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LIGA, Olajipari Szakszervezet Nyílt Nap 
 

Százhalombattán, az Olajipari Szakszervezet szervezésében, az ország különböző részeiről és cégeitől 

jött, 45 szakszervezeti vezető részvételével, a MOL Nyrt. Dunai Finomító színháztermében került meg-

rendezésre az idei tavasz utolsó, sorrendben a 14. LIGA Szakszervezetek Nyitott Ház rendezvénye május 

22-én. A rendezvényt a százhalombattai Sérültekért Alapítvány Felhőjárók Mozdulatszínháza mintegy 

fél órás, elgondolkodtató és lélekbe markoló előadása nyitotta. Ezt követően dr. Mészáros Melinda, a 

LIGA Szakszervezetek elnöke, valamint Kovács László, az Olajipari Szakszervezet elnöke, a Nyitott Ház 

házigazdája üdvözölte a résztvevőket. 
 

Az első szakmai előadást dr. Kártyás Gábor munka-

jogász tartotta munkaidő-elszámolás, munkarend 

témában. Szó esett többek között a „normál” nyolc 

órás munkaidő kapcsán a munkaidő és a pihenőidő 

beosztásáról, valamint a több műszakos, megszakítás 

nélküli (folyamatos) és az egyenlőtlen munkaidő 

beosztásról (munkaidő-keretről). 

Az előadás közben a résztvevők részéről rengeteg 

kérdés érkezett, a teljesítendő munkaidő meghatáro-

zásáról, a munkaidőkeret kihasználásáról vagy azon 

belül munkaórák fel nem használásáról, a munkaidő-

kereten túli túlórák kiszámításáról, a rendkívüli mun-

kavégzés elrendelhetőségéről és szabályairól, vala-

mint a pihenőidők – munkaközi szünet, napi pihenő-

idő, heti pihenőnap – kiadásának szabályairól. 

A második szakmai előadó, Miskéri László a LIGA 

Szakszervezetek munkavédelmi szakértője a rákkeltő 

anyagok és azok egészségkárosító hatásairól beszélt. 

Előadásában kitért a jogszabályi háttérre, a kockázat-

értékelés szükségességére, a rákkeltő és mutagén 

anyagok rövid ismertetésére, az expozícióra, a mun-

káltató ezzel kapcsolatos kötelességeire. 

Emlékeztetett arra is, hogy a munkavállaló a tudá-

sát és az idejét adja el a munkáltatónak, de nem a 

biztonságát és az egészségét. 

A harmadik körben Trembulyák Péter, a LIGA 

Szakszervezetek munkatársa adott villámtájékoztatót 

a LIGA Szakszervezetek legújabb szolgáltatásairól, a 

konföderációs kártya és a MOL- kártya előnyeiről. 

Hamarosan az OTP szolgáltatáscsomagja is elérhető-

vé válik szakszervezeti tagok számára. 

* 

A rendezvényt gyárlátogatás zárta, amely keretén 

belül betekintést nyerhettek az érdeklődő résztvevők 

a Finomító FCC üzemének vezérlőtermébe is, ahol 

elmagyarázták nekik az üzem technológiáját. 
 

 

 
 

 

A MOL Nyrt. tehetségtámogatási programban kapott támogatásból vették az eredeti moldvai csángó 

népviseletet a százhalombattai 4-es iskola Bodzabogyó énekkar tagjai. Márciusban, a Gödöllőn meg-

rendezett VIII. országos népzenei versenyben a megtisztelő 1. díjat érdemelték ki. 

A tanárnő és a gyerekek – Násztorné Réczey Éva, Csata Bea, Csata Petra, Pásztor Petra, Gajdó 

Domitella, Tunkel Mia Zsuzsanna. 

Az Olajipari Szakszervezet gratulál a sikeres szerepléshez! 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Öt napon át középpontban az EBK  
 

Azzal mindenki tisztában van, hogy míg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

szabályainak betartása a munkavállalók feladata, addig az ehhez szükséges feltételek megteremtése a 

munkáltatók kötelessége. A megvalósításának módját, azaz a betartandó szabályokat is a munkáltató 

határozza meg. Május 15-19 között széleskörű különböző helyszíneken és bemutatókon bizonyságot sze-

rezhettünk arról, hogy a MOL Nyrt.-ben miként valósítják meg a biztonságos munkakörülményeket. 
 

Az öt nap alatt, élettel telt meg az irodaház aulája és 

a színházterem 

A Dunai Finomítóban évente megrendezik az EBK 

napokat, ahol a kolléganők és kollégák játékos vetél-

kedőkön vesznek részt, javíttathatják bringáikat, ge-

rinctornával és/vagy masszázzsal kényeztethetik tes-

tüket, valamint két napon át megrendezett járőrver-

seny keretein belül felmérhetik és gyarapíthatják biz-

tonságtechnikával, környezetvédelemmel és egész-

ségvédelemmel kapcsolatos tudásukat. 

Idén, az irodaházi aulában és mintegy tíz műszerte-

remben, 75 műszakos kolléga számára is elérhető volt 

testzsír-, koleszterinszint– és BMI mérés egyéni élet-

mód tanácsadással. Józsa Gábor, DS Termelés FF és 

EBK vezető ennek kapcsán kérdésemre kifejtette, 

hogy méltányosnak tartotta azt, hogy a műszakos 

kollégákhoz is juttassák el a vizsgálatok lehetőségét, 

hiszen a létszámhelyzet miatt nem könnyen lehet 

elkéredzkedni az üzemes munkahelyekről. 

Az első nap a  Minőségügy jegyében telt ahol, kü-

lönféle érdekes játékokban adhattak számot tudásuk-

ról a résztvevők. Az EBK Info Pultnál érdekes játé-

kokon vehettek részt az érdeklődők, a helyes megfej-

tők között pedig minden nap ajándékokat sorsoltak ki. 

Sokan kipróbálták az evezőpadot, ahol az oxigénsá-

tor is hatásos lett volna néhány „evezősnek”. 

Kézműves termékekkel találkozhattak kollégáink a 

Központi Irodaépület aulájában. Válogathattak a házi 

sajtok, mangalica termékek, kézműves táskák, 

szőnyegek és egyéb dísztárgyak között. Hétfőn, 

kedden és csütörtökön pedig szőnyegeket és 

irhatermékeket vásárolhattak a készítőiktől. 

 A színházteremben Munkavédelemi Kivitelezői 

EBK Fórum feltűnően sok érdeklődőt vonzott, ahol a 

megjelentek választ kaptak minden kérdésükre. 

Csütörtökön, fiatalok és nemrég volt fiatalok mint-

egy nyolcvanan, a Király Károly, XI. jubileumi Dunai 

Finomító emlékfutáson vettek részt. 

Egyéni verseny – 6 km, 19-39 év, 40-49 év, 50 év 

felett, női és férfi kategória. Csapatverseny – 3x2 km, 

3 fős csapatok, amelyben 1 női futónak is kellett len-

nie! 

Az EBK Napok talán legnépszerűbb programja a 10 

állomásból álló Járőrverseny idén is két napon át 

(május 16-17.), három turnusban került 

lebonyolításra. A csapatoknak különböző 

állomásokon kell számot adniuk tudásukról, 

felkészültségükről. 

A következő feladatokat kellett sikeresen megol-

daniuk a 3 fős csapatoknak:  

Tűzoltás 

Szerelés légzésvédőben 

Minőség-ellenőrzés 

LEAN Szabaduló szoba 

PSM – LOTO 

Legyen ön is milliomos - kvízjáték! 

Környezetvédelem 

Beszállás gyakorlati feladat 

Szerelés és kötött sugaras célba találás 

Közlekedésbiztonság 

A pénteki zárónap az eredményhirdetésről szólt. 

Nézze el nekem a kedves olvasó, de itt egy hosszú 

felsorolás következik, mert meggyőződésem szerint, 

mindenki rászolgált, arra hogy megemlítésre kerüljön: 

EBK pályázat: 
1. Tárolás és Keverés 

2. Minőség-ellenőrzés 

3. Zalai Finomító 

* 

Járőrverseny: 
1. Reformáló és Hidrogéngyártás 

2. Minőség-ellenőrzés 

3. MEFO KKV Laboratórium 

* 

Barabás Viktor Munkavédelmi Díj: 

Petres Zoltán Reformáló  

Emléklapot kapott: 

Kovács Andrea 

Kovács Gábor 

Petres Zoltán 

Szalai Balázs 

Szentes István 

* 

Top viselkedési auditorok 
Berei Imre 

Budai Attila 

Huszák János 

Miskei István 

Nagy László 

Németh Sándor Hrisztosz 

Oláh Sándor 

Pados Péter Ferenc 

* 

12. Dunai Finomító Futóverseny  

Király Károly emlékverseny 

Férfi 50 év felett - 6 km 

1. Szabó Csaba - MSA 

2. Kovács János - PSM 

3. Semsey Sándor - Petrolszolg 

3. Vörös János - Dunastyr 

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

Férfi 40-49 év között - 6 km 

1. Tarjányi Roland – Maradékfeld. 

2. Dobrosi Zoltán - FF és EBK 

3. Garai Gábor - Bázisolaj és paraffin 

* 

Férfi 18-39 év között - 6 km 

1. Haragovics Máté - Folyamat Inform. 

2. Krausz Róbert - Logisztika 

3. Nagy Péter - Technológia és Fejlesztés 

* 

Női kategória 40 év felett - 6 km 
1. Musch Judit - Tervezés-Kontrolling 

2. Hajduné Bukó - Judit Beruházás  

3. Hosszú Lívia – Logisztika 

* 

Női kategória 40 év alatt - 6 km 
1. Csoma Enikő - FF&EBK 

2. Patakiné Tápai Erzsébet - családtag 

3. Rumi Melinda – MSC 

* 

Csapateredmények 

1. MSC 
Szelényi Zsolt 

Füzi Tamás 

Rumi Melinda 

2. Gyalogkakukk és a fiókák 

Tarjányi Roland 

Tarjányi Enikő 

Tarjányi Ákos 

3. MIX-X 

Patakiné Tápai Erzsébet 

Mocsári Gyula 

Krisztics Csaba 

* * * 

Humoros jelenetek is voltak a járőrverseny ideje 

alatt. Kaptam néhány gyöngyszemet. 

Idézek a „Legyen ön is milliomos” – kvízjátékban 

résztvevő csapatok tagjainak a kérdések során tett 

megjegyzéseiből: 

- Az „A” lesz az.  „Mennyé’ haza b*meg az minek?” 
(EPH „Employees Pass Home”) 
- Kérdezzük meg a közönséget. Csak nem b*nak át… 
Dehogynem! (LTI) 
- Felezzük meg, akkor könnyebben nem tudunk 
semmit… 
- Felezzük meg! …Rohadjon meg! 

- LSR? Még kártya is van belőle! Otthon már a sze-
xuális életem is tönkrement, hogy nincs ilyen kár-
tyám… 

* 

Minden versenyző és érdeklődő nevében is köszö-

netet mondunk a százhalombattai EBK munkatársai-

nak, akik hosszú hónapokig tartó előkészületek után 

újra megszervezték és levezényelték a minden tekin-

tetben tanulságos EBK napokat. Ne feledkezzünk 

meg a Munkavédelmi Bizottság azon tagjairól sem, 

akik munkájukkal segítették a járőrverseny lebonyolí-

tását. 
B.J. 

 
Nyitott ház az Esélyegyenlőség jegyében 

 

 2017. április 12-én került sor a LIGA Szakszervezetek Esélyegyenlőségi Bizottságának szervezésében meg-

rendezett „Nyitott ház az esélyegyenlőség jegyében” című rendezvényre.  

 
A rendezvényt LIGA Szakszervezetek Elnöke nyitotta 

meg, aki felhívta a figyelmet az Európai Szakszervezeti 

Szövetség bérkampányára, melynek a fizetések emelé-

sén kívül célkitűzése a nemek közötti bérszakadék csök-

kentése is. 

A részvevők megismerkedhettek az Esélyegyenlőségi 

Bizottság tagjaival, és tevékenységével, célkitűzéseivel, 

és tájékoztatást kaptak az eddigi rendezvényekről, kon-

ferenciákról. Megfogalmazásra került, hogy fontos üzen-

te van annak, hogy a Ligának elsőként és egyedüli kon-

föderációként van női elnöke, de ezen kívül a szervezet 

döntéshozatalában is jó arányt jelent, hogy az elnökség 

36%-a nő. 

Munkajogász előadásából ismerhették meg a résztve-

vők a Munka törvénykönyve és az Egyenlő bánásmódról 

és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 

irányadó rendelkezéseit. A könnyebb megértést jogese-

tek bemutatása segítette. Számos aktuális és hasznos 

hozzászólás és kérdés érkezett a hallgatóság részéről. 

A nap második felében egy tréner irányításával érzé-

kenyítő gyakorlaton vehettek részt a rendezvény részt-

vevői. A rendelkezésre álló két órás időkeret ugyan 

rövid a teljes érzékenyítésre, ennek ellenére nagyon 

eredményesnek bizonyult. Elsőként a társadalomi szte-

reotípiák voltak a középpontban, majd szituációs gya-

korlatok következtek. A szerepjátékok végén elemzésre 

került az is, hogy asszertív kommunikáció révén hogyan 

lehetett volna jobban megoldani az adott helyzeteket. 

A rendezvényen a LIGA tagszervezetei 32 képviselője 

vett részt, ezen belül a MOL Nyrt. Olajipari Szakszerve-

zete 3 fővel képviseltette magát. 

A rendezvény nagyon hasznos volt valamennyi részt-

vevő számára, mivel munkajogi, és esélyegyenlőségi 

témakörökben is hasznos ismereteket szerezhettek. Meg-

ismerhették az esélyegyenlőség érvényesítését szolgáló 

jogszabályi hátteret, illetve egy rövid betekintést kaptak 

arról is, hogyan kezeljék a munkahelyeken felmerülő 

férfi-női szerepekből fakadó diszkriminatív helyzeteket. 

Amennyiben mód, és lehetőség lesz rá, javaslom, hogy 

minél többen ismerkedjenek meg, illetve vegyenek részt 

érzékenyítő tréningen, mivel ez sok esetben segítséget 

adhat a munkahelyi konfliktusok könnyebb kezelésére. 

Tóth Ilona 

LIGA EEB tagja 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Esély? Egyenlőség. . . 
 

Számos munkahelyen egyre fontosabbnak tartják a munkahelyi közösség mentális jóllétét, aminek fon-

tos alkotórésze az esélyegyenlőség előmozdítása, biztosítása, a dolgozóknak, mint „erőforrásoknak” tisz-

teletben tartása, a munkavállalók emberi értékének, méltóságának, egyediségének mintegy központosí-

tottan biztosított védelme. 

 

A MOL Nyrt. is rendelkezi esélyegyenlőségi terv-

vel, melyet idézőjelbe téve mutatunk be: 

 

„MOL III. Esélyegyenlőségi terv (ET) 

A MOL ET célja 
Az esélyegyenlőség elősegítése minden munkavállaló 

tekintetében, egyenlő bánásmód megsértése esetében 

panaszkezelés, emellett a speciális helyzetű munka-

vállalói csoportok azonosítása, foglalkoztatási hely-

zetük nyomon követése, érdekükben programok 

működtetése.  

 

Speciális helyzetű munkavállalói csoportok  

 

 Nők 

 Családos, gyermeket nevelő munkaválla-

lók, különösen 

 Gyermek-gondozási távolléten lévők (szülési 

szabadság/+GYED/GYES), illetve onnan 

visszatérők 

 Két vagy több 10 éven aluli gyermeket neve-

lők 

 Gyermeküket egyedül nevelők, 

 

Fogyatékossággal élő és/vagy megváltozott mun-

kaképességű munkavállalók,  

 

 50 évnél idősebb munkavállalók,  

 Nemzetiséghez tartozó munkavállalók,  

 Pályakezdők, 

 Esetleges csoportos létszámleépítésben érin-

tettek” 

*  *  * 
Eddig az idézet. Most nézzük annak lehetőségét, ha 

egy adott kolléganőnk, kollégánk, nagyobb hatókörű 

védelmet igényel: 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az emberi méltóság 

garanciális intézménye, az egyenlő bánásmód köve-

telményének megvalósulását ellenőrző autonóm álla-

mi jogorvoslati fórum. Valódi pozitív hatások elérésé-

re törekszik a diszkriminációs folyamatokban, azok 

felismerését, illetve megelőzését a jogalkalmazás 

mellett szakmai információkkal és kiadványokkal 

támogatja. Olyan panaszosok ügyében jár el, akiket 

diszkrimináció, azaz hátrányos megkülönböztetés ér. 

Az esélyegyenlőségi tervet minden dolgozónak is-

mernie kell, és mindenki számára hozzáférhetőnek 

kell 

lennie. Gondoskodni kell arról is, hogy akár Braille 

írással, akár felolvasó szoftver segítségével látássérül-

tek 

számára is elérhető legyen, illetve ha a munka több 

telephelyen zajlik, akkor minden telephelyen legyen 

belőle elérhető számú példány. 
Politikai vagy más vélemény 

Érdekképviselethez tartozás 

Egészségi állapot 

Vallási vagy világnézeti meggyőződés 

Megtorlás 

Zaklatás 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm állam-

igazgatási szerv, amely diszkriminációs ügyekben az 

egész ország területéről fogadja a panaszokat. A ható-

ság munkatársait és a megyei egyenlőbánásmód-

referenseket ügyfélfogadási időben kereshetik fel 

személyesen az ügyfelek. Ügyfélfogadási időpontokra 

előzetesen jelentkezni a megadott telefonszámokon 

lehet. 

* * * 

Elérhetőségek: 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 

Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 

E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 

Ügyfélfogadás: hétfő 9.00 - 16.00 

Előzetes bejelentkezés telefonon: 06-1-795-2975, 

06-80-203-939 (zöldszám) 
Ly. 

 

Visszavont módosító javaslat 
 

A Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Liga Szakszervezetek kezdeményezésére, a Magyar Szakszervezeti 

Szövetség támogatásával és a szakszervezetek közös, határozott fellépésére az Országgyűlés gazdasági bizottsága 

kedd reggeli ülésén visszavonta a parlament által korábban befogadott, a Munka Törvénykönyv módosítására irányu-

ló javaslatot, amely - többek között - a munkaidőkeret egy éves maximális időtartamának három évre való kitágítását 
tette volna lehetővé. 

Mindezt Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke a gazdasági bizottság ülését követően kö-

zölte, ahol lehetősége volt személyesen is képviselni a munkavállalók érdekeit és azokat a szakmai érveket, melyek 

megfontolásra késztették a bizottság tagjait. 

Mindez közös szakszervezeti siker, hiszen az utóbbi időben nem volt rá példa, hogy a parlament előtt lévő jogsza-

bályt az előterjesztő külső, elsősorban a munkavállalói érdekeket szem előtt tartó nyomásra vonta volna vissza. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Ismét sikeres EBK napokat láthattunk a Dunai Finomító területén 
 

A Dunai Finomító EBK csapata szervezésében idén is komoly érdeklődés mellett rendezték meg az 

EBK napok talán legnépszerűbb, két napon át tartó vetélkedőjét, a MOL Nyrt. keretein belül országos-

nak mondható Munkabiztonsági-, tűzvédelmi-, és környezetvédelmi járőrversenyt, melyen 43 három fős 

csapat indult el, hogy bizonyságot adjanak felkészültségükről. A Dunai Finomító számos csapata mellett, 

a Zalai Finomítót, Tiszaújvárost, Szajolt is képviselték azok a Mol Nyrt. munkavállalók, akik 10 feladat-

ban mérettették meg magukat. Az első helyezett csapat tagjai 60, a második 50, míg a harmadik 40 ezer 

forintos üzemanyag kártyát kaptak fejenként. A többiek sem maradtak jutalom nélkül, valamennyi 

résztvevő kapott egy hátizsákot és egy fényvisszaverő sálat ajándékba. Az EBK napok lezárását követő-

en, Józsa Gábor DS Termelés FF és EBK vezető válaszolt kérdéseimre. 

 

- Az EBK Napok egyik programjára a Járőrver-

seny, idén is két napon át (május 16-17.), három 

turnusban került lebonyolításra. A csapatoknak 

különböző állomásokon kell számot adniuk tudá-

sukról, felkészültségükről. 

- Az elmúlt évekhez hasonló létszámú jelentkezéseket 

vártunk a járőrversenyre. A 43 induló csapat, ami 

összességében 129 kolléganőt és kollégát jelent, be-

igazolta várakozásainkat, ebből következik, hogy 

továbbra is megmaradt ennek a kétnapos verseny-

számnak a népszerűsége. A jelentkezési lehetőséget 

mindig elküldöm a társszervezetek vezetőinek azért, 

hogy munkatársaink minél szélesebb körben szerez-

hessenek a tapasztalatot a munkavédelem, tűzvédelem 

és nem utolsósorban a környezetvédelem területén. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy más szervezetektől is 

nagy az érdeklődés. A TVK például hat csapattal 

indult, de résztvevő volt a Logisztika, a ZAFI, a Mi-

nőség-ellenőrzés és Szajol csapata is. Gyakorlatilag 

egy kicsit behálózzuk az országot, ami mindenképpen 

azt bizonyítja, hogy másutt is fontosnak tartják az 

EBK által szervezett öt napot. A tavalyihoz képest 

egy kicsit nehezítettünk a feladatokon, de tapasztala-

taim alapján kijelenthetem, hogy a csapatok összessé-

gében nagyon jól megoldották a feladatokat. A tíz 

állomáson az EBK állomásokon kívül a Minőség-

ellenőrzés, a LEAN szervezet és a PSM is adott ösz-

szetett feladatokat a versenyzőknek. A korábbi évek-

hez hasonlóan voltak elméleti és gyakorlati, illetve 

társszervezeti állomások.  

- Sok fiatal arcot láttam a szervezők között. 

- Köztudottan nálunk is nagy a munkaerő vándorlás, 

több kolléga döntött úgy a közelmúltban, hogy el-

hagyja a szervezetet, ezért a szervezés is egyre nehe-

zebb, ennek ellenére azt látjuk, hogy mind a régi, 

mind pedig az új kolléganők és kollégák is nagyon 

odatették magukat. Gyakorlatilag mindenki a lehető 

legtöbbet nyújtotta a szervezésben és a lebonyolítás-

ban. Minden állomásfőnök az állomásán nagyon jól 

megszervezte az életszerűen összeállított igényes és 

naprakész feladatokat. A visszajelzések szerint, az 

elmúlt évekhez képest nagyon színvonalas, jól meg-

szervezett állomások voltak. 

- Tapasztalataim szerint egyetlen állomásról sem 

mehettek el a versenyzők, míg ki nem vesézték a 

feladatokat. 

- Igaz ugyan, hogy a járőrverseny egy vetélkedő, de 

alapvető célunk az, hogy többlettudást adjunk az in-

duló csapatoknak. Ezért is fontos az, hogy minden 

évben megjelenjünk olyan állomásokkal, ahol az ak-

tuális témákra fókuszálunk. Természetesen kiegészít-

ve a korábbról jól ismert állomásokkal, mert egy tűz-

oltást itt is tudunk gyakorolni, hiszen erre szükség 

lehet a mindennapi életben. Minden állomáson mikor 

elvégezték feladatukat a csapatok, akkor az ott lévő 

EBK-s kollégákkal átbeszélik, hogy miért volt jó a 

megoldás, illetőleg hibázás esetén mi lett volna a jó 

megoldás, mert a másik lényeges szempont a tanulás 

és a feladatok megoldásának rögzülése. 

- Láttam, hogy többször meglátogattad a különbö-

ző állomásokat. Összegeznéd tapasztalataidat? 
- Egy vezető megjelenése az EBK járőrverseny fon-

tosságát hangsúlyozza ki. Nem véletlenül látogatta 

meg a versenyt Jukka Nuutinen, a Finomítás igazgató-

ja is, aki demonstrálni szerette volna az EBK-val 

szembeni elkötelezettségét. A csapatok felkészültsé-

ge, mint minden évben, felemás volt. Voltak olyan 

csapatok, akik nagyon jól felkészültek, látszott rajtuk, 

hogy előzetesen tanulmányozták az anyagokat. Sokan 

komoly gyakorlati tapasztalattal rendelkeztek, általá-

ban ezek a csapatok szerepeltek a legjobban. Én azt 

láttam, hogy minden csapat kihozta magából a maxi-

mumot. Akiknek nehézségeik voltak a megoldások-

kal, azokat igyekeztünk a helyes teljesítés felé terelni. 

- Ennyi vezetőt még nem láttam az EBK napok 

díjátadóján, mint az idén. 

- Öt kategóriában adtunk ki okleveleket, érmeket és 

emléklapokat. Az idei évben, a pénteki díjátadón a 

teljes MOL Magyarország menedzsment részt vett 

éppen azért, hogy az EBK iránti elkötelezettségüket a 

személyes jelenlétükkel erősítsék, illetve azt demonst-

rálták, hogy ők is szívesen részt vesznek egy ilyen 

díjátadón, ahol gratulálhatnak azoknak a kollégáknak 

és szervezeteknek, akik az EBK területén kimagasló 

teljesítményt nyújtottak. 

- Az már szinte természetes, hogy minden résztve-

vő kap egy-egy tárgyjutalmat, az első három he-

lyezett csapat pedig pénzjutalmat is. A két ver-

senynap hatalmas, előzetes szervezőmunkát igé-

nyelt az EBK szervezet dolgozóitól, akik sokszor 

munkaidőn is túl foglalkoznak vele. Vajon őket 

jutalmazzák-e valamivel? 

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

- A járőrverseny szervezése minden év elején elkez-

dődik. Közösen leülünk és átgondoljuk, átbeszéljük 

azt, hogy milyen állomások és feladatok legyenek és 

többek között azt is, hogy milyen praktikus ajándék-

tárgyakat szerezzünk be a versenyzőknek. Ez termé-

szetesen egy csomó papírmunkával és sok gondolko-

dással, utánjárással is jár. Az EBK-s kollégák jutalma 

alapvetően egy óriási köszönet. Ezt a köszönetet 

megkapták a legfelsőbb szintű EBK vezetőtől is, aki 

egy köszönőlevelet küldött minden kollégámnak. 

Természetesen én is megköszöntem, ill. köszönöm 

ezúton is a szervezőmunkát és annak gyakorlati részét 

kitűnően elvégző valamennyi kollégámnak! Nagyon 

fontos az is, hogy a vezetőktől, és az üzemektől is 

pozitív visszajelzések jöttek. 
Brunecker Jenő 
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Tömören 
Véleményem szerint 

 

Amikor egy munkáltató és egy munkavállaló egy-

mással munka-viszonyt létesít (munkaszerződést köt-

nek), akkor egymással szemben kölcsönösen kötele-

zettségeket vállalnak, illetve jogokat szereznek. Ah-

hoz, hogy ez a szerződés minél korrektebb módon 

valósulhasson meg, a munkavállalók határozott össze-

fogására és egymás melletti, feltételek nélküli kiállá-

sára volna szükség. 

Az én korosztályomat még úgy szocializálták, hogy 

része vagyunk az egésznek, és a legkisebb fogaskerék 

leállása is elronthatja az egész teljesítményét, ezért 

figyeltünk az együttműködésre. 

Olyan világ alakult ki körülöttünk, ahol az emberek 

nem figyelnek egymásra, nem akarják megismerni 

egymást, elmennek egymás mellett és nem veszik 

észre, ha egy másik emberen segíteni kell. Gyakorlati 

tapasztalataim szerint az emberek indulatokkal átha-

tottan elfordulnak egymástól, pártoskodnak, gyűlöl-

nek és bizalmatlanokká váltak. Ennek következtében 

munkahelyi közösségek hullnak darabjaira, mind-

eközben a munkáltató elégedetten dörzsölheti kezét, 

hiszen különösebb erőfeszítés nélkül is működik az 

„oszd meg és uralkodj”. 

A történelemből láthatjuk, hogy mily könnyen lehet 

ember embernek farkasa. Egyre többen nem tudják, 

nem is akarják tudni, hogy mi a közösség, és sokak 

szótárából hiányzik az a már-már elfeledett 4 betűs 

főnév, hogy haza. 

A fogyasztói társadalom turbó fokozatra kapcsolt, 

mert nem elég, ami van, mindig újabb és újabb kell és 

persze lehetőleg mindenből a legtöbb. 

Csak rajtunk, embereken múlik, miként viszonyu-

lunk a megváltozott körülményekhez, hiszen sem 

politikai nézet, sem a gazdasági helyzet vagy harácso-

lási szándék nem írhatja felül azt, ami ezeknél is fon-

tosabb: emberi kapcsolat. 

* 

A diktatórikus típusú tárgyalástechnikával élők sa-

játossága, hogy nem egyszerűen nyerni akarnak egy-

egy tárgyalás alkalmával, hanem jó érzés nekik azt 

tudni, hogy tárgyalópartnerük, akit teljesen „kifacsar-

tak", vesztett a megállapodással. 

„Azért teszik ezt, mert folyamatosan törekszenek a 

másik fél befolyásolására – mondja a kommunikációs 

szakember – addig fitogtatják a tárgyalási erejüket, 

amíg a másik egészen gyengének, kicsinek és bizony-

talannak nem érzi magát." 

Az ilyen típusú technikában a felkészületlen tárgya-

ló besétál a csapdába, vagyis a maga számára előnyte-

len ajánlatot fogad el, ha elhúzzák előtte a mézesma-

dzagot, vagy bevetnek vele szemben egy megfélemlí-

tő lépést. 

Ilyen lehet a nálunk különböző munkáltatók által 

szigorúan négyszemközt használt: „százak várnak a 

portán a helyedre” vagy „örülj, hogy van munkahe-

lyed”, „ha nem tetszik valami, akkor ki lehet lépni”. 

Van azonban egy boszorkányos munkahely, ahol a 

vezető Isten bizonyra megígérte beosztottainak, hogy 

az egyszámjegyű béremelést, még az idei évben két-

számjegyűvé varázsolja. Arról nem tudok, hogy Harry 

Potterrel felvette-e a kapcsolatot, mert másként elkép-

zelni sem tudom, miként oldja meg a nagy garral, 

önként vállalt feladatát. 

Szándéka megerősítéseként szinte röpködtek az 

olyan kifejezések, mint az upstream, downstream, EB. 

Előadása végén, döbbent hallgatósága csendben szét-

széledt, és mint azt közülük többen is mondták, úgy 

érezték magukat, mint Jancsi és Juliska, mikor a bo-

szorkány csalogatta őket a mézeskalácsházba. 

* 

Niki gyógyulását segítve hónapokig gyűjtötték a 

DUFI kolléganői és kollégái a pet palack kupakokat., 

amit a büfében és az Olajipari Szakszervezet irodájá-

ban lehetett leadni. Májustól annyiban változott a 

helyzet, hogy a százhalombattai piactér Piacfelügyele-

ti irodájában lehet a kupakokat eljuttatni. 

Niki családja hálás köszönetét fejezi ki mindazok-

nak, akik eddig és a jövőben is támogatják kislányuk 

állapotjavulását! 
Brunecker Jenő 

 

Elmaradt a sztrájk 
 

A BKV minden dolgozója legalább 28 ezer forintos béremelést kap - mondta Gulyás Attila, a Városi 

Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VTDSZSZ) elnöke. 
 

15 százalékkal nőnek a fizetések - írja az MTI. Minimum 10 százalékos emelésben mindenki részesül, a 

fennmaradó 5 százalékot pedig a bérfeszültség, a hiányszakmák problémájának kezelésére fordítják. 

A földfelszíni járművek vezetői 1300 forintos, a földalattiak 1444 forintos órabért fognak kapni, a mérnökök 

közül a főiskolai végzettségűek 320, az egyetemi diplomával rendelkezők 350 ezer forintos havi fizetésekre 

számíthatnak. A legalább 28 ezer forintos emelést pedig a kisebb keresetűek is megkapják, attól függetlenül, 

hogy ez hány százaléka a jelenlegi bérüknek - mondta szakszervezet elnöke. 

Az idei évre szóló bérmegállapodás költsége hétmilliárd forint, amelyet a BKV saját forrásból, a főváros se-

gítsége nélkül nem tudna kigazdálkodni. A szakszervezeti vezető szerint néhány hónap múlva már érzékelhető 

eredményei lehetnek az egyéb munkakörülményekkel, például a pihenőidővel, vállalati étkeztetéssel, üdültetés-

sel kapcsolatos tárgyalásoknak is. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
https://gp/molfs/HRDocuments/07.%20Employee_relations/Forms/DS%20függelék_2015_HU.pdf
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Kérdések kereszttüzében a költségvetés 
 

2017. május 4-én ülésezett a Versenyszféra és a Kormány Állandó konzultációs Fórumának monitoring 

bizottsága, amely keretében a munkavállalók és munkáltatók képviselői tájékoztatást kaptak a 2018-as 

költségvetés főbb elveiről és a várható adómódosításokról. 

 

A Versenyszféra és a Kormány Állandó konzultáci-

ós Fórumának ülésén a szociális partnerek – pontokba 

szedve - a következőket tudhatták meg. 

A költségvetés fontosabb célszámai a következőek: 

 Gazdasági növekedés (GDP) 4,3 % 

 Infláció 3% 

 Munkatermelékenység növekedési üteme: 2,4 

% 

 Bruttó bér és keresettömeg 10,4 % 

 Bruttó átlagkereslet növekedés 8.8% (ebből 

versenyszféra 8,9%, közszféra 8,4%) 

 Foglalkoztatottak számának növekedése 1,8 

% (ebből versenyszféra 2,6 %, közszféra -

1,6%) 

A várható, jelentősebb adóváltozások a következők: 

 SZJA csökkentés nem lesz 

 Szociális hozzájárulási adó 2%-al csökken 

20%-ra 

 Általános ÁFA csökkentés nem lesz. Az in-

ternet ÁFA-ja 18%-ról 5%-ra, a halé 27%-ról 

5%-ra, az éttermi szolgáltatásé 5%-ra mérsék-

lődik. 

 A kétgyermekes családok esetében gyerme-

kenként 17,5 ezer forintra nő a havi adóked-

vezmény 

 Nő a munkavállalók lakhatási támogatása. 

2018-ban az adómentesen nyújtható munkál-

tatói támogatás a foglalkoztatás első 24 hó-

napjában a minimálbér 40%-a helyett 60%, a 

következő 24 hónapban 25% helyett 40%, a 

következő 12 hónapban pedig 15% helyett 

25% lesz. 

 A munkavállalói bérlakások bekerülési értéke 

levonható az adóalapból. 

Bérintézkedések: 

 Minimálbér növekedés 127.500 Ft-ról 138 

ezer ft-ra. 

 Garantált bérminimum növekedés 161 ezer ft-

ról 180.5 ezer ft-ra 

 Összességében a 700 ezer közszolgálati dol-

gozóból 2018-ban 550 ezer bére nő 2018-ban 

(például a pedagógus életpálya bérnövekedé-

sének befejező lépésére kerül sor, a rendvé-

delmi és a honvédelmi életpálya pedig folyta-

tódik. 

A tájékoztató után a szociális partnerek kérdéseket 

tettek fel: 

A LIGA Szakszervezetek elnöke kifogásolta, hogy 

az önkéntes nyugdíjpénztárak támogatása változatla-

nul nem jelenik meg az adótörvényekben. A kor-

mányzati illetékesek ezzel kapcsolatban jelezték, 

hogy a béren kívüli juttatások rendszeréhez 2018-ban 

nem kívánnak hozzányúlni. Mészáros Melinda hozzá-

tette, nem világos, hogy miből adódik a közszféra 

létszámának 1,6 százalékos tervezett csökkenése. 

Tisztázásra került, hogy ez a közel 10 000 fős 

közfoglalkoztatotti létszámcsökkentéssel függ össze. 

A témához kapcsolódóan Cseresnyés Péter munka-

erőpiacért és képzésért felelős államtitkár jelezte, 

hogy a közfoglalkoztatási rendszer átalakulásáról 

hamarosan komplex tájékoztatást adnak a VKF ülé-

sen. 

Sáling József (KASZ) felvetette, hogy a béreme-

lések kijátszása miatt fontos lenne a munkaügyi 

ellenőrzések megerősítése. A kormányzat erre úgy 

reagált, hogy nem tervezik a létszám növelését, 

célzott ellenőrzésekkel próbálják a problémát ke-

zelni. 

Az ÁFEOSZ képviselője tájékoztatást kért, hogy mi 

a kormány álláspontja a korábban írásban átadott 

javaslatukkal kapcsolatban, amelyben azt kérték, 

hogy a szociális hozzájárulási adó kedvezmény a 

kiskereskedelemben település nagyság szerint diffe-

renciáltan kerüljön bevezetésre, preferálva a kis lélek-

számú településeket. 

Mészáros Melinda tisztázó kérdés tett fel azzal kap-

csolatban, hogy miből adódik a szociálpolitikai me-

netdíj kedvezményre szánt összeg csökkenése. A 

kérdés bonyolultságára való tekintettel Adorján Ri-

chárd költségvetésért felelős helyettes államtitkár arra 

tett ígéretet, hogy a kormány hamarosan írásbeli vá-

laszt juttat el a VKF résztvevő számára. 

A LIGA Szakszervezetek elnöke kifogásolta, hogy 

a költségvetést megalapozó törvénycsomag szerint a 

kormánytisztviselők csak 2019. január elsejétől része-

sülnek béremelésben, mivel ez ellentmond a korábbi 

várakozásoknak. Cseresnyés Péter ezzel kapcsolatban 

megjegyezte, hogy ez csak a jelenlegi helyzetet tükrö-

zi. 

Vita után a VKF tagjai abban maradtak, hogy ezt a 

kérdést júniusban tekintik át, összefüggésben a Mé-

száros Melinda által korábban javasolt napirenddel, 

amely a foglalkoztatási támogatások körének átvizs-

gálásáról szól. 

Az egyebek napirenden belül Cseresnyés Péter rea-

gált a szakszervezetek, így a LIGA Szakszervezetek 

korábbi kérésére: dr. Simon Attila István munkaerőpi-

acért felelős helyettes államtitkárt kérte fel, hogy hív-

jon össze egy a Munka törvénykönyve felülvizsgála-

tával foglalkozó ülést, ahol a szociális partnerek és a 

kormány áttekinthetik a három oldal által eddig tett 

javaslatokat. 
H.L. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Unalmas, de nem véletlen a gyógyszerreklámok jól ismert utolsó mondata 
 

A mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Egy-egy betegtájékoztatón a mellék-

hatások sora hosszú, holott ezeknek a nem kívánt hatásoknak a 80 százaléka megelőzhető lenne, ha kicsit 

jobban figyelnénk. Van olyan fejfájás-csillapító, amelynek egyik mellékhatása a fejfájás maga. 

 

„A mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát 

vagy gyógyszerészét”- ezt halljuk, olvassuk és látjuk, 

ha gyógyszerreklámról van szó. A mellékhatások 

ráadásul sokszor riasztóak lehetnek. Például egy orr-

csepp betegtájékoztatóját megvizsgálva azt látjuk, 

hogy a mellékhatások sora hosszú: nyugtalanság, 

álmatlanság, tüsszögés, orrfolyás, kiütés, szédülés, 

fáradtság, hallucináció. És bizony van olyan fejfájás-

csillapító, amelynek egyik mellékhatása a fejfájás 

maga. Sokfélék vagyunk, s ebből adódóan eltérően 

reagálhatunk egy-egy hatóanyagra. Vagyis az egyén-

től függ, hogy melyik embernél melyik mellékhatás 

erősödik fel. 

Ők írják a betegtájékoztatókat 
A betegtájékoztatókat orvosok és gyógyszerészek 

közösen írják. Ezek mindig valódi bizonyítékokon 

alapulnak, például a klinikai vizsgálatokra hagyatkoz-

nak továbbá az emberek tapasztalataira. És itt jön 

képbe a beteg. Ha valaki egy gyógyszer szedése köz-

ben valamilyen mellékhatást tapasztal, rögtön keresse 

fel orvosát és mondja el, mit érez. Mert bár a betegtá-

jékoztató látszólag kész van és végleges, de a való-

ságban ez nincs így, újraírhatják és újra is írják a mel-

lékhatások listáját, ha a beteg tapasztalatai beigazo-

lódnak. 

Amennyiben valaki mellékhatást tapasztal, akkor 

forduljon orvosához vagy közvetlenül az Országos 

Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet-

hez. A beteg bejelentése kivizsgálásra kerül, és ez 

gyarapíthatja az orvosok és gyógyszerészek tudását” – 

mondta a Kossuth Rádió Napközben című műsorában 

Pallós Júlia, az Országos Gyógyszerészeti és Élelme-

zés-egészségügyi Intézet munkatársa. 

Pallós Júliáék azon dolgoznak, hogy felhívják az 

emberek figyelmét arra, hogy a gyógyszerszedés kap-

csán lévő mellékhatásokra oda kell figyelni, azokat be 

kell jelenteni, hiszen ezekből derülnek ki újabb és 

újabb mellékhatások, amire aztán az embereket lehet 

figyelmeztetni. Az elmúlt időszakban nőtt a betegek 

részéről a mellékhatás bejelentések száma – tette hoz-

zá a szakember. 

A mellékhatások 80 százaléka megelőzhető 
A mellékhatásokat egyébként önmagában nem lehet 

értékelni, hanem egy gyógyszert mindig az előnyök-

kel szemben kell megvizsgálni. Ha az előny megha-

ladja a kockázatot, akkor a gyógyszert forgalomba 

kerül és alkalmazhatják. Ráadásul a mellékhatások 80 

százaléka megelőzhető – közölte Pallós Júlia. 

Példaként említette a szakember, hogy egy vércu-

korcsökkentő szedéséhez rendszeres étkezésre van 

szükség, erre felhívják a figyelmét a betegeknek a 

tájékoztatóban is, viszont, ha valaki a rendszeres ét-

kezést elmulasztja, nagyon leeshet a vércukorszintje. 

Éppen ezért fontos tudatosítani az emberekben, hogy 

mindig olvassák el figyelmesen a betegtájékoztatót 

vagy kérdezzék meg orvosukat, gyógyszerészüket 

arról, hogy mire figyeljenek. 

5,3 perc jut egy betegre 
A gond ott van, hogy napjainkban sokszor elég ke-

vés idő jut egy-egy betegre ahhoz, hogy alaposan 

végigbeszéljék az esetleges melléhatásokat, ráadásul 

mi magyarok sem vagyunk elég felkészültek. Két éve 

készült egy felmérés az emberek egészségé ismereté-

ről, ebből kiderült, hogy a lakosság több mint felének 

az egészségismerete gyenge vagy kifejezetten rossz – 

mondta Koltai Tünde, a Betegszervezetek Magyaror-

szági Szövetségének elnöke. 

Pallós Júlia is arról számolt be, hogy felmérések 

szerint átlagosan 5,3 perc jut egy betegre a háziorvos-

nál, s ebben az időben ki kell kérdezni a beteget a 

kórtörténetről, a panaszairól, a felírt gyógyszerrel 

kapcsolatban is információt kell adni, továbbá a keze-

lés folytatásáról is beszélnie kell az orvosnak, s mind-

ehhez a valamivel több, mint 5 perc nagyon kevés 

idő. 

Mihályi Zsuzsanna háziorvos is úgy látja, hogy 

nagy a betegforgalom, vagy, ahogy mondani szokták, 

sok a beteg és kevés az orvos, így valóban kevés idő 

jut egy-egy betegre. Ezért sokan a gyógyszertárban 

teszik fel a kérdéseiket egy készítménnyel kapcsolat-

ban, már ha merik. Sokszor ugyanis tömve van a 

gyógyszertár, és az ember nem akarja mindenkinek az 

orrára kötni, hogy mi a baja, így esetleg a fejekben 

megfogalmazódó kérdések felszínre sem kerülnek. 

Éppen ezért fontos, hogy ha orvosnál jár, mindig 

kérdezzen, ha ott nem kérdez, akkor kérdezzen a 

gyógyszerésztől. És fontos! Minden esetben, ha el-

kezdenek szedni egy készítményt, előtte olvassák el a 

betegtájékoztatót és a szedés közben figyeljék testük 

rezdüléseit. Ha valami nem stimmel, rögtön keressék 

fel orvosukat. 
Kossuth Rádió/Napközben 

 

Együttműködési megállapodást kötöttek az ágazati szakszervezetek, hogy kiharcolják a munkavállalók szá-

mára méltó béreket a multinacionális áruházláncoknál. 

A dolgozók elégedetlenségének oka, hogy a Tesco a januári kötelező béremeléseken túl a vállalatnál fennálló 

szakemberhiány ellenére sem hajlandó további bérfejlesztésre az idén - mondta Buday Pálné, a Kereskedelmi 

Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) alelnöke. 

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

A Biblia arra tanít, hogy szeresd felebarátodat! 
A Káma Szutra pedig arra, hogy hogyan! 

* 
Az ember nem azért küzdött a tápláléklánc csú-

csáért, hogy vegetáriánus legyen. 
* 

Könyvritkaság az a könyv, amit kölcsön adtál és 
vissza is hozták. 

* 
A facebook-on mindenki sportol, vagy éppen uta-
zik valahová és mindenki jóindulatú, emberszere-

tő és demokratikus. 
Édes jó Istenem, hova kerültem... 

* 
Láttál már farkast, ami rosszul alszik a birkák 

véleménye miatt? 
* 

A zoknijaim 60 százaléka szingli, mégsem sival-
kodnak miatta. 

* 
Januárban olyan hideg volt, hogy egy ügyvéd a 

saját zsebébe tette a kezét. 
* 

Ha úgy nézel ki, mint a gyári belépődön, akkor 
szükséged van nyaralásra. 

* 

A nők többet nyafognak a szexre, mint a férfiak. 

Ezek a panaszok két csoportba sorolhatók: 

1. Nem elég. 
2. Túl sok. 

* 
- Miért házasodtál meg komám, ha mindig szapulod 
az asszonyt? 
- Mert nem ízlett, ahogy főztem. 
- S most? 
- Most már ízlene. 

* 
Az orvos megkérdezi Béla bácsit a kórházban: 
− Maga tett 20 000 forintot a zsebembe? 
− Nem. 
− Miért nem? 

* 
A finn-orosz háború után egy angol újságírónőt Finn-
országba küldenek, hogy készítsen riportot a leszere-
lő katonákkal. A riporternő megszólít egy szembejövő 
katonát: 
- Elnézést, maga is kint volt a fronton? 
- Igen, múlt héten értem haza. 
- És mit csinált legelőször, amikor hazaérkezett? 
- Azonnal megdöntöttem a feleségemet. 
A fiatal újságírónő elpirult ettől, és próbálta másfelé 
terelni a témát. 
- De amikor ezen túl volt, akkor mit csinált még? 
- Még egyszer jól megdöngettem az asszonyt. 
- Jó-jó, de mindezek után mi volt az első dolga itt-
hon? 
- Hát, lecsatoltam a síléceimet és letettem a hátizsá-
komat. 

* 
- Hogyan lehet így házaséletet élni, hogy külön háló-
szobátok van? - kérdi döbbenten a fiatalasszonyt a 
barátnője. 

- Egyszerű. A férjem füttyent egyet, ha kedve szoty-
tyan rá. 
- És ha neked van kedved? 
- Akkor rányitok, és halkan megkérdezem: Füttyentet-
tél drágám? 

* 
− Doktor úr, mennyibe kerül, hogy eltüntesse a rán-
cokat az arcomról? 
− Százezer forintba. 
− Olcsóbb megoldás nincs? 
− De van. Hordjon fátylat. 

* 
Két ivócimbora iszogat a kocsmában. Megszólal az 
egyik: 
- Tudod, komám, nem tudom, mit csináljak. Vala-
hányszor hazamegyek éjszaka, csendben csukom be 
az ajtót, már az előszobában levetkőzöm, lábujjhe-
gyen lopózkodom a szobába, óvatosan próbálok 
bebújni az ágyba, a feleségem mégis mindig feléb-
red, és hajnalig veszekszik velem. 
Erre a másik: 
- Elmondom én neked, hogy kell ezt csinálni! Én, ha 
hazamegyek, berúgom az ajtót, a cipőmet bevágom a 
sarokba, felkapcsolom a villanyt, bevetődök az ágy-
ba, rácsapok az asszony fenekére, és azt mondom 
neki: "Hé, bébi, vesd be magad!" Na, ilyenkor még 
horkolni is szokott... 

* 
- Emlékszel drágám? Egyszer megkérdezted, mi a 
kedvenc ételem? 
- Hát, hogyne emlékeznék! Még a nászutunk után 
történt! 
- Igen, de ennek már 3 éve. Nem főznél most már 
valami mást is? 

* 
- Dezső! Öt éve nem voltál nyaralni. Miért nem veszel 
ki két hét szabadságot? 
- Nem akarok olyan sokat távol lenni a munkahelyem-
ről. 
- Miért? Nélküled nem boldogulnának? 
- De igen, csak és nem akarom, hogy erre rájöjjenek. 

* 
- Mit parancsol a kedves vendég? 
 - Teknősbéka levesük van? 
 - Uraságod evett már valaha teknősbéka levest? 
 - Még sosem. 
- Akkor van. 

* 

Egy falusi fiú elmegy a templomba, hogy meggyónja 

a bűnét a papnak: 

- Tisztelendő atyám, találkoztam egy csodálatos fiatal 

lánnyal és egy kis házikóban együtt aludtunk. 

- Fiam, ebben nincs semmi bűn. 

- Mellette feküdtem, de esküszöm, hogy még egy 

újjal sem nyúltam hozzá, meg se csókoltam, semmi 

sem történt. 

- Fiam, ez valóban nem bűn, fel sem kell oldozzalak, 

de azért igyál meg egy vödör vizet. 

- De miért atyám? 

- Hát azért, mert mifelénk minden marha vödörből 

iszik!



 
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 
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