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Önmagadért-velünk! 
 

 

Donászy Magda: Március 15-ére 

Zászlók díszítik ma 
az utcákat végig, 
márciusi szélben 
szállnak fel az égig. 

 
Álljunk meg előttük 
csak egy pillanatra, 
emlékezzünk vissza 
arra a nagy napra! 

 
Az a nap a népnek 
szabadságot adott, 
mi sem felejtjük el 
azt a dicső napot. 

 

 

Februári számunk lapzártája utáni KSz tárgyaláson a szakszervezetek javasolták a munkáltató képvise-

lőjének, hogy a fizikai munkavállalókhoz hasonlóan, a szellemi munkakörben dolgozó kolléganők és kol-

légák is 4%-os béremelést kapjanak alanyi jogon. 

A MOL Nyrt. „megerőltette magát” és hátrányosan megkülönböztető módon a szellemi munkavállalók-

nak, akik feltehetően többségükben nők, csak 2% béremelést ad alanyi jogon. Az olló tovább nyílik… 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 
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1848 március 15 
 

Március 15. a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es polgári for-

radalom és szabadságharc kezdete, amelynek célja a Habsburg-uralom megszüntetése, a függetlenség és 

az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. Március 15. 1989-ben volt először munkaszüneti nap, 1990 

óta hivatalos nemzeti ünnep, egyben a magyar sajtó napja, annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon 

nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit. 
 

1848. március 15-én az európai 

városok sorában Pest-Budán is 

kitört és győzött a forradalom a 

nemzeti és az egyetemes emberi 

szabadság, a polgári átalakulás 

jelszavaival. A pesti Ellenzéki 

Kör, a fiatal értelmiségiek radiká-

lis csoportja már 1848. március 5-

én bekapcsolódott a pozsonyi 

rendi országgyűlés politikai küz-

delmeibe, és aláírásgyűjtő moz-

galmat indított Kossuth Lajos 

március 3-i felirati javaslatának 

támogatására. (Ez többek között a 

közteherviselés, a politikai jog-

egyenlőség, a népképviselet és a 

független kormány megteremtését 

követelte.) Erre március 19-én, a 

József-napi vásáron került volna 

sor, amit francia mintára reform-

lakoma követett volna Rákos me-

zején. Itt akarták ismertetni a ja-

vaslat alapköveteléseit forradalmi 

jelszavakká tömörítő Tizenkét 

pontjukat, amelyet Irinyi József 

öntött formába. Március 14-én 

este azonban megérkezett Pest-

Budára az előző napi bécsi forra-

dalom híre, és a Pilvax kávéház-

ban összegyűlt ifjak mielőbbi 

cselekvésre szánták el magukat. 

Március 15-én reggel Petőfi 

Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór és 

Bulyovszky Gyula megváltoztatta 

a diétához intézett Tizenkét pont 

bevezetését, és a politikai fellépé-

süket indokoló kiáltványt fogal-

maztak meg. A pontok szövegét a 

politikai röplap műfajához igazí-

tották, két addigi pontot összevon-

tak, és a szövegbe bekerült a poli-

tikai foglyok szabadon bocsátásá-

nak követelése. Ezt a kiáltványt 

olvasták fel a Pilvax kávéházban 

gyülekező ifjaknak, majd Petőfi 

elszavalta két nappal korábban 

írott, a március 19-i reformlako-

mára szánt költeményét, a Nemze-

ti dalt. 

Petőfi és mintegy tíz társa ezt 

követően a szemerkélő esőben 

elindult a Pilvaxból az egyetemre. 

Előbb az orvoskar hallgatóihoz, 

majd velük a politechnikum diák-

jaihoz, azután pedig együttesen a 

jogászokhoz vonultak. 

 
Minden helyszínen elhangzott a 

kiáltvány és a Tizenkét pont, Pető-

fi pedig elszavalta költeményét. 

A jogászok és az utca népének 

csatlakozásával mintegy kétezres-

re duzzadt, egyre lelkesebb tömeg 

Petőfi vezetésével átvonult a kö-

zeli Landerer és Heckenast nyom-

dához, a Hatvani (ma Kossuth 

Lajos) utca és a Szép utca sarkára. 

Az ifjúság vezetői a nép nevé-

ben lefoglalták a gépeket, és cen-

zúrázatlanul nyomtatták ki a 

Nemzeti dalt és a Tizenkét pontot.  

Kevéssel dél előtt Irinyi József 

személyesen osztotta szét a két 

röplapot, a szabad sajtó első pél-

dányait. (A Tizenkét pont szöve-

gén később kisebb változtatásokat 

hajtottak végre, az utolsó pontot 

például így egészítették ki: "Unió 

Erdéllyel.") 

A siker bátorságot öntött a kez-

deményezőkbe, akik délután há-

romkor a Nemzeti Múzeumnál 

nagygyűlést tartottak, majd az 

időközben tízezresre duzzadt tö-

meg a Pest városi tanácshoz vo-

nult, s rábírta a tanács tagjait, 

hogy csatlakozzanak követelése-

ikhez. Forradalmi választmány 

alakult, majd a nép elindult Budá-

ra, a Helytartótanácshoz. Az óriási 

tömeg kíséretében érkezett vá-

lasztmányi vezetők, Nyári Pál, 

Pest megye alispánja, Rottenbiller 

Lipót, Pest város alpolgármestere 

és Klauzál Gábor, Csongrád vár-

megye követe adták elő a követe-

léseket. A sokaságtól megfélemlí-

tett Helytartótanács elfogadta a 

Tizenkét pontot, azonnal eltörölte 

a cenzúrát, és szabadon bocsátotta 

börtönéből a sajtóvétség és izgatás 

vádjával 1847-ben elítélt Táncsics 

Mihályt, akit a tömeg diadalme-

netben vitt Pestre. Este a Nemzeti 

Színházban a Bánk bán díszelő-

adásával ünnepelték a forradalom 

győzelmét. 

Ugyanezen a napon Pozsonyban 

az országgyűlés alsótáblája hatá-

rozatban jelentette ki, hogy Kos-

suth Lajos március 3-i felirati 

javaslatába beleérti az állami kár-

pótlás melletti jobbágyfelszabadí-

tás és a teljes közadózás megvaló-

sítását. Az országgyűlési küldött-

ség a főrendek által is elfogadott 

felirattal Bécsbe utazott a király-

hoz. 
Mkor 

 

Arany János gondolatai 
 

"A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe: 

ezerek meg ezerek csoportoztak össze Isten ege alá, ezerek meg ezerek emelték égre kezeiket, s egy szívvel, 

szájjal mondták Petőfi Sándor után az eskű szavait." 
 

Kossuth Lajos szavai 
"Ezredéves történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk gyermek nemzet; 1848-i történelmünk bi-

zonyságul szolgál, hogy nem vagyunk elaggott nemzet." 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj637L896_SAhUD8RQKHRJ3BkoQjRwIBw&url=http://www.zentrum.hu/hu/2015/03/a-karpat-medence-nemetsege-es-az-184849-as-forradalom-es-szabadsagharc/&psig=AFQjCNF-j_lbYsvNWFYwCcPSc5sO6KTP1Q&ust=1488272029077257


 
Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Folyamatosan változik a nyugdíjkorhatár 
 

Ki, mikor hogyan mehet nyugdíjba, mi a nyugdíjkorhatár és hogyan lehet megállapítani a szolgálati 

időt? Mit lehet tenni, hogy ne nyugdíj előtt derüljön ki, hiányoznak bizonyos szolgálati évek? Ezzel a 

témával is foglalkozott a Napközben. 

 

Előre készülni kell a nyugdíjba vonulásra – mivel 

az ember ezt egyszer teszi meg, érdemes minél több 

figyelmet fordítani rá. Többek közt nagyon fontos, 

hogy a nyugdíjba vonulás előtt meg kell szüntetni a 

nyugdíjbiztosítási, illetve minden más, szolgálati idő 

szerzésére irányuló jogviszonyt, hogy a nyugdíj meg-

állapítható legyen – hangsúlyozta Molnár Ágnes, az 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főosz-

tályvezető-helyettese. 

Dezse Tivadar nyugdíjszakértő szerint érdemes azt 

életpálya során kétszer, háromszor egyeztetni az szá-

mokat a nyugdíjbiztosítóval, vagyis időről időre tisz-

tába tenni a nyilvántartásokban szereplő kereseti és 

szolgálatiidő-adatokat. Ez azért fontos, hogy ne a 

nyugdíj előtt fél évvel vagy két nappal derüljön ki, 

hogy valami nincs rendben, mert így körülményesebb 

lehet ügyintézés. 

Húsz év, de lehet kevesebb is 
Az általános szabály szerint öregségi nyugdíjra a 

korhatár elérésével és legalább 20 év szolgálati idő 

megszerzésével válhat valaki jogosulttá, amivel az 

ügyfeleik általában tisztában vannak. Sokkal fogó-

sabb kérdés, hogy ki mikor tölti be a nyugdíjkorha-

tárt, ugyanis annak mértéke folyamatosan emelkedik 

– a 65. évhez – így minden születési évhez másik 

tartozik. 

Molnár Ágnes hozzátette, hogy már 15 év szolgála-

ti idővel is szerezhető, de csak résznyugdíj, amely 

mindenképp alacsonyabb, mint a 20 év alapján szá-

mítható nyugdíj – ilyenkor az átlagkereset 43 száza-

léka lesz a juttatás. 

Folyamatosan változik a korhatár 
2017-ben azok mehetnek el öregségi nyugdíjba, 

akik a 63. életévük betöltését követő 183. napot el-

érik. 65 éves korukban először azok vonulnak öreg-

ségi nyugdíjba, akik 1957-ben születtek – tette hozzá 

Molnár Ágnes a Kossuth Rádió Napközben című 

műsorában. 

Öregdiákok előnyben 
A szolgálati időbe számít többek közt a munkavi-

szonyban, illetve a közalkalmazotti, közszolgálati, 

köztisztviselői, vagy fegyveres állományban, szak-

munkásképzésben eltöltött idő, valamint az 1998 

előtti felsőfokú nappali tagozatos tanulmányok perió-

dusa is – akkor is, ha nem zárult diplomaszerzéssel. 

 A mostani egyetemistákra, főiskolásokra tehát nem 

vonatkozik a kedvezmény, de ők még annyira távol 

állnak a nyugdíjigényléstől, hogy elsősorban nem ők 

érdeklődnek a vonatkozó szabályozás iránt – jegyezte 

meg a szakember. 

A külföldi idő is beleszámíthat 
Ha valaki az Európai Unió több tagállamában is 

szerez nyugdíjra jogosító időt, akkor ezek az orszá-

gok külön-külön kalkulálnak majd nyugdíjat a számá-

ra. Ha Magyarországon nem szerezte meg a szüksé-

ges 20 év szolgálati időt, akkor a más uniós tagállam-

ban szerzett szolgálati időt is hozzászámolják, de 

csak a jogosultsághoz. 

Ha fennáll a jogosultság, akkor minden tagállam a 

nála megszerzett idő arányában fog nyugdíjat fizetni 

– hangsúlyozta. 

Nem csak a munkahelyi munka számít 
A gyermekneveléssel otthon töltött idő, amikor az 

érintett bármilyen gyermekgondozással kapcsolatos 

ellátásokat kapott, szintén szolgálati időnek minősül, 

mert főszabály szerint ezekből a juttatásokból járulé-

kot kell vonni. A szolgálati időt tehát úgy is meg 

lehet határozni, hogy az a járulékfizetéssel töltött idő, 

amibe beletartozik a gyed, a gyes vagy a munkanél-

küli ellátás ideje is – mondta Dezse Tivadar nyugdíj-

szakértő. 

A táppénzes idő is 
A munkaviszony alatti betegszabadság és a táppénz 

beleszámít a jogosultsági időbe, de a passzív táppénz, 

amit a munkaviszony megszűnését követően folyósí-

tanak, az nem. Ha párhuzamosan több jogviszony áll 

fenn, akkor az ugyanarra a periódusra eső jogviszo-

nyokat csak egyszer lehet figyelembe venni a szolgá-

lati idő szempontjából, a duplamunka tehát a nyugdíj 

összegének alakulását tekintve lesz majd érdekes – 

jegyezte meg Lórodi László. 

Évtizedek jövedelmét nézik 
Molnár Ágnes elmondta, a nyugdíj összegének 

számításakor az 1988-tól a nyugdíjazásig szerzett, és 

járulékalaphoz sorolt jövedelmek mindegyikét figye-

lembe veszik, a különböző évek tételeiből átlagot 

kalkulálnak. A magasabb keresetű esztendők tehát 

felfelé, a rosszabbak lefelé húzzák a nyugdíj összegét. 

(A szolgálati időbe az 1988 előtti évek is beletartoz-

nak, de a nyugdíj számításakor az akkori jövedelme-

ket nem veszik figyelembe.) 

Lórodi László munkajogász hozzátette, a megbízási 

szerződéssel végzett munkáért kapott jövedelmek 

szintén nyugdíjalapot képeznek, ha vontak belőlük 

járulékot. 
Hirado.hu 

 

Az Országgyűlés 2017. március 7-én megszavazta, hogy a nagypéntek munkaszüneti nap legyen, így 11-

re nőtt Magyarországon a fizetett munkaszüneti napok száma. Mindez ebben az évben négy napos hús-

véti szünetet jelent. A döntés várható volt, mivel a miniszterelnök még tavaly bejelentette ezt a szándé-

kát. 
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Tömören 
Véleményem szerint 

 

Környékünkön akad olyasféle, a realitások talajától 

elrugaszkodott vezető, aki azon buzgólkodik, hogy a 

munkatársait képviselő érdekvédelmi szervezet meg-

választott tisztségviselőjét lecseréltethesse olyanra, 

aki a munkáltatóval (vagyis vele) szembeni feltétlen 

lojalitás híve. Sajátos, a jellemes megoldásokat fi-

gyelmen kívül hagyó módszerének megvalósításáért 

– munkaköri feladatait messze túllépve – nem átall a 

háttérben szervezkedni azért, hogy terve megvalósul-

jon. 

Időtlen idők óta tudjuk, hogy az ilyen vagy az eh-

hez hasonló fenyegetés, cselszövés a munkáltatóval 

szembeni szemben bizalmatlanságot erősíti, aminek 

nagy koppanás lesz a következménye. 

* 
Felháborító és visszautasítandó jelenség: Női veze-

tő, egy több évtizede a MOL Nyrt.-nél hibátlanul 

dolgozó és váratlanul elküldött és ezért joggal elkese-

redett nődolgozónak: „Ne nyalogassa itt a sebeit, 

keressen másik állást.” 

* 
A teljesítményértékelés a szervezetben dolgozó 

munkatárs adott időszakra vonatkozó teljesítményé-

nek tárgyilagos felmérése és véleményezése. 

Ehelyett, a munkavállalók méltán érzik azt, hogy 

teljesítményértékelésük érzelmekkel telített, szubjek-

tív. Ami nagyrészt abból következhet, hogy szinte 

minden esetben kényszerértékelések vannak, hiszen 

az adott anyagi keret határozza meg a munkavállaló 

teljesítményét! 

Ráadásként a béremelés mértéke is ettől függ! 

Nézzük, az álságos teljesítményértékelés két, több 

értelemben is utolsó pontját: 

-2-es teljesítményérték: „A kitűzött cél alatt. Né-

hány területen az elvárásoknak megfelelően teljesít, 

de a célok nagyobb részében, vagy a fontosabb terü-

letek tekintetében elmarad az elvárásoktól.” 

- 1-es teljesítményérték: „Jelentősen a kitűzött cél 

alatt. Jelentős mértékben az elvárások alatt teljesít.” 

Az agyába vésném minden olyan vezetőnek, aki a 

kérdésben, hogy a két kritériumnak „megfelelő” 

munkavállaló már rég nincs a cég területén. Tudniil-

lik, a két nagy létszámleépítés során kirúgtak minden 

nélkülözhető kollégát. 

A teljesítményértékelés minden területen érezhető 

hatást gyakorol a szervezet működésére, a szervezet 

tagjainak magatartására és ezáltal a munka minőségé-

re is, ami egyrészről veszélyezteti a munkabékét, 

másrészt pedig keserű szájízt okoz valamennyi mun-

kavállalóban. 

Konklúzióként megállapítható, hogy a valósággal 

hadilábon áll mindenki, aki azt állítja, hogy az 1-es 

vagy 2-es kritériumnak megfelelő kolléga is van a 

MOL területén. 

 
Brunecker Jenő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nőnap 
 

Ne testre simuló ruhában, 

Légben szálló parfüm uszályban, 

Ne fodrászt dicsérő hajkorona alatt, 

Ne ringó csípő látványában 

Keresd az igazi nőt. 
 

Titkok őrzője a szem, 

Nem rejtheti el női nem. 

Kitágult pupillák mögött 

Megpillanthatod jövőd. 

A szemen át a szívbe látsz, 

Rejti a szeretet aranyát, 

Félelmet, gondoskodást. 
 

Nyugalmat ad neked, ha kell, 

Vigasztal, ha elesel, 

Erőt adva felemel, 

Bátorít, ha gyáva vagy, 

De ha kell, hát visszatart, 

Új világot ígér neked, 

Felkavarva lelkedet 

Kíséri minden léptedet 

A mindent látó női szem. 
 

Kérlek, emeld rám tekinteted, 

Ó áldott Nő! Köszöntelek. 
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Arany költészete maga a magyarság 
 

2017-ben ünnepeljük Arany János (Nagyszalonta, 1817. március 2. – Budapest, 1882. október 22.) szü-

letésének 200. évfordulóját. Ezt az esztendőt az Országgyűlés és a Magyar Tudományos Akadémia 

Arany János-emlékévnek nyilvánította, amelynek fővédnöke Lovász László, az MTA elnöke lett. Az 

MTA létrehozta az Arany János Emlékbizottságot, amelynek feladata egyrészt a tudományos rendezvé-

nyek megszervezése, másrészt a különböző megemlékezések figyelemmel kísérése és információinak köz-

vetítése. Az emlékév 2017. március 2-án kezdődött Nagyszalontán. 

 

Arany János magyar költő, ta-

nár, újságíró, a Kisfaludy Társa-

ság igazgatója, a Magyar Tudo-

mányos Akadémia tagja és főtit-

kára. A magyar irodalom egyik 

legismertebb és egyik legjelentő-

sebb alakja. 

A legnagyobb magyar ballada-

költő, ezért nevezték a ballada 

Shakespeare-jének, vállalt hivatala 

miatt a szalontai nótáriusnak, de 

szülővárosában – vélhetően ter-

mészete miatt – a hallgati ember 

titulussal is illették. Fordításai 

közül kiemelkednek Shakespeare-

fordításai. 

Irodalmi pályafutása 1845-ben 

Az elveszett alkotmány című sza-

tirikus eposszal indult, de igazán 

ismertté az 1846-ban készült Toldi 

tette. 

Műveinek teljes gyűjteményét a 

költő halála után csakhamar kiadta 

régi kiadója, Ráth Mór; összes 

munkáit 8 kötetben 1884–1885-

ben, hátrahagyott iratait és levele-

zését pedig fia, Arany László 

szerkesztésében és jegyzeteivel, 

négy kötetben 1887–1889-ben. 

Arany János bronzszobrát a költő 

műveiből vett alakokkal (Toldi, 

Rozgonyi Piroska) Stróbl Alajos 

mintázta, a Magyar Nemzeti Mú-

zeum előtt állították fel és 1893 

tavaszán leplezték le. 

Tiszteletére portrészobrot avat-

tak a szegedi Nemzeti Emlékcsar-

nokban a Dóm tér keleti oldalán. 

(A szobor szintén Stróbl alkotása.) 

Szintén szobrot állított nagy szü-

lötte tiszteletére szülővárosa, 

Nagyszalonta is. 

Általánosan ismert, hogy Arany 

és Petőfi barátsága Petőfi Aranyt a 

Toldi sikere alkalmából üdvözlő, 

1847. február 4-én kelt levelével 

és versével kezdődik. Petőfi üd-

vözlő levele 1847. február 10-én 

érkezett meg Nagyszalontára és 

Arany már másnap megírta vá-

laszversét és levelét Petőfinek. 

1847. febr. 4. és 1849. július 11. 

között hatvannégy levelet váltott 

egymással a két barát. Levelezé-

sük egyszerre rendkívül szelle-

mes, lélekemelő és megrendítő 

olvasmány. 

A már sikeres Petőfi őszinte lel-

kesedéssel fogadja barátjául és 

avatja be művészi terveibe a „köl-

tőtárs” Aranyt, akit már a második 

levelében tegezni kezd, és „Lel-

kem Aranyom”-nak szólítja. 

Arany „Kedves pajtásom Sándor” 

megszólítással válaszol erre a 

levélre. Petőfi harmadik levelét 

így kezdi: Te aranyok Aranya! A 

személyes találkozás után 

(Szalonta, 1847. jún. 1–10.) 

Aranyból „imádott Jankóm”, 

„Bájdús Jankóm”, „»Aranyos« 

szájú szent »János« barátom!”, sőt 

„szerelmetes fa-Jankóm”, Petőfi-

ből pedig „isteni Sandrim”, „lel-

kem jobb fele”. vagy éppen „Ked-

ves makrancos öcsém” lesz. 

 
Kettejük barátsága Petőfi halálá-

ig tartott, de Arany egész életében 

ápolta barátja emlékét. 

Nagy versekkel emlékezett meg 

róla. Többek között A lan-

tos (1849), a Névnapi gondolatok 

(1849), Letészem a lantot (1950), 

Emlények (1851–1855), a Har-

minc év múlva (1879) címűekkel. 

A hagyomány Arany halálát is 

összeköti Petőfi alakjával. 1882 

októberében Arany meghűlt, és 

bár szeretett volna, nem tudott 

elmenni a pesti Petőfi-szobor ok-

tóber 15-i avatására. 

Tüdőgyulladásban hunyt el né-

hány nappal később, 1882. októ-

ber 22-én, 65 éves korában. 

Arany János életművével azt 

üzeni az utókornak, hogy a méltó-

sággal, szerényen végzett munka 

is ér annyit, mint a zajos siker. 

Nagyszalontán szabadtéri mű-

sorral, koszorúzással, gyertyás 

felvonulással és a nagyváradi 

Szigligeti Színház Arany-

előadásával folytatódott a megem-

lékezések sora, és Magyarorszá-

gon is számos rendezvényt szer-

veztek Arany János születésének 

200. évfordulóján, többek között 

Nagyberényben, Debrecenben, 

Nagykőrösön. Budapesten a Nem-

zeti Színházban – Áder János 

részvételével – és az Erkel Szín-

házban, valamint a Nemzeti Örök-

ség Intézete (NÖRI) a Fiumei úti 

temetőben tartottak megemléke-

zést. 

A magyarságot a nyelv, a kultú-

ra és az érzelmi összetartozás teszi 

nemzetté. Arany költészetében és 

személyében e három kritérium 

egybeolvad. 

Térey János író, költő úgy fo-

galmazott: Arany János bölcs 

atyamester volt, vezetői becsvágy 

nélkül… nem is szenilis apó, ha-

nem tamburás öregúr fanyar, na-

gyon angolos humorral. Műgondja 

legendás, nála az írásjelek hihetet-

lenül akkurátus elhelyezése is 

döntő. 
 

Összeállította: B. J. 
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2017-es adóváltozások – SZJA 

 

Az adójogszabályokban való eligazodás önmagában közismerten nehéz feladat: a jogszabályok nem-

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

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

2017-es adóváltozások - Társasági adó, Adózás 

rendje 

Az idáig 10, vagy 19%-os társasági adó egységesen 

9%-ra csökken! (törvényjavaslat benyújtva, de még 

nincs elfogadva, kihirdetve) 

Kedvezmények:   

- Az SZJA részben részletesebben leírt mobilitási 

célú támogatás (dolgozók albérleti hozzájárulása) 

nem csak adómentes költség a cégnek, hanem nyere-

ségadó számításánál adóalap csökkentő tétel is lesz.  

- Műemlék ingatlan karbantartási költsége, vala-

mint a vásárlási, felújítási költségének kétszerese 

csökkenti majd az adót, 5 éven keresztül tetszőleges 

elosztásban és a fel nem használt részt a kapcsolt 

vállalkozás is érvényesítheti.  

- Energiahatékonysági beruházást végzőknél 30% 

adókedvezmény vehető igénybe szintén 5 éven belüli 

felhasználással. Ez kötelező NAV ellenőrzést von 

maga után, az energiahatékonyság megvalósulását 

ellenőrzik.  

- Vendéglátóhelyeken az igénybe vett élőzenei 

szolgáltatás 50%-áig adókedvezmény vehető igénybe. 

Adózás rendje törvény változásai:  

- Ha valakinek (gyermek) nincs adóazonosító jele, 

akkor sürgősen érdeklődjön a NAV-nál! Ugyanis 

ezen azonosító nélkül nem lehet gyermek utáni csalá-

di kedvezményt igénybe venni januártól! Elvileg 

mindenkinek kiküldték hivatalból november 30-ig az 

adókártyát!  

- NAV 2016-tól minden negyedévben minősíti a 

vállalkozásokat. A megbízható adózó minősítés több 

előnnyel jár! Pl.: kiszabható bírság maximuma 50%-

ra csökken, ÁFA kiutalási határidő csökken, kérésre 

automatikusan járó részletfizetési lehetőség és támo-

gatói NAV magatartás. (bírság helyett felhívás önel-

lenőrzésre, szakmai segítségnyújtás)  

Könnyű kikerülni ebből a körből! 

Egy késett utalás miatti inkasszó már végrehajtás-

nak minősül és utána 4 évig nem lehet újra megbízha-

tó az adózó!! Az "alvó" cégeket kivették ebből a be-

sorolásból.  

A kockázatos adózói minősítést jobb elkerülni! A 

kiszabható bírság és pótlék magasabb összegű, hosz-

szabb idejű az ellenőrzési időszak és az esetleges 

túlfizetés kiutalás teljesítése. 

- Az automatákat üzemeltetőknek 2017.07.01-re ha-

lasztották (jelenleg) a kötelező adófelügyeleti egység 

használatát.  

- SZJA bevallás rendje is változik. Adóbevallási 

csomagot senki se fog kapni! A "söralátét" adóbeval-

lási nyilatkozatot törölték. Helyette mindenkinek 

elkészíti a NAV az adóbevallási tervezetet. Ezt már-

cius 15-ig meg is küldi az ügyfélkapukra. Akinek 

nincs ügyfélkapuja, az eddig a dátumig kérheti (le-

vélben, email-ben, SMS-ben) a tervezet postázását. 

Ha egyetértünk a tervezettel, akkor nincs tennivaló. 

Ha javítani szeretnénk benne, akkor május 20-ig be 

kell küldeni a hagyományos szja bevallást, vagy a 

javítást. 

Azért a hagyományos bevallás elég sokakat érint 

majd, hisz családi kedvezmény, személyi kedvez-

mény, ingatlan eladás, tőzsde, biztosítások kedvez-

ménye stb., stb., a NAV látókörén kívül esik, ezeket 

csak saját bevallással tudjuk kedvünk szerint alakíta-

ni, megosztani.  

- Januártól vevőink adószámát fel kell tüntetni 

számláinkon!! (És a miénket is el fogják kérni ha 

vásárolunk.) Oka: a 100.000 Ft ÁFA tartalmú szám-

lákról tételes bevallást kell benyújtanunk... igen, 

számlánként!  

- Magánszemélyek már nem csak SZJA bevallá-

sukkor kérhetnek 6 havi részletfizetést a maximum 

200.000 Ft SZJA és EHO kötelezettségükre (és au-

tomatikusan meg is kapják), hanem évente egyszer 

egyéb adótartozásukra is. 

2017-es adóváltozások - TB, járulékok, ÁFA és 

fontos morzsák.. 

Alanyi adómentesség bevételi határa éves szinten 6 

millióról 8 millióra nő! 

Csökkenő ÁFA kulcsok: 

- 27%-ról 5%-ra csökken a baromfihús, madártojás 

és a friss tej ÁFA kulcsa. 

- 27%-ról 18%-ra csökken az internet és az étkező-

helyi vendéglátásban az étel és a helyben készített 

alkoholmentes italok Áfa kulcsa. 

Itt lesz némi kétség a vendéglátóknál számlázáskor. 

Ugyanis az étel felszolgálva szolgáltatásnak minősül, 

így 18%-os az adó, de becsomagolva, kiszállítva ter-

mék lesz belőle, az marad 27%-os kulcsú... 

Januártól a legalább 100.000 Ft ÁFA tartalmú 

számlákról egyenként, tételesen kell adat szolgáltat-

nunk a NAV-nak, ezért a számlákon mindkét partner 

(vevő, eladó) adószámát fel kell tüntetni! 

Haladunk az online számlázás felé. Egyelőre az on-

line pénztárgép használatára kötelezettek köre bővül. 

(Tevékenységtől függ, részletekről és az állami támo-

gatásról korábban már írtam.) 

Aki kötelezett, de mégsem vesz pénztárgépet, an-

nak minden értékesítéséről számlát kell kiállítania 

(nyugta nem elég és vevő neve, címe kötelező). Ha-

vonta adatot kell szolgáltatnia a NAV felé az általa 

kiadott számlákról napi bontásban.  

 
(folyt. a következő oldalon) 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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TB, járulékok: 

Még nem jelent meg kihirdetett rendeletben, de a 

tervezett minimálbér 127.650 Ft-ra, a szakképzettsé-

get igénylő munkakörben dolgozók bérminimuma 

161.250 Ft-ra nő. A munkáltatók által fizetett szociá-

lis hozzájárulási adó (TB) emiatt csökken 27%-ról 

várhatóan 22%-ra. 

Az ebből igénybe vehető kedvezmények mértéke is 

változni fog, de még nincs kihirdetett végleges ver-

zió... "Ej, ráérünk arra még...." (Hírek szerint az eddi-

gi 27 és 14,5%-os kedvezmény helyett egységesen 

50% lesz.) 

A nyugdíjas vállalkozók és a biztosítás nélküli ma-

gánszemélyek havi "TB"-je (egészségügyi szolgálta-

tási járulék) 7.110 Ft lesz. 

A 25 fő felett foglalkoztatók eddig is fizettek reha-

bilitációs hozzájárulást. Most az amúgy sem alacsony 

mérték tovább nő! A minimálbér kilencszerese lett a 

mérték. Tehát évente minden 25 fő feletti munkavál-

laló után 1.148.850 Ft-ot kell fizetni! Megoldás: 

megváltozott munkaképességű dolgozót is kell fog-

lalkoztatni! (Részletekért forduljon kezelőorvosához, 

gyógyszerészéhez, de leginkább könyvelőjéhez! 

Amit még decemberben figyelemmel kell kísérni: 

- Gondoljátok át, hogy akartok-e továbbra is ÁFA 

körben maradni? 8 millió éves bevételig áttérhettek 

az ÁFA mentes körbe. Ezt december 31-ig kell beje-

lenteni. (Mi december 20-ig dolgozunk!) 

- EVA-s vállalkozásnak december 20-án nem lehet 

egy fillér köztartozása se, mert "kiteszik az EVA-ból! 

Se önkormányzati, se kamarai, se NAV tartozás! És 

december 20-ig az egész éves (várható) adót meg is 

kell fizetni! Ez a feltöltési kötelezettség. 

- KATA-s vállalkozásnak december 31-én nem le-

het 100.000 Ft-nál több köztartozása, mert "kiteszik” 

a KATA-ból! 

- Januártól csak elektronikusan lehet táppénzt igé-

nyelni. Vége a postázásnak. Ehhez regisztrálni kell az 

OEP-nél a könyvelőnek, meghatalmazást kell aláírno-

tok! 
Szekeres Zsuzsanna 

Carro Könyvelőiroda

 

„Egyszerűen megkönnyebbültem” 
 

Keserédes tartalmú levelet kaptunk. Írója évtizedeken át dolgozott a MOL Nyrt.-ben. A búcsú néha 

nehéz, a búcsú néha fáj és sajnos egyre gyakrabban olyan is van, hogy megkönnyebbülést hoz. A búcsú 

sosem édes, mert ott az a kis szikra fejünkben, hogy most valami elmúlik. Valaminek vége lesz. 

 

Sziasztok! 

Azt gondolom, a legtöbb kollégát nem érte váratla-

nul, hogy hivatalosan nem búcsúztam el tőletek, ép-

pen ezért most elköszönök, mivel ma van az utolsó 

munkában töltött napom. Mielőtt azonban elmegyek a 

MOL-tól, úgy gondolom érdemes készítenem egy 

rövid visszatekintést pályafutásomról, hisz nem kevés 

időt töltöttem itt. 

30 év… ennyit dolgoztam a MOL-ban. A fél éle-

tem. De valójában ennél sokkal több, hisz volt idő, 

amikor napi 10-12 órát dolgoztam. Mégis azok voltak 

a legszebb évek. 

Ebből több, mint 20 évet töltöttem a jelenlegi terü-

leten, és csaknem a felét globál szinten. 

Nem keveset dolgoztam ezért a tevékenységért, és 

értetek, hiszen közületek többen már akkor is ezen a 

területen voltatok. Nem számoltuk a munkával töltött 

éjszakákat, csak az volt a fontos, hogy ti jól érezzétek 

magatokat a workshopokon, képzéseken és egyre 

több tudásra tegyetek szert. Ha ez sikerült, már meg-

érte. 

Nem volt ez könnyű időszak, sem a munkában, sem 

a magánéletemben, mégsem panaszkodtam.  Kollégá-

im, vezetőim, mellettem álltak, segítettek és támogat-

tak a munkában és a bajban is. Mégis szervezetet 

váltottam, pedig akkori vezetőim igyekeztek lebe-

szélni róla. De én az üzletnél, és főként Százhalom-

battán szerettem volna dolgozni. Rossz döntés volt…. 

Végül 6,5 évet töltöttem veletek. Azt gondolom, 

hogy nem kevés értéket - tudást, tapasztalatot, kap-

csolati tőkét - hoztam ebbe a szervezetbe, de sok-sok 

éves tapasztalatom, tudásom, három diplomám in-

kább hátrány volt, mint előny. 

Sikerélmény… nem sok jutott belőle. Kudarc… an-

nál több. Pedig talán én voltam az az ember, akit a 

legtöbb területen be lehetett vetni, ha szükség volt 

rá…  

De minden rosszban van valami jó. Úgy érzem, 

hogy az elmúlt évek eseményei, negatív történései, 

néha méltánytalanságai feljogosítanak arra, hogy 

ezeket a gondolatokat leírjam. Ha csak egy embert is 

megérintenek közületek… már megérte. 

Éppen ezek miatt nem búcsúzkodtam, egyszerűen 

csak megkönnyebbültem, és örülök, hogy elmehetek. 

Csendesen, fájdalom nélkül kisétálok a MOL kapu-

ján, és azokra az évekre fogok emlékezni, amikor jó 

volt MOL-osnak lenni, és amikor még érték volt a 

tudás, és az embereket nem csupán a kapcsolatai 

alapján ítélték meg. 

Otthon, családi és baráti körben pedig megünnepel-

jük azt, hogy új, és reményeim szerint tartalmas évek 

következnek az életemben. 
T.I. 

 

Kilenc százalékkal több munkabaleset történt tavaly, mint a korábbi évben – derül ki a Nemzetgazdasági 

Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya február közepén nyilvánosságra hozott dokumentumából.  

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Áprilistól béremelés az állami vállalatoknál 
 

Áprilistól lehet béremelés az állami vállalatoknál; az alacsonyabb keresetűek nagyobb béremelést kap-

hatnak, de senki nem marad ki a bérfelzárkóztatásból. Már az idén emelik az állami alkalmazottak 

munkabérét. És nem is kevéssel. Az elkövetkező három évben összesen harminc százalékkal kereshetnek 

többet az elmúlt évekhez képest. 
 

Átlagosan 30 százalékos béremelés várható 2019-ig 

bezárólag a vasútnál, a postánál, a Volánoknál, a 

vízközmű ágazatban, és a rehabilitációs intézmé-

nyeknél. A bérigény teljesíthetőségéről a kormány 

dönt, a költségvetés lehetőségeit a Nemzetgazdasági 

Minisztérium mérlegeli. 

Buzásné Putz Erzsébet, a Mérnökök és Techniku-

sok Szabad Szakszervezetének vezetője elmondta: a 

MÁV-nál várhatóan differenciált béremelést kapnak a 

dolgozók. Akiknél a garantált bérminimum idei, 25 

százalékos emelése azt eredményezte, hogy keveseb-

bet visznek haza a bérminimum összegénél, az idén 

13 százalékos emelésre számíthatnak, a magasabb 

keresetűek pedig legalább tízszázalékosra. 

A tárgyalások várhatóan a jövő héten lesznek, de 

áprilisban már mindenki a magasabb bért kapja, a 

megállapodásban foglalt emelést pedig januárig visz-

szamenőleg utalják a dolgozóknak - tette hozzá. 

Fürjes József, a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók 

Szakszervezeti Szövetségének elnöke közölte: az öt 

állami szolgáltatónál dolgozók idén első lépésben 13 

százalékos emelést kapnak, differenciálásra azonban 

szükség van. Ennek részleteiről jövő héten várható 

döntés. 

Az állami vízközmű-cégeknél dolgozó kilencezer 

munkavállaló mindegyike részesül a felzárkóztatás-

ból, a minimálbéresek és a bérminimumosok már 

januártól, a többiek pedig márciustól kapják az emelt 

bért, utóbbiak visszamenőleg megkapják az emelést - 

mondta az elnök. 

Varga Tibor, a Közlekedési Munkástanácsok Or-

szágos Szövetségének elnöke elmondta: a Volánnál 

helyi szinten, az adott társaság vezetőjével kötött 

egyéni megállapodásban foglaltak szerint emelhető a 

cafeteriakeret vagy akár a nyugdíjpénztári hozzájáru-

lás is az általános, 13 százalékos béremelésen felül. 
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Figyeljünk a részletekre 
 

Márciustól csökkenti a munkába járást ellentételező költségtérítés összegét a Tesco áruházlánc, így 

spórolva a béremelésekkel járó kiadásokon – mondta Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete. 

Ezzel több ezer érintett munkavállaló dolgát nehezítik meg, főként vidéken. 
 

Mindössze két hónapig örülhettek a Tesco áruház-

lánc dolgozói annak, hogy a kormány által januártól 

kötelezően kilenc forintról tizenöt forintra emelt, 

kilométerenként járó utazásiköltség-térítést kapták 

kézhez a vállalattól. Márciustól azonban, miután egy 

törvénymódosítás lehetővé tette, hogy a munkaadó 

saját hatáskörben döntse el, a kilenc és a tizenöt forint 

közötti különbözetet is megadja-e a gépkocsival járó 

alkalmazottaknak, a Tesco úgy határozott, megspó-

rolja a hatforintos különbözetet. Mindezt úgy, hogy 

erről nem egyeztettek a szakszervezetekkel, holott ezt 

a jogszabály előírja, amikor nagyobb létszámot érintő 

munkaügyi döntéseket hoz egy vállalat.  

Bubenkó Csaba elnök jelezte: több vidéki egység 

dolgozói panaszkodtak a szakszervezetnél, mert nem 

értik, hogy kéthavi pluszjuttatás után miért döntött 

úgy a vállalat, hogy ezt a pénzt visszaveszi. Holott 

számos városban a közigazgatási határon túlról ér-

keznek a munkába a dolgozók, akik például hétvégén, 

a vasárnap is jellemző reggel 6-tól este 10 óráig tartó 

nyitvatartási idő előtt és után nem tudják igénybe 

venni a közösségi közlekedést, csak autóval tudnak 

eljutni a munkahelyükre, ugyanakkor az irodai dolgo-

zók, középvezetők körében még jellemzőbb a gépko-

csi használat. Rajtuk kívül azoknak is jár az 

utazásiköltség-térítés, akik munkarendjük miatt nem 

vagy csak hosszú várakozással tudják igénybe venni a 

helyi közlekedést, továbbá a mozgáskorlátozottsággal 

élőknek és azoknak, akiknek bölcsődés vagy tízéves-

nél fiatalabb, iskolás gyermekük van. 

– Becslésünk szerint többezres nagyságrendű azon 

munkavállalók száma, akik a döntés miatt kisebb 

fizetésre számíthatnak márciustól – közölte Bubenkó 

Csaba. Szerinte ez a lépés egy újabb költségcsökken-

tő intézkedés a multi cég részéről, mégpedig a kiszol-

gáltatott dolgozók kárára. Holott, mint mondta, a 

munkaerőhiány nem csökkent a legnagyobb kiskeres-

kedelmi foglalkoztatónál sem. 

A bolti állásokat nem teszi vonzóbbá az sem, hogy 

a több mint negyven hónapja növekvő forgalomban a 

cégek a kötelező emelések mellett több módon pró-

bálnak faragni az alapfizetésen kívül járó juttatáso-

kon. Így például néhány helyen forintosították a ko-

rábban a dolgozóknak adott cafeteria elemeket, azok 

összegével emelve a nettó fizetést, azonban már bé-

ren kívül nem jár további juttatás. Néhol – például a 

Tescónál – az is jellemző, hogy a szakképzettséget 

igénylő munkakörökbe a megfelelő papírok nélküli 

jelentkezőket veszik fel, így nem kötelező nekik a 

szakmunkásbér-minimumot fizetniük, csupán a mi-

nimálbért. 
szakszervezetek.hu 

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

Ne pazarold az időd olyan emberre, akinek csak 
akkor kellesz, amikor éppen szüksége van rád. 

* 
A világ „műveltebb” felében több mint 78 ezer 

szingli nő hal éhen évente, mert egyedül nem tud-
ja kinyitni a konzerves dobozt. 

* 
Nem baj, ha kilógsz a sorból. Lehet, hogy a sorral 

van probléma 
* 

Nem az az igazi, akivel együtt tudnánk élni, hanem 
az, aki nélkül nem. 

* 
Légy büszke arra, amit eddig elértél és higgy ab-

ban, hogy milyen messze tudsz még elmenni! 
* 

Az űr veszélyes hely. Főleg, ha két fül között van! 
* 

Az illegális bevándorlás mindig sok problémát 
okozott az USA-ban. 

Ezt bizonyíthatja bármelyik indián. 
* 

Múltkor becsaptam egy ajtót. Azt mondtam neki, 
hogy nyitva van. 

* 
Az orvos mérgesen mondja Pista bácsinak: 
– Minden pohár pálinka, amit megiszik, egy héttel 
megrövidíti az életét! 
– A' nem lehet, doktor úr. Akkor én már húsz éve el 
lennék temetve. 

* 
Üzemes, szerződtetett külcéges karbantartóval be-
szélgetett big septemberkor: 
− Magából jó bűnöző lenne! 
− Miért? 
− Mert a munkájának nincs semmi nyoma. 

* 
Egy feleség mondja a barátnőjének: 
- A férjem egy komplett idióta. Lassan már ránézni 
sem tudok! 
- Akkor miért nem válsz el tőle? 
- 25 évig elviseltem, most már nem akarom, hogy 
boldog legyen! 

* 
Újgazdagné bemegy a könyvesboltba, és valami mo-
dern könyvet kér. 
− Valami könnyű olvasmányra gondol? – kérdezi tőle 
az eladó. 
− Lehet nehéz is – feleli a nő – kocsival vagyok. 

* 
Felszáll egy nő a villamosra. Egy férfi azonnal feláll, 
és átadja a helyét. 
− Fogadjunk, hogy maga vidéki – mondja a nő. 
− Igen. Honnan tudja? 
− Mert átadta a helyét. 
− Fogadjunk, hogy maga meg pesti. 
− Igen. Honnan tudja? 
− Mert nem köszönte meg. 

* 
Három vállalkozót megversenyeztetnek egy multina-
cionális cég javítási munkálataihoz. A cég megbízottja 
elmondja, hogy milyen munkálatokat kell elvégezni. 

Az első vállalkozó gondolkodik, felír néhány számot, 
majd közli: 
- Azt hiszem, 90.000 forintért meg tudnám csinálni. 
50.000 az anyagköltség, 30.000 a munkások bére, és 
10.000 lesz az én hasznom. 
Józsi, a második vállalkozó szintén számolgat, aztán 
ezt mondja: 
- Szerintem ki lehet hozni 80.000-ből is. 45.000 az 
anyag, 25.000 a melósok, és 10.000 nekem. 
A harmadik vállalkozó foghegyről odaveti: 
- 400.000 forint. 
A megrendelő cég munkatársa meglepetten kérdezi: 
- Hogy jön elő ekkora összeggel, amikor meg se nézte 
rendesen, hogy mit kell csinálni! 
- Roppant egyszerű: 160.000 magának, 160.000 ne-
kem, a munkával meg megbízzuk Józsit. 

* 
Két rendőr beszélget a nemrégen nyílt bevásárlóköz-
pont eligazító térképe előtt. Egyik rábök a karikára, 
amelyikre az van írva: "Ön itt áll." 
Kérdi társát: 
- Te, ezek honnan tudják, hogy én hol vagyok? 

* 
Két pár minden hétvégén összejár kártyázni. Egyik 
este Józsi véletlenül leejt egy lapot az asztal alá. Ami-
kor lehajolt érte észrevette, hogy Dezső felesége nem 
visel bugyit. Mikor Dezső kiment a WC-re, felesége 
megkérdezte Józsit: 
- Tetszett, amit az asztal alatt láttál? 
- Igen. 
Mire a nő azt mondta: 
- Megkaphatod, de húszezer forintodba fog kerülni. 
Pénteken Dezső dolgozik, várlak délután kettőkor! 
Eljött a péntek és Józsi el is ment a megbeszélt időre. 
Miután kifizette a pénzt, bementek a hálószobába és 
vadul egymásnak estek. Dezső mikor hazaérkezett, 
megkérdezte a feleségét: 
- Délután volt itt Józsi? 
- Igen, beugrott egy pár percre. 
- Jól van, - mondta Dezső. Józsi délelőtt odajött hoz-
zám és kölcsönkért húszezer forintot. Azt mondta, egy 
fontos találkozóra kell mennie, de hazafelé beugrik 
hozzánk és visszaadja a pénzt. 

* 
Két kanász beszélget a gazdagságról: 
− Mit csinálna kend, ha király lenne? 
− Hogy mit? Lóhátról őrizném a disznókat. 

* 
A feleség mondja a férjnek: 
- Drágám, amikor még friss házasok voltunk, akkor a 
sült húsból mindig nekem adtad a nagyobb darabot, 
magadnak meg a kisebb részt tartottad meg. Most 
meg mindig magadnak szeled a nagyobbat, nekem 
pedig a kisebbet. Talán ez azt jelenti, hogy már nem 
szeretsz? 
- Ugyan, szívem! Ez csak azt jelenti, hogy most már 
sokkal jobban főzöl, mint annak idején! 

* 
Dezsőnek csörög a telefonja: 
- Jó napot uram! Gratulálunk, ön most százezer forintot 
nyerhet, ha minden kérdésünkre "nem"-mel felel. Felké-
szült? 
- Igen! 



 
Drótpostacímünk:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 

 

Az Olajipari  Szakszerve zet  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 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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