

Adamóczki Jánosné Zsuzsa: 23-552-162 – jaadamoczki@msc.mol.hu 
 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
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