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Önmagadért-velünk! 
 

Tények és a munkáltatói hozzáállás a bérfejlesztéshez 
 

A társasági adó 2016-ban kétkulcsos: az akkor érvényes adózásról szóló törvények szerint, 
500 millió forintos eredményig 10, felette 19 százalékos volt. 
 
A kormány döntése következtében a társasági adókulcs 2017-ben egységesen 9 százalékra 
csökkent. 
 
2017-ben 27 százalékról 5 százalékponttal csökken a munkáltatók által a foglalkoztatottak 
után fizetendő szociális hozzájárulási adó (szocho, leánykori nevén munkáltatói járulék), ami 
így 22 százalékos lesz. 
 
Több lépésben 30 százalékkal nő az állami tulajdonú cégek dolgozóinak bére 2019-ig. 
 
A MOL Nyrt. 2016-ban 55 milliárd forint osztalékot fizetett ki. 
  
A MOL Nyrt. bérajánlata 2017-re: A fizikai munkavállalóknak az alapbérfejlesztés: 6%, 
melyből 4% differenciálás nélkül 2% teljes differenciálással. Hátrányosan megkülönböztető 
módon a szellemi (többségükben nők) munkavállalóknál 6%-os alapbéremelés teljes diffe-
renciálással. 
 

 
 

 
 

Súgunk: nem lesz ennek jó vége… 

 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 

http://24.hu/fn/gazdasag/2016/12/12/megszavaztak-a-harmadik-adocsomagot-mutatjuk-ki-mit-nyerhet-vele/
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Több szabadidőnk lesz 
 

A tavalyi évvel szemben, 2017-ben egy hivatalos ünneppel többnek örülhetünk, három háromnapos és 

két négynapos hosszú hétvégére is számíthatunk. 
 

Március 15-e szerdára esik, így a hét közepén egy 

ünnepnap jár. 

Négynapos lesz a húsvét, hiszen 2017-ben már 

Nagypéntek is munkaszüneti nappá válik. Ezzel ápri-

lis 14. és 17. között lesz az év első hosszú hétvégéje, 

amely, remélhetőleg meghozza a tavaszt is. A gyer-

mekeknek a tavaszi szünet hatnapos lesz, április 13-

tól 18-ig tart majd. 

Május elseje, a munka ünnepe hétfőre esik, így a 

húsvéti hosszú hétvégét néhány héttel később újabb 

pihenés követi. A következő hónap újabb hosszú hét-

végét hoz, így kipihenten várhatjuk majd a nyári sza-

badságokat. Pünkösdvasárnapot és hétfőt június 4-én 

és 5-én ünnepeljük. A gyerekeknek a nyári szünet 

június 16-án, pénteken kezdődik majd. 

Augusztus 20-a okozhat csak csalódást, mivel 2017-

ben vasárnapra esik. Október 23-a hétfő lesz, így ősz-

szel újabb háromnapos hosszú hétvége vár ránk. 

És végül eljön a karácsony, ezúttal azonban még 

több időnk lesz a sütés-főzésre, fadíszítésre, rokonlá-

togatásokra és nagy evésekre, hiszen 2017-ben négy-

napos a lesz az ünnepi időszak, a munkaszüneti napok 

hétfőre és keddre esnek. 
Lyenő 

 

SOS 
 

Mindenki tudja, hogy az SOS-t akkor használjuk, ha bajba jutunk – de mit jelent pontosan a rövidítés, 

honnan jön a szokás, és mikor használták először? Sokan úgy gondolják, hogy az SOS rövidítés az angol 

„Save Our Souls” (mentsd meg a lelkeinket, a lelkeinket itt emberekre értve), vagy a „Save Our Ship” 

(mentsd meg a hajónkat) kifejezésekből ered. 

 

Ennek azonban semmiféle igazságtartalma nincs, 

valójában az SOS nem a rövidítése semminek – hívja 

fel a figyelmet az m5tv.hu Különóra című rovata. 

Valójában az SOS a Morse-kódokból ered, és betű-

ket csak azért társítunk hozzá, hogy szóban is meg 

tudjuk fogalmazni, mi is ez pontosan. A három pont-

ból, három vonalból és újra három pontból álló Mor-

se-kódot akkor küldték egymásnak például a hajók is, 

amikor bajba kerültek, mára pedig az SOS kifejezés 

elszakadt az eredeti formájától, és írásban, szóban is 

használjuk. 

De miért pont ezt a három betűt használjuk ennek a 

jelentésnek a hordozására? 

Azért, mert így a legegyszerűbb: a vezeték nélküli 

rádiótávíró készülékek megjelenésével szükség volt 

egy olyan jelsorra, ami egyértelműen jelzi, ha egy 

hajó bajba kerül. Ez közmegegyezéssel a három rö-

vid, három hosszú és ismét három rövid Morse-kód 

lett. 

Eredetileg különböző vállalatoknak egymás között 

különböző vészjelzéseik voltak, de hamar kiderült, 

hogy sokkal egyszerűbb egységes, mindenki számára 

értelmezhető jelzést választani. 

1908. július 1-én Berlinben, a Nemzetközi Vezeték 

Nélküli Telegráfkonferencián mondták ki, hogy a 

németek által javasolt SOS Morze-kódja legyen a 

nemzetközi segélyjel. 

Először egy évvel később, 1909 augusztusában 

használták, amikor Észak-Karolina partjai mentén az 

SS Arapahoe propellerei megsérültek. 
 

"IDÉN A NAV KÉSZÍTI EL MINDENKINEK AZ SZJA BEVALLÁST" 
 

A hír igaz, de nem mindenki dőlhet hátra! Csak azoknak nincs teendőjük, akiknek kizárólag munkál-

tatótól, kifizetőtől származó bevételük van, semmi más és semmilyen kedvezményt nem akarnak érvé-

nyesíteni! 
 

Ők, ha nem tesznek semmit, akkor is teljesül adó-

bevallási kötelezettségük. Ha valami dokumentumot 

szeretnének a kezükben tartani a 2016-os bevallásuk-

ról, akkor kérjék a bevallástervezetet a NAV-tól. 

Március 15-ig lehet kérni telefonon, levélben, szemé-

lyesen, de akár SMS-ben a 70/717-7878 telefonszá-

mon is. Ebben az esetben az SMS szövege: SZJA, 

adóazonosítójel, születési dátum. Akinek ügyfélkapu-

ja van, annak odaküldik a tervezetet kérés nélkül. 

Az egyéni vállalkozóknak nem készít a NAV beval-

lást! 

Akinek fenti jövedelmen kívül van más bevétele is 

volt (ingatlan eladás, bérbeadás, tőzsde, stb.), vagy 

bármilyen adókedvezményt kíván a bevalláskor érvé-

nyesíteni, nekik azt ajánlom, hogy a hagyományos 

módon készíttessék el bevallásukat! (családi kedvez-

mény, betegség miatti személyi kedvezmény, önkén-

tes-kölcsönös biztosítás, stb) Hisz ezekről, ezek meg-

osztásáról nem tudhat a NAV. 

Ne feledkezzünk meg a felajánlható 1-1%-ról sem! 

Aki helyett a hatóság készíti a bevallást, az is tud 

felajánlást tenni a 16EGYSZA jelű nyomtatványon. 

Ezt május 22-ig kell postára adni, vagy ügyfélkapun 

elektronikusan beküldeni. 
Szekeres Zsuzsanna 

Carro Könyvelőiroda 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://m5tv.hu/kulonora/mit-jelent-az-sos
http://m5tv.hu/kulonora/mit-jelent-az-sos
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Megtámadta a MOL-t az ISIS 
 

Felrobbantotta a MOL irányítása alatt lévő INA horvát olajipari vállalat olajkútját az Iszlám Állam. 

Az Iszlám Állam saját hírügynöksége, az Amaq hétfőn közölt egy videofelvételt, melyen a terroristák 

felrobbantották a MOL tulajdonában lévő horvát olajvállalat, az INA Hajána nevű olajkútját. A szíriai 

polgárháború miatt a horvát társaság 2012 óta feladta ottani mezőit, de a hírek szerint a kitermelés azóta 

is folyt. 
 

A lelőhelyek az Asszád-rezsim gerincét képezték, és 

naponta 3 millió köbméter gázt termeltek, amelyek 

nagy részét katonai célokra használták fel" 

– írták a terroristák, akik szerint a robbantással 

nagy kárt okoztak az Asszád-rezsimnek, amelynek 

most nemcsak a gázellátással, hanem már az áramel-

látással is problémái lesznek. 

Az INA tíz évvel ezelőtt hagyott fel a Hayana terü-

let kutatásával, ahol összesen hat gáz- és olajmezőt 

tártak fel. Ezek után még öt évig folytatták a terme-

lést, ám a polgárháború kirobbanása után kénytelenek 

voltak elhagyni a területet. A termelést azonban a 

térséget éppen uraló szervezetek folytatták – írja 

az MTI. 

Andrej Plenkovic horvát kormányfő december 24-i 

sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a horvát állam 

kivásárolja a MOL Nyrt. részesedését az INA-ból, ám 

az továbbra is kérdéses, hogyan és miből is fogják ezt 

végrehajtani. 

Két nappal a kijelentés után Radimir Cacic, korábbi 

gazdasági miniszter elmondta, hogy a háttérben már 

zajlanak a tárgyalások arról, miképp kompenzálhat-

nák Horvátországot a szíriai olajmezőkön kitermelt 

olajból elmaradt bevételért, illetve hogyan térhetné-

nek vissza Szíriába. 

Szerintem a horvát diplomácia nagy hibát vétett, 

amikor engedett az Egyesült Államok nyomásának és 

elfogadta az Európai Unió politikáját" 

Az EU 2011-ben retorziókat vezetett be Szíria el-

len, melyek magukban foglaltak egy olajembargót is. 

Horvátországnak kártérítést kellett volna kérnie az 

uniótól. Az INA-nak 2011-ig 800 millió dollár nettó 

bevétele származott Szíriából, majd utána semmi" – 

fogalmazott Cacic. 

Az INA később közleményben cáfolta, hogy bármi-

lyen előrelépés történt volna a szíriai olajmezőkkel 

kapcsolatban. 

Kijelentették, hogy a biztonsági és politikai helyzet 

annyira összetett a közel-keleti országban, hogy a 

következő néhány évben nagy valószínűséggel az 

nem fog rendeződni. Becslések szerint az INA Szíri-

ában több milliárd dollár értékű lelőhelyekkel rendel-

kezik. 

A háborús történések következtében az INA egyes 

lelőhelyei ugyan megsérültek és különböző fennható-

ság alatt álltak, a kormányellenes erőktől egészen az 

IÁ-ig, de azok mindvégig működtek, folyt rajtuk a 

kitermelés" – írja a horvát Vecernji List. 

Az INA megjegyezte, ahhoz, hogy visszatérjenek a 

közel-keleti országba elengedhetetlen, hogy teljesen 

véget érjenek a harcok, stabil politikai és biztonsági 

rendszer alakuljon ki, továbbá megszűnjenek a jelen-

leg érvényben lévő szankciók az ország ellen. 

Amikor ezek a feltételek teljesülnek, és az INA szak-

embereinek lehetősége lesz megnézni a lelőhelyeket 

és felmérni a károkat, csak abban az esetben kezdőd-

hetnének tárgyalások a visszatérésről, és egy esetle-

ges kártérítési igényről" – áll a közleményben. 
 

888.hu 

 

Bizalom hiányában 
A szakszervezeti taglétszám jelentősége a magyar munkajogi szabályozásban 

 

A munkavállalói érdekképviseletek erejének, érdekérvényesítő képességének mérése, definiálása szá-

mos szempont szerint történhet, a taglétszám az egyik ilyen, a munkajogi irodalomban gyakran elemzett 

tényező. 

 

Magyarországon a szakszervezetek taglétszámának 

több szempontból is különös jelentősége van: a szer-

vezettség ad lehetőséget érdekegyeztetési fórumokon 

való részvételre, másrészt fontos jogosultságok is 

származnak belőle. A magyar munkajogban a felek-

nek a szakszervezet részére járó munkaidő-

kedvezmény biztosításához, illetve a kollektív szerző-

dés megkötéséhez (a kollektív szerződés-kötési jogo-

sultságának megállapításához) elkerülhetetlenül tisz-

táznia kell a szakszervezet taglétszámát. Az első látás-

ra egyszerűnek tűnő kérdés mögött azonban több, a 

szabályozatlanságból is eredő probléma bontakozhat 

ki. 

Felvethető, hogy ez a fajta szabályozatlanság vagy 

éppen túlzott szabályozási igény mennyire is indokolt 

valójában. A probléma előtérbe kerülése a bizalom 

(egymás kölcsönös elismerésének) hiányából fakad, 

mely áthatja munkaügyi kapcsolataink egészét a vál-

lalati kollektív alkutól az ágazati szinten át az orszá-

gos érdekegyeztetéséig; jogviszonyokon átívelően a 

versenyszektor és a közszféra szinte egészére kihatva. 
Dr. Szabó Imre Szilárd, 

Munkajogi szakjogász, PhD hallgató 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Tömören 
Véleményem szerint 

 

Idézet: „A dohányzással összefüggő tilalmak, korlá-

tozások megsértése esetén 20.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig 

terjedő egészségvédelmi bírság szabható ki.”. Idézet 

vége 

Évek óta nem dohányzom és nem zavar, ha más do-

hányzik. Ez, mindenkinek saját döntése. Más nem 

szólhat bele, ahogy abba sem, ki milyen gatyát vesz 

fel. Tudom, orvosok sokszor ágálnak a dohányzás 

ellen, amit méltányolhatnék is, ha egyetlen orvos sem 

dohányozna. Ezzel szemben volt, amikor hegyi be-

szédet hallgattam végig a dohányzás ártalmairól olyan 

orvostól, akinek sárság voltak ujjai a nikotintól. 

Félreértés ne essék, nem az egészségrombolás tá-

mogatása a célom. Csupán azt szeretném, ha a dohá-

nyosokat is emberszámba vennék a MOL Nyrt. berke-

in belül. Mert miközben a munkahelyeken szinte kri-

minalizálják a dohányzást, a raboknak és a pszichiát-

riai betegeknek külön dohányzóhelyet kell kijelölni, 

ami kulturált, megfelelően szellőző berendezéssel 

ellátott, amiből a füst nem jut be a nemdohányzó 

részbe. A munka rabjai miért nem részesülnek ebből? 

Miért nem lehet emberileg is megfelelő, kulturált 

dohányzóhelyeket kialakítani? Miért gondolja azt a 

munkáltató, hogy elég, ha készítenek egy féltetőt 

valahol kint a szabadban, ahol nyáron +350-ban, télen 

pedig -100-ban vannak a kirekesztett, szinte másod-

rendűnek ítélt dohányzó kolléganők és kollégák? 

* 
Magyarországon (a Petrolszolg Kft.-nél több is van 

belőle) is meghonosították az egy, nagy légterű irodai 

munkát. A dolgozók nem külön szobákban ülnek, 

hanem egy légtérben dolgoznak. A cégeknek költség-

kímélő megoldás, hiszen ugyanannyi munkatárs keve-

sebb négyzetméteren fér el. Az ilyen irodában elég 

nagy a zaj, a jövés-menés, ami nem serkenti a mun-

kavégzést. Nyilván az is hátrányos a munkavégzésre, 

illetve a komfortérzésre, hogy nem csupa eszkimó 

vagy afrikai munkavállalót alkalmaznak, így aztán a 

különböző hőérzetű munkatársak között akár nem 

kívánatos súrlódások lehetnek. 

A Petrolszolg Kft.-nél olyan egy légterű iroda is 

van, amelynek ablakai egy műhely légterére nyílnak. 

Elképzelhető a zaj és egyéb szagok beszűrődésének 

zavaró hatása. Tetézi a gondokat az is, hogy az ott 

dolgozók teljes munkaidejükben el vannak zárva a 

természetes fény elől. Illik tudni, hogy a mesterséges 

megvilágítás lényegesen kevesebb fényerővel bír, 

mint a természetes. Ennek következtében lehangolt-

ság, fáradtság és már középtávon is depresszió lesz 

úrrá a munkavállalókon. 

A munkahelyek kialakításának ergonómiai szem-

pontjai szerint, az egy főre eső minimális munkaterü-

let egyszemélyes irodában legalább 9 négyzetméter, 

többszemélyes irodában minimálisan 6 négyzetméter 

legyen. Ha a munkahelyhez több irodai eszköz, be-

rendezés tartozik, akkor ezeket az értékeket növelni 

kell. 

Egy légterű irodában a megfelelő elkülönítés miatt 

az egy főre eső alapterületet növelni kell. Ilyen iro-

dákban az egymástól való ajánlott távolság legalább 3 

méter. 

A helyiség belmagassága minimálisan 2,5-2,7 méter 

legyen. 

Egy irodai dolgozóra eső légköbméter 10-15. 

Azt nem tudom, hogy a Petrolszolg Kft.-nél van-e 

munkavédelmi megbízott, aki ismeri ezeket a számo-

kat, egyúttal tudatában van-e annak, hogy teljesülnek-

e a felsoroltak. 

Mindenesetre azt javaslom minden érintettnek, hogy 

a fenti mutatók tükrében vizsgálja felül munkakörül-

ményeit és amennyiben hibádzik a dolog, engem ke-

ressen fel telefonon, személyesen vagy mailben. 

* 

Akad környékünkön olyan szakértőféle, aki meg kí-

vánja határozni egy adott, vele ellentétes érdekeket 

képviselő tárgyalódelegáció személyi összetételét. 

Azt nem tudom, milyen körülmények között nevelke-

dett, szocializálódott és hogy a főnökei (vannak neki) 

tudnak-e erről a túlbuzgóságáról, mindenesetre javas-

lom számára a MOL Nyrt. etikai kódexének alapos 

tanulmányozását. 

* 

Részlet a Társasági kommunikáció leveléből: 
„Célunk, hogy a munkavállalókkal megismertessük a 

hoki izgalmakkal teli világát, ehhez kapcsolódóan a 

telephelyeken Nintendo Wii kitelepülést helyeznénk el. 

A telephely központi részére telepített játékban a 

munkavállalók életszerű körülmények között lehetné-

nek részesei egy hoki mérkőzésnek, melynek győztesei 

MOL Liga játékosok által aláírt nyereménytárgyakkal 

gazdagodnának.”  

 Műszakos kollégák válaszai: 

- Nintendózni meló helyett? Noooooooormális? 

- Remélem, nem csak a székházba, de hozzánk is 

kitelepülnek. A fiúk biztos örülnének neki, meló he-

lyett jobban telne az éjszakás műszak! 

- Fagy mentesíteni ki fog? Ki lesz az, aki ráér ilyen 

játékra a kíméletlenül lecsökkentett létszám mellett? 

- Akinek van annyi ideje és energiája, hogy ezt az 

elképesztő ötletet „közkincsé” tegye, az nyilván egy a 

sok helyettünk gondolkodó között és egyáltalán nincs 

tisztában azzal, hogy mi az a valódi munkavégzés. 

- Egymás között fogunk hokizni? Éljen és büdöskét 

virágozzék az ötletgazda! Ilyen felfogású elnök-

vezérigazgató kellene nekünk! 

- Sajnos mikor éjszakás vagyok, az irodai masszázs 

ideje üti a játékkal eltöltendő hulladékidőmet. 

- Ha éjszaka a fodrászat meg a manikűrös zárva 

lesz, talán be tudom szorítani két kávézás közé. 
Brunecker Jenő 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.webbeteg.hu/cikkek/psziches/3052/teli-lehangoltsag
http://www.webbeteg.hu/cikkek/psziches/3052/teli-lehangoltsag
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Big september DUFI 
 

 A megelőző karbantartás (Preventive Maintenance, PM – korábban TMK) rendszeres ellenőrzést és 

olyan javító–helyreállító tevékenységet foglal magába, amellyel elkerülhetők a váratlan kiesések, terme-

lésleállások és gépek, alkatrészek szabályozóegységek hibás működése. Több üzemből is jelezték kollégá-

ink, hogy az ősz eleji karbantartás okán, a külön erre a munkára szerződtetett külcégesek által végzett 

munkák egy csomó kívánnivalót hagytak maguk után. A régebbi dolgozók közül sokan nosztalgiával 

emlegették a költségtakarékosság miatt megszűntetett TMK műhelyt és annak kitűnő szakembereit. Le-

hetséges, hogy előbb-utóbb többe kerül a leves, mint a hús? Néhány üzemben lejegyeztem az ott dolgozó 

műszakos kollégák panaszait. Annyit kértek, hogy sem üzemeket, sem pedig a nyilatkozók neveit ne em-

lítsem. Minden macskakörömbe zárt megjegyzés egy–egy kolléga véleményét jelzi. 
 

„- Hátráltatta az üzemindításunkat, hogy az elvég-

zett munkák sokadik nekifutásra kerültek olyan álla-

potba, hogy azokat átvegye a kazánbiztos. Mintegy 

ráadásképpen az üzem áttervezését némileg elszúrták, 

mert indulás után újra meg kellett állítani az üzemet, 

mert az egyik torony tervezésénél voltak gondok. A 

Big september folyamán, a megcsapoló tálcát olyanra 

cserélték, amivel kevesebb gázolajat tudtunk kinyer-

ni. Ezt kellett kicserélni.” 

„- Itt volt egy olyan hidrogénömlés, ami a felső ve-

zető sürgetése miatt következett be. Egy több mint 

száz tételes hibalistával szaladgáltunk az első 

inertgázos nyomáspróba után a nagynyomású körön, 

ahol ki kellett vágni csődarabokat, mert ki tudja mi-

ért, nem passzolt oda a beilleszteni szánt egység.” 

„- A mi üzemünkben a karbantartók „ügyesebbje” a 

végére belejött a munkálatokba, de szerintem olyano-

kat kellett volna szerződtetni, akik már a munka 

megkezdésekor bizonyos szerszámokat kapásból meg 

tudnak különböztetni. Mi például azt a csapatot kér-

tük a meleg után húzásra, akik nyáron még ács, aszta-

los és egyéb végzettségűek voltak, de itt, a hosszú 

leállás alatt belejöttek a feladat megoldásába. Elmon-

dásuk szerint, korábban nem is láttak ilyen vagy ha-

sonló munkát.” 

„- Tapasztalataink szerint, az alvállalkozók nagy ré-

szének sem tapasztalata sem pedig megfelelő végzett-

sége nem volt egy ilyen munka elvégzéséhez. Sok 

esetben szó szerint szerszámtalanok voltak. Volt köz-

tük olyan is, aki nem tudta, hogy milyen irányban kell 

egy csavart betekerni a helyére. Mi nem haragudtunk 

rájuk, mert nem ők tehetnek arról, hogy a nagy Molt 

átverik az olcsó munkaerőt alkalmazó vállalkozók. 

Ezek az emberek erősen alul vannak fizetve és annyi-

ért egy normális szakember sem jön ide. Arra nem 

jöttünk rá, hogy milyen feltételekkel lettek kirostálva 

azok az alvállalkozók, akik karbantartási munkákat 

végeztek az üzemekben.” 

„- Nálunk a nagyleálláskor a létszámhiány miatt – 

igaz, hogy önkéntesen –, sokat túlóráztunk és a hato-

dik tizenkét órás műszakban már az ember nincs az 

elvárható logikai és fizikai állapotban. Mindenesetre, 

ha nem vállaljuk be ezeket a túlórákat, jelentősen, 

további több nappal csúszott volna az üzem visszain-

dítása. Még így is jelentős késéssel tudtunk indulni a 

tervezetthez képest.” 

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a kar-

bantartás a profitorientált cégeknél nem számít érték-

képző tevékenységnek. A pusztán gazdasági szem-

pontokat figyelembe vevő vezetők ezért úgy gondol-

hatják, hogy a legjobb a legkevesebbe kerülő karban-

tartás. 

Olcsó karbantartót pedig csak akkor lehet kapni, ha 

annak felszerelése korszerűtlen, személyzete gyengén 

vagy egyáltalán nem képzett, munkája hanyag, holott 

a jó és hatékony karbantartás az emberélet védelme a 

biztonságos üzemelés és az anyagi gyarapodás felté-

tele műszaki és gazdasági vonatkozásban egyaránt. 
Brunecker Jenő 

 
Rábólintott a kormány a béremelésre 

 

A 2017. február 16-i kormányinfón Lázár János kijelentette, a kormány előző napi döntése értelmében 

több lépésben, 30 százalékkal nő az állami tulajdonú cégek dolgozóinak bére 2019-ig. A MÁV-nál 13, a 

Magyar Postánál 14 százalék az idei béremelés. 
 

Kijelentette: - "A kormány áttekintette a kötelező 

minimálbér-emelés és a garantált bérminimum eme-

lésével kapcsolatos helyzetet - ami az állami cégeket 

illeti. 230 cége van a kormánynak, ami a fejlesztési 

minisztériumnál van, még vannak máshol is állami 

cégek. Most a fejlesztési minisztériumnál lévő állami 

cégekről beszélünk, ezek közül nyilvánvalóan kiemel-

kedik például a MÁV, vagy kiemelkedik a Posta, a 

Volán társaságok vagy a regionális vízművek, vagy a 

megváltozott munkaképességű választópolgárokat 

foglalkoztató cégek. 100 ezer munkavállalóról döntött 

tegnap a kormány. A kormány döntése értelmében a 

100 ezer ember esetében először is azok, akik keve-

sebbet keresnek, mint az új minimálbér, azok termé-

szetesen megkapják a kormánytól a minimálbért és a 

garantált bérminimumot is. 

A többi munkavállaló esetében pedig 2019-ig egy 

30%-os béremelésre kerül sor, ami például azt jelen-

ti, hogy 2017-ben a MÁV-csoportnál 13%, 2018-ban 

12%, 2019-ben pedig 5%-os béremelést hagyott jóvá 

a kormány." 
MTI 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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2017-es adóváltozások – SZJA 

 

Az adójogszabályokban való eligazodás önmagában közismerten nehéz feladat: a jogszabályok nemcsak 

év végén, hanem év közben is változnak, ráadásul a módosítások egy része más jogszabályban („saláta-

törvények”) becsempészve jelenik meg. Jelen, szakember által írt sorok ebben segítenek eligazodni. 

 

- SZJA mértéke változatlanul egykulcsos, 15%. 

- Kiküldetéskor is és munkába járáskor is az eddigi 

9 Ft helyett 15 Ft/km adható a munkavállalónak 

adómentesen. 

- Év közben igénybe vehető (vagy év végén, az 

adóbevallásban érvényesíthető) kedvezmények: sze-

mélyi kedvezmény (tartós betegség esetén), családi 

kedvezmény (eltartott gyermekek után), első házasok 

kedvezménye. 

- A családi és az első házasok kedvezménye már 

egymástól függetlenül, egyszerre is jár. 

- A családi kedvezmény kizárólag a gyermek 

adóazonosító jelének megadásakor jár! 

- Családi kedvezmény 2 gyermekeseknél havi 

15.000 Ft/gyermek mértékre nőtt. 

- Fizető vendéglátással foglalkozó magánszemé-

lyeknél megszűnik a 20%-os eho, viszont az éves adó 

szobánként 38.400 Ft-ra nőtt. 

Béren kívüli juttatások: 

- adómentes továbbra is a sportrendezvényekre szó-

ló belépő korlátlan mértékben. Új elem a mobilitási 

célú lakhatási támogatás nyújtása (ha a főfoglalko-

zású munkavállaló 60 km-nél messzebb lakik, vagy 3 

óránál többet kell utazással töltenie, akkor a bérleti 

díját, vagy egy részét /minimálbér %-ban van megha-

tározva a maximális támogatás/ adómentesen megté-

rítheti a munkáltató 

- kedvező kulccsal (34,22%) adózó béren kívüli jut-

tatások közül a Széchenyi Pihenő Kártya és a kész-

pénz közül választhatunk, évente együttesen maxi-

mum 450.000 Ft/fő mértékig. 

Az új elem a készpénz. Ennek egyedi határa 

100.000 Ft/év. Év közben ki-belépőnél arányosítandó! 

- magasabb kulccsal (43,66%) adózó egyéb megha-

tározott juttatások közé kerültek az Erzsébet utalvá-

nyok (étel is, iskolakezdési is, ajándék utalvány is), 

mindegy milyen mértékben adjuk. Ugyanígy adózik 

továbbra is a reprezentáció, az üzleti ajándék, a tele-

fon magáncélú használata, a személybiztosítás. 

2017-es adóváltozások - KATA, EVA 

Szerintem ez az év slágere lesz a KATA! Csupa 

kedvező változás! 

A kisadózók éves bevételi határát 6 millióról 12 

millióra emelték! Tört évnél arányosítandó! 

Aki azonban ÁFA mentes akar maradni kisadózó-

ként, az csak éves 8 millió bevétellel számoljon, mert 

felette már ÁFA körbe köteles lépni!  

Kapott támogatások közül nem számít a bevételi ha-

tárba a költségek fedezetére, vagy a fejlesztési célra 

folyósított támogatás.  

Továbbra is kizáró feltétel a bérbeadásból származó 

kisadózós bevétel! 

Kedvező változás, hogy a kisadózó körből történő 

kikerülés után kisadózást hamarabb lehet újra válasz-

tani: a megszűnés évét követő 2. évtől. 

25.000 Ft havi adót csak a nyugdíjas vállalkozók, a 

nevelőszülők és a máshol főfoglalkozásban állók fi-

zetnek. 

Mindenki más (tanulók is!) 50.000 Ft adót fizetnek 

havonta. 

Saját ellátásuk alapja 81.300 Ft-ról 90.000 Ft-ra nő 

havonta (táppénzhez, nyugdíjhoz), de a szolgálati 

idejük továbbra is csökkentett, 1 év alatt a minimálbér 

és a 90 ezer arányának megfelelően kevesebb lesz, 

mint 1 év. 

50.000 Ft helyett választható a havi 75.000 Ft adó 

is, ekkor az ellátások alapja 136.250 Ft-ról 150.000 

Ft-ra nő.  

A kisadózó jövedelemigazolásán (pl. hitelekhez) to-

vábbra is az előző év KATA-s bevételének 60%-a 

szerepel majd (több tag esetén annak fejenként egyen-

lő része), de minimum a minimálbér.  

Szokták mondani, hogy katásnak könyvelő se kell... 

Aki tudja, hogy mit, mikor, min kell bejelenteni, az 

önkormányzati kedvezményhez mikor és milyen adat-

tartalmú bevallást kell tennie, a KATA bevallását min 

és milyen határidőben kell megtennie (részletezve az 

1 millió feletti vevőit) és az esetleges alkalmazottjai 

bérszámfejtését, járulékbevallásait, igazolásait is ha-

táridőben, szabályosan elkészíti, valamint a saját adó-

igazolásait is meg tudja kérni magának, természetesen 

mindezt elektronikusan, nos, annak tényleg nem kell 

könyvelő. Nem lehetetlen.  

EVA 

Továbbra is 37% az adó mértéke. 

Kedvező változás: csökkenti az adó alapját a fej-

lesztési célra, vagy a költségek fedezetére kapott tá-

mogatás. 

Az alacsony költségigényű szolgáltatóknak még 

mindig megéri az EVA.  

Folytatjuk. 
 

Szekeres Zsuzsanna 

Carro Könyvelőiroda 

 

A LIGA Szakszervezetek az általa működtetett kedvezmény- és tagkártya rendszer, valamint a hozzá 

kapcsolódó szolgáltatási csomagok megreformálásán dolgozik. 

Amíg ez bevezetésre nem kerül, a szervezők az ideiglenes tagkártyák érvényességi idejét 2017. július el-

sejéig meghosszabbították.  

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Fizethetnek rendesen a horvátok a Mol-INA-ügy miatt 
 

Horvátországnak több mint 30 millió dollárjába (9 milliárd forint) került a döntőbírósági eljárás a 

Mol-INA-ügyben – közölte a Vecernji List című horvát napilap. 
 

A lap arról is beszámolt, hogy a 

genfi döntőbíróság határozata 

szerint a felperes Horvátország-

nak, amely elveszítette a pert, a 

költségeket teljes egészében állnia 

kell, mégpedig mielőbb. 

A horvát kormány még 2014 

elején fordult nemzetközi döntőbí-

rósághoz. 

A horvát álláspont szerint a Mol 

korrupció révén szerezte meg az 

INA irányítását, elmaradtak a 

részvényesi szerződésben vállalt, 

a horvát olajfinomítókban alkal-

mazandó Mol-befektetések, és a 

magyar befektető megsértette a 

kereskedelmi társaságokra vonat-

kozó horvát törvényeket. 

A genfi döntőbíróság csaknem 

kétszáz oldalon indokolja, miért 

utasította el a horvát vádakat, 

amelyek szerint Ivo Sanader volt 

miniszterelnök a Moltól 10 millió 

euró kenőpénzt kapott, hogy en-

nek fejében a magyar olajipari 

társaság irányítói jogokat szerez-

zen az INA horvát olajipari cég 

felett - a veszteséges gázüzletág 

kivételével. 

A Mol Nyrt. korábban számos 

alkalommal visszautasította a 

vádakat, és közölte: soha nem 

korrumpált egyetlen politikust 

sem, nem adott pénzt azért, hogy 

megszerezze az INA-ban az irá-

nyítási jogokat. 

A dokumentum, amelyben a vá-

lasztott bíróság Horvátországnak a 

vesztegetésre, a társaságirányítás-

ra, valamint a 2003-as részvényesi 

megállapodás állítólagos megsze-

gésére vonatkozó valamennyi 

kérelmét elutasítja, egyelőre tit-

kos. 

A lap szerint addig, amíg mind-

két fél bele nem egyezik a nyilvá-

nosságra hozásába. Az újság azt is 

tudni véli, hogy Horvátország nem 

szeretné, ha az ügyben született 

döntés indoklása napvilágot látna. 

A Nacional című horvát hetilap 

legújabb számában arról cikkezett, 

hogy Horvátország ellen, a Mol 

javára szavazott a döntőbíróság 

horvát képviselője is, Jaksa Barbic 

bíró. A lap főszerkesztője a horvát 

közszolgálati televízió egyik mű-

sorában az állította: ezt két, az 

ügyre rálátással bíró forrás is 

megerősítette számára. Barbic 

bíró a hetilapnak nem erősítette 

meg, sem cáfolni nem volt hajlan-

dó a hírt. 

Miután kiderült, hogy Horvátor-

szág elvesztette a döntőbírósági 

pert, Andrej Plenkovic horvát 

kormányfő december 24-én rend-

kívüli sajtótájékoztatón jelentette 

be, hogy a horvát állam kivásárol-

ja a Mol Nyrt. részesedését az 

INA-ból, mégpedig a Horvát 

Elektromos Művek (HEP) 25 

mínusz egy százalékos részvény-

csomagjának eladásából, amelyet 

nyilvános részvénykibocsátás 

(IPO) útján valósítanának meg. 

A hír azonban sokkal negatí-

vabb hatást ért el, mint amire a 

Horvát kormány számított. 

Ellenzéki és kormánypárti poli-

tikusok szerint is népszavazást 

kellene tartani a kormány elképze-

léséről, a HEP dolgozóinak szak-

szervezete pedig bejelentette, 

hogy sztrájkba lépnek. 

Davor Bernardic, a legnagyobb 

ellenzéki párt, a Szociáldemokrata 

Párt (SDP) elnöke szerint az INA 

visszavásárlásának célja az eltere-

lés, hogy a kormány privatizálhas-

sa az elektromos műveket. 

Gazdasági szakértők szerint az 

INA-t visszavásárolni csak olcsón, 

piaci ár alatt érdemes, és azonnal, 

drágán túl kell adni rajta. 

Szakértők egybehangzó indok-

lása szerint, az INA túl kicsi, nem 

rendelkezik nagy olajtartalékok-

kal. 
 

Az OECD elképzelése 
 

Világviszonylatban is kiemelkedő a multinacionális cégek által foglalkoztatott alkalmazottak száma. 

Magyarországon minden negyedik munkavállalót multinacionális cég foglalkoztat és a hazai GDP mint-

egy 60 %-át is ezek a nagyobb részben külföldi tulajdonú vállalatok termelik meg. 
 

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szerve-

zet (OECD) irányelveket dolgozott és adott ki többek 

között az emberi jogok, a foglalkoztatás és a szociális 

partnerekhez fűződő kapcsolatok, környezetvédelem, 

korrupció és megvesztegetés elleni védelem fogyasz-

tói érdekek, tudomány és technológia, verseny és 

adózás területén. Elképzelésük szerint a kormányok 

és a vezető multinacionális vállalatok a jövőben vár-

hatóan egyre nagyobb figyelmet fognak fordítani a 

felelős üzleti magatartás normáinak betartására, ill. 

betartatására. A most konzultációra bocsátott általá-

nos útmutatót szektorspecfikus ajánlások előzték meg. 

Az iránymutató többek között az alábbiakra tér ki 

(vagyis az alábbiak megelőzésére): 

- szakszervezeti képviselők elleni diszkrimináció, 

- diszkriminatív lépések olyan munkavállalók felé, 

akik a munkahelyi körülményekkel, feltételekkel, 

kapcsolatos észrevételeiket eljuttatják az adott válla-

latvezetőség vagy a hatóság felé, 

- olyan bérek fizetése, amellyel a dolgozó még a sa-

ját vagy családja minimális szintű eltartására sem 

képes, 

- a dolgozók vagy közösségek veszélyes (egészség-

károsító) feltételeknek való kiszolgáltatása. 

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

Néhány ember olyan, mint a felhők. 
Ha végre odébb mennek, gyönyörű lesz a napod! 

* 
Volt idő, amikor a szavaknak lényege, a tetteknek 
súlya, a nehézségnek értelme, a szeretetnek érté-

ke volt… 
* 

Nem az a barát, aki megvásárolható, hanem az, aki 
megfizethetetlen. 

* 
Szingli vagyok, Valentin napon egyedül eszek 

fagyit a kanapén 26 macskával. 
* 

Segíts cimboráidon, nem felejtik el. Mindig eszük-
be fogsz jutni, valahányszor bajba kerülnek. 

* 
Az illegális bevándorlás mindig sok problémát 
okozott az USA-ban. Ezt tudja minden indián. 

* 
A folyamatos ellenszenv miatt a homokozóban 
ragadtaknak nehéz a párválasztás. Ezért közös 

ismertetőjelként, éjjel-nappal felkapcsolt ködlám-
pával járnak. 

* 
Elgondolkodtam, hogy régen, még a tévé, telefon 
és az internet előtti időszakban, mivel töltötték az 

emberek a szabadidejüket. 
Apám sem emlékezett rá, pedig megkérdezte mind 

a 18 testvérét is. 
* 

− Apuci, Istennek van felesége? 
− Dehogy van, hiszen akkor nem lenne mindenható! 

* 
Egy fiatalember albérleti szobát vesz ki. Mikor beköl-
tözik, azt mondja a főbérlőjének: 
− Tudja kedves asszonyom, az én korábbi főbérlőm 
sírt, amikor eljöttem tőle. 
− Nálam ez nem történhet meg, mert itt előre kell fi-
zetni. 

* 
Egy berlini általános iskolában, a téli szünet után, a 
tanár névsorolvasást tart: 
− Mustafa El Ekh Zeri? 
− Jelen. 
− Achmed El Cabul? 
− Jelen. 
− Mohammed El Ahrha? 
− Jelen. 
− Mi Cha Elma ler? 
Csend a teremben… 
− Mi Cha Elma Ier? 
Erre feláll egy fiú a hátsó sorból, és így szól: 
− Valószínűleg én vagyok, de az én nevemet úgy kell 
kimondani, hogy Michael Mayer! 

* 
Egy idős nénike megszólít egy férfit a postán: 
− Elnézést fiatalember, de megtenné nekem, hogy 
megírja ezt az üdvözlőlapot? Tudja, annyira gyötör a 
reuma, hogy nem tudok rendesen írni. 
− Persze – egyezik bele a férfi. 
− Mikor készen van, megkérdi a nénitől: 
− Tehetek még valamit önért? 

− A néni megnézi a lapot és így szól: 
− Legyen szíves, írja még a végére, hogy „Elnézést 
kérek a csúnya kézírásomért.” 

* 
A doktornő vizsgálgatja a rendelőben férfi páciensét, 
majd fejcsóválva mondja neki: 
− Maga nem tetszik nekem. 
− Nem baj, nem azért jöttem, hogy megkérjem a ke-
zét… 

* 
Berlinben verekedés tör ki az utcán, és bevisznek a 
rendőrségre egy német állampolgárt és egy migránst. 
− Nézzék, nekem nincs kedvem sokat foglalkozni 
magukkal! – mondja az ügyeletes tiszt. – Mindegyi-
küknek felteszek egy kérdést. Aki helyesen felel rá, 
azt elengedem, aki nem, az itt marad. – Azzal már 
fordul is a migránshoz: 
− Mi a neve annak az angol hajónak, amely 1912-ben 
egy jéghegynek ütközött, és elsüllyedt? 
− Titanic – mondja a kérdezett. 
− Helyes, maga szabad – biccent a rendőr, és odalép 
a német fószerhez: 
− Hogy hívták a hajótörés 1536 áldozatát? 

* 
− Dezső, ne az ujjaddal, hanem a cukorfogóval fogd 
meg kockacukrot – súgja vendégségben a feleség. 
− Miért? Itt a cukrot is forrón tálalják? 

* 
- Te szívtelen! Meg sem kérdezed, miért sírdogálok 
már csaknem egy órája? - fordul a feleség újságot 
olvasó férjéhez. 
- Nem, mert úgysincs rá elég pénzem – jön a válasz. 

* 
- Meséljen az életéről bátyám! 
- A Monarchiában születtem, iskoláimat Csehszlová-
kiában végeztem el, éltem egy ideig Magyarországon. 
Egyetemre a Szovjetunióba jártam, most Ukrajnában 
élek. 
- De hát akkor maga bejárta Kelet-Európát! 
- A fenét! Ki se mozdultam Munkácsról! 

* 
- Jó napot! Kérek egy jegyet! 
- Hova? 
- Ide a kezembe! 
- Jó. De hova tetszik menni? 
- A lányomékhoz. 
- Hol lakik a lánya? 
- A takarmány bolt mellett. 
- Aaaaaaa! Ember! Hova megy? 
- A lakodalomba. 
- És hol lesz az a francos lakodalom? 
- Hááát, ha jó idő lesz, akkor az udvaron a sátorban, 
ha nem, akkor benn a házban. 

* 
− Hogy mondhatja ön egy képre, hogy rossz? Próbált 
ön már egyszer is festeni? 
- Egy tojásról is azonnal meg tudom mondani, hogy 
rossz, pedig még soha nem tojtam. 

* 
− Pistike, hogy nevezik azt az embert, aki akkor is 
tovább beszél, amikor már senki nem figyel rá? 
− Politikusnak. 



 
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 városi sportuszoda parkolójánál. 
 

Nyitva tartás: H-P 1000 – 1200 illetve 1300 – 1700 között. 

 

Megbízható dugulás elhárítás 

 

Hétvégén és ünnepnapokon is! 

Nincs kiszállási díj! 

Tel: 06-70-303-6003 

 

SCITEC NUTRITION 
Vitamin és Fitness Szaküzlet 

Százhalombatta, Damjanich u. 24. (Rubik-kocka mellett) 
Telefon: +36-30-455-7664 

Facebook: Scitec Százhalombatta 
 

Termékkínálatunkból: 
 

Testsúly-kontroll formulák. - Vitaminok és ásványi anyagok. 
Ízület-karbantartó formulák. - Fehérjék, protein szeletek. 

Izomtömeg-növelő turmixok. - Szénhidrátot is tartalmazó formulák. 
Kreatinok, aminosavak. - Glutaminok. - BCAA-k. - Edzés előtti formulák. 

Sportruházati kiegészítők. 
SZAKTANÁCSADÁS 

 

Eladó egy darab 11,5 kg-os PB gázpalack.  
 

Ára: 4.000-Ft 
 

Érdeklődni lehet:06-20-914-7126 
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