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Önmagadért-velünk! 
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Az egyén érdekérvényesítése Kollektív Szerződés nélkül. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 

Azonnal írd alá, vagy mehetsz! 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRk5XghN7VAhXOblAKHUz4BHYQjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/pulse/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-shahin-khorshidnia&psig=AFQjCNHM_DP7yLWdcV6rQw1oGLhoto-Y5Q&ust=1503051345371454


 
Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

 

1849. Október 06 Arad – tomboltak az osztrák gyilkosok 
 

 
 

Fent: Leiningen-Westerburg Károly, Damjanich Lajos, Török Ignác, Aulich Lajos, Vécsey Károly 
 

Középen: Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid, Nagy-Sándor József, Knézich Károly, Schweidel József 
 

Lent: Kiss Ernő, Lahner György, Poeltenberg Jenő 

 

Aradon 1850 februárjáig még három honvédtisztet végeztek ki, Ormai Norbert honvédezredest, Kazin-

czy Lajos honvédezredest (Kazinczy Ferenc fiát) és Ludwig Hauk alezredest, Bem tábornok hadsegédét. 

 

A magyar kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává október 6-át, az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett 13 vértanúra, valamint az aznap, Haynau 

osztrák tábornok parancsára Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első független, 

felelős kormányának miniszterelnökére emlékezve. 

  
 

A nemzeti gyásznapon, a kegyelet kifejezésére a nemzeti lobogó egész nap félárbocon marad a Kossuth 

Lajos téren. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.emlekev.hu/emlekevek/batthyany_lajos_emlekev/kepek/article/D888_article_201065.html##


 
Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Kollektív tárgyalások előtt 
 

A kollektív szerződés olyan a megállapodás, amely a munkavállalói, illetve munkáltatói munkafeltéte-

leket foglalja magába. Leszögezhetjük, hogy a szakszervezet a munkavállalók olyan érdekvédelmet szol-

gáló hosszú távú egyesülése, amelynek célja közös követelések elérése a munka világában, különösen a 

munkabérek, munkahelyi körülmények, a munkavégzés szabályai területén és a munkavállalók számára 

fontos szociális kérdésekben. 
 

Magyarországon, az első kollektív szerződést 1848-

ban a nyomdászok kötötték. A minisztérium 1848. 

május 13-án a feleket egyeztető tárgyalásra hívta, 

melyen jelen voltak a nyomdatulajdonosok, illetve 

képviselőik, minden nyomda két-két küldöttje, vala-

mint Táncsics Mihály és Batthyány János miniszter-

elnök is. Ez a tárgyalás vezetett az első kollektív 

szerződés megkötéséhez aminek „Nyomdaipari Ár-

jegyzék” volt a neve. 

Azóta sok víz lefolyt a Dunán és ma már nem olyan 

magas szinten folynak az egyeztetések, mint anno. 

Kollektív szerződést egyfelől a munkáltató, másfe-

lől a tagok felhatalmazása alapján a szakszervezet 

vagy szakszervezeti szövetség köthet. 

A szakszervezet akkor jogosult kollektív szerződés 

kötésére, ha a munkáltatónál munkaviszonyban álló 

tagjainak száma eléri a munkáltatóval munkavi-

szonyban álló munkavállalók létszámának tíz száza-

lékát. Ha munkáltatói érdek-képviseleti szervezet köti 

a kollektív szerződést, a kollektív szerződés hatálya 

alá tartozó dolgozók körében kell tíz százalékos szer-

vezettséget elérni. Ugyanezeket a szabályokat kell 

alkalmazni a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatóknál 

is. 

A tíz százalékot nem lehet másik szakszervezettel 

„koalícióban” teljesíteni, a szakszervezetnek önállóan 

kell teljesítenie a feltételt. 

Ha több szakszervezet is megfelel a tízszázalékos 

előírásnak, a kollektív szerződést csak együttesen 

köthetik meg. 

A kollektív szerződés kötésére irányuló ajánlat tár-

gyalása nem utasítható vissza. Ez mindkét félre igaz, 

sem a szakszervezet, sem a munkáltató nem utasíthat-

ja vissza a tárgyalási ajánlatot. Ez azonban nem jelent 

kötelezettséget a kollektív szerződés megkötésére. 

Az a szakszervezet (szakszervezeti szövetség), 

amely a kollektív szerződés megkötését követően 

felel meg a fenti feltételeknek (például később alakul 

vagy később éri el a kellő szervezettséget), jogosult a 

kollektív szerződés módosítását kezdeményezni, és a 

módosítással kapcsolatos tárgyaláson – tanácskozási 

joggal – részt venni. Aláíróként ugyanakkor nem 

csatlakozhat a kollektív szerződéshez, és nem is 

mondhatja fel a megállapodást. 
Brunecker Jenő 

 

 

Vállalkozói teendők év végéig 
Már csak egy negyedév van hátra az évből, ez az idő még éppen elég ahhoz, hogy az év végi eredmé-

nyünk várakozásunknak megfelelően alakulhasson! Javaslom, hogy egyeztessünk könyvelőnkkel a kö-

vetkező kérdésekben: 
 

- Jelenleg hogyan áll az éves nyeresé-

günk/veszteségünk? Ha nem tetszik a helyzet, mit 

tehetünk? 

- Gondoljuk át, milyen hátrányokkal jár, ha veszte-

ségesek leszünk? (saját tőke az elvárt szint alá megy, 

hitelkérelemhez, pályázathoz nem leszünk megfelelő-

ek stb.) 

- Vegyük számításba, hogy a várható nyereség mi-

lyen adókötelezettséggel jár! Hogyan lehet az adóter-

het csökkenteni? (fejlesztési tartalék képzés, előző 

évek veszteségének felhasználása, beruházási ked-

vezmény, számlázások időzítése stb.) 

- Egyeztessük NAV folyószámlánkat, nem marad-

tunk-e el adó-járulék befizetéssel, vagy épp nincs-e 

túlfizetésünk, nem kell-e átvezetéssel élnünk. 

- Kérdezzük meg, hogy áll a pénztár egyenlegünk, 

van-e tagi kölcsönünk. Mindkettőt kiemelten figyeli a 

NAV! 

- Egyeztessük, hogy van-e fel nem használt, év vé-

gén lejáró fejlesztési tartalékunk. Ha van, akkor azt 

gyorsan el kell költeni, mert különben kamatostól le 

kell adózni év végén! 

- Nézzük meg a NAV-nál szereplő törzsadatainkat. 

Ha változás volt és nem lett bejelentve, pótolni kell. 

- Egyeztessük a könyvelés szerint ki nem fizetett 

számlák listáját (vevők, szállítók). Ha van olyan tétel, 

ami már ki lett fizetve, akkor gondoskodjunk a kifize-

tést igazoló bizonylat leadásáról. A hosszú ideje tar-

tozó vevőinknek küldjünk folyószámla egyeztetőt, 

vagy fizetési felszólítást, hátha csak "elfelejtettek" 

fizetni. Ha mi tartozunk szállítók felé, ne tétovázzunk 

fizetni. 

- Ugye minden társaság rendelkezik már cégkapu-

val? Ha még nem, év végéig pótolható. 

- Ingatlanok adásvételével, vagy ingatlanközvetítés-

sel foglalkozó vállalkozásoknak a pénzmosási tör-

vénnyel kapcsolatban bejelentési kötelezettségük volt 

07.26-ig és egy másfajta bejelentési kötelezettségük 

van 09.30-ig! Év végéig pótolható! 

Minden könyvelő örül, ha az ügyfele érdeklődik sa-

ját cége könyvelési helyzetéről és partner a most még 

változtatható dolgokkal kapcsolatban! Kerüljük el az 

évzárás kellemetlen meglepetéseit! 
Carro Könyvelőiroda 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Tél előtti útmutatás 
…vagy valami ilyesmi… 

 

Üzemes dolgozóknál igen elegáns és ajánlatos a tiszta, szakadásmentes vasalt ruha, amiből nem árt, 

ha tartalék is van öltözőszekrényedben. Ha a céges puceráj ezeket az alapkövetelményeket nem tudja 

biztosítani, nagytitokban vidd haza, és életed párja, némi, a céget illető keresetlen szó kíséretében kor-

rigálja a mulasztást. 

 

Inged kiválasztása az EU diktátumaira hajaz: amit 

az egységcsomagban kapsz, azt veszed fel. Még 

akkor is, a ruhadarab erősen emlékeztet a filmekben 

látott sittes formulára. Akinek nem inge, az termé-

szetesen nem veszi magára, hiszen ő rendelte vagy 

szerezte be őket. 

Nem vét a protokoll szabályai ellen az a férfi, aki 

zakóját kigombolva tartózkodik – a tartózkodó-

ban/műszerteremben. Azonban – télen, mielőtt ki-

mész az üzembe – jól teszed, ha begombolod és 

pufajkát is veszel magadra, mert a gőz, illetve forró 

vizes tömlők szerelésére, az elfagyott/bedermedt víz 

és egyéb anyaggal teli vezetékek kiolvasztására, 

valamint a hólapátolásra, akár az egész műszakod 

rámehet (forró teára ne számíts, mert a többiek is 

veled dolgoznak, így a szűk létszám miatt, nincs, aki 

főzzön). Téli kesztyűt hozz magadnak otthonról, 

mert dermedt ujjakkal nem tudod kellőképpen mar-

kolni a központilag biztosított, ócska műanyag hóla-

pát nyelét. 

Nem vét a munkahelyi etikett szabályai ellen az, 

aki magánúton egy nem műszálas sálat is beszerez 

magának, ami ugyan nem rendszeresített a MOL 

berkein belül (Munkavédelmi Bizottság figyelem!), 

ám mindenképpen praktikusabb. 

Időnként fellélegezhetsz, mert vezérlőd, műszak-

vezetőd szól a rádión, hogy dobd el a tömlőt és a 

hólapátot meg az erre a célra rendszeresített nem 

MOL kompatibilis locsolókannát és sovány nyuszi 

vágtában avatkozz be a technológiai folyamatba. 

Műszerteremben a képernyő előtt mindig viseld a 

cég által biztosított szemüveget, mert ellenkező 

esettben – rövid időn belül – hamar rád sütik új ne-

ved: vakegér. 

Ha valaki megjegyzést tesz arcszőrzetedre, mondd 

azt neki, hogy vallást váltasz, és éppen szakálladat 

növeszted. Ebbe nem köthetnek bele. 

Ha két nap múlva megborotválkozol, mondd azt, 

hogy meggondoltad magad vagy azt, hogy kirúgtak 

a gyülekezetből. 

Cipőben legpraktikusabb a fűzős, olaj és vízálló 

(nem olyan, ami a vizet beengedi, ki azonban nem) 

bakancs. 

Arra azonban ügyelj, nehogy egy az előző mű-

szakban elázottat végy fel, mert felfázol, plusz gom-

bás lesz a lábad és akkor legfeljebb a dokinak pa-

naszkodhatsz. Ha nincs tartalékbakancsod, az nem a 

te hibád. 

A cégtől kapott zoknid színe tök mindegy, de ne 

hozz be műszálast, mert egy váratlan és nem kívánt 

esemény közben könnyen a lábadra sülhet. A fontos, 

hogy legalább fél méter hosszú legyen, mert így védi 

vádlid helyét a hideg ellen, ráadásul a kincstári jé-

gergatyád sem látszik ki alóla. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni a kiegészítő-

ket sem: 

Kobakot mindig hordj (még akkor is, ha szellőzet-

lensége miatt erősen zsírosodó és korpásodó hajad 

naponta kell mosni ahhoz, hogy valahogy kinézz), 

mert bevert fejed fájdalmával arányosan hangulatod 

is megváltozik. 

A zajvédőt mindig tedd fel, mert így megóvod fü-

leid épségét, egyúttal könnyebben meghallod, mikor 

üzemvezetőd, egy átolvasztott műszakod után meg-

dicsér (ha nem hallod meg a dicséretet, akkor nem a 

hallásoddal van baj). Egy kis (nem műszálas) szö-

vettel bélelve, még a hallószerveid sem fáznak. 

A vesevédő színével és alakjával ne foglalkozz, 

mert úgyis uniformizált. A lényeg a lényeg: melegen 

tartsa ezt a fontos szervedet. 

A mosodában mosott és keményített kesztyűben 

ne is próbálj szerelni, mert egyrészt nem lehet, más-

részt pedig, nem véd a hideg ellen. 

Karórának kifejezetten az olyan ütésálló búváróra 

ajánlott, amely ellenáll a különböző vegyi anyagok-

nak. 

Tolózárkulcsod (F-kulcs) mindig tartsd tisztán, 

nehogy vérmérgezést okozz vele, mikor MTMR 

értékelés után kifogysz az ésszerű érvekből. 

Ha fázol a hajnali műszakos buszon, ne a sofőrt 

akard megverni (ő csak saját zsebre-kocsiba spórol a 

gázolajjal), hanem azokat, akik meleg irodáikban 

vészelik át a telest és így a cég által bérelt buszt nem 

ellenőrzik rendszeresen. A mínusz 5 fokos ülésekre 

sem célszerű leülni, mert akkor kuffered közvetíté-

sével már az üzemi fagymentesítés előtt kimeríted 

tested hőháztartásának nagy részét. 

Végül, de nem utolsósorban, egy egész évre, illet-

ve MOL munkaviszonyod időtartamára szóló jó 

tanács: szerződő fél vagy. Ne írj alá munkaviszo-

nyoddal, szociális körülményeiddel, adataiddal kap-

csolatban semmit, amíg nem tanulmányoztad át, és 

nem nézetted meg szakemberrel. Neked nem lehet 

sürgős, hogy munkahelyedről, beosztásodról, az 

elvégzendő feladatokról, tehát a sorsodról, ezáltal 

családod jövőjéről azonnal dönts. 

Ha kétségeid vannak, nyugodtan fordulj az Olaj-

ipari Szakszervezethez. 
Pipás

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Új LIGA tagkártyák 
 

2017. szeptember 26-án megérkeztek a kedvezményekre jogosító LIGA tagakártyák a szakszervezeti 

székházba, és hamarosan a MOL-kártyákat is kezükbe foghatják a LIGA Szakszervezetek tagjai. Balázs 

Norbertet kérdeztük a megújult szolgáltatási csomagról. 

 

- 2016 nyarán Trembulyák Péterrel az akkori szol-

gáltatási csomag újragondolásán kezdtünk dolgozni. 

Az volt az elképzelésünk, hogy nemcsak a helyi ki-

sebb szolgáltatókkal, kereskedőkkel, hanem a na-

gyobb cégekkel is kapcsolatba lépünk. De mindenek-

előtt el kellett elérnünk, hogy a konföderációnak egy-

séges kártyája legyen. Ma már valóság a tagszakszer-

vezetek és a szövetségek egyedi sorozatszámozott, 

egységes kártyája. 

Nyilván, az egységes kártyával nagyobb lehet a 

kedvezmény. 

- Az alapgondolat akkor is az volt, és ma is az, 

hogy egységben az erő. Minden egyes szolgáltatá-

sunkat a konföderációs tagkártya mögé sorakoztatjuk 

fel, így az októbertől hozzáférhető MOL-LIGA part-

ner kártyát is, és a többi, a későbbiekben bővülő ke-

reskedői és szolgáltatói kedvezményt. 

Hogyan sikerült az üzemanyag-vásárlási kedvez-

ményt elérni? 

- Tudtuk, hogy a MOL nem egy kicsi falat, ezért az 

egyeztetések már a konföderációs tagkártyával egy-

szerre elkezdődtek. Azt szerettük volna, ha a MOL 

létrehoz egy olyan fejlesztést, mely azonnali kedvez-

ményt biztosít a kártya használójának. Kapóra jött, 

hogy a MOL megvásárolta AGIP kutakat, ahol ez a 

rendszer már élt, de a MOL nem vette át az AGIP 

rendszerét, inkább kifejlesztette/bővítette a sajátját. A 

megállapodás értelmében 6 Ft azonnali kedvezményt 

kapunk a mindenkori kút árából, ha a tagunk fizetés 

előtt a pénztárnál odaadja a MOL-LIGA kártyáját. Itt 

kell megjegyeznem, hogy a 6 forintot tovább lehet 

emelni további 1 forinttal, ha az adott évben az igé-

nyelt MOL-Liga kártyát legalább egyszer használja 

mindenki. Tehát a tagokon múlik, hogy összesen 7 Ft 

kedvezménnyel olcsóbban tudjunk tankolni, ehhez 

csak az kell, hogy  minden kártyabirtokos évente 

legalább egyszer használja a MOL-Liga kártyáját. 

Ezekből az egyeztetésekből Trembulyák Péter kollé-

gám igazán kivette a részét, így ezúton is nagyon 

szépen köszönöm és gratulálok ehhez a szép ered-

ményhez. 

Milyen kedvezményeket rejt még a LIGA kedvez-

ménykártya? 

- A kedvezmények biztosítókra és bankokra is vo-

natkoznak. Jelenleg a Signal és a Generálival van 

meglévő biztosítási kedvezményünk. De kaptunk 

megkeresést a Vienna Life és az AB Egontól is, így 

velük is tárgyalni fogunk. A bankok tekintetében 

jelenleg az OTP Bankkal, Erste Bankkal és a 

Raiffersen Bankkal van hatályos megállapodásunk. 

Igény merült fel a K&H Bank és a CIB Bankkal való 

kapcsolatfelvételre is, ezekről a fejlesztésekről a 

Pénzügyi portálon kapható pontos tájékoztatás. 

Milyen mobilszolgáltatókkal sikerült kapcsolatba 

lépni? 

- A Vodafone-val és a Athlon Hungária Kft.-vel 

(Telenor) kötöttünk szerződést. Mindkettő tarifacso-

magja elérhető a www.liganet.hu oldalon. Első körös 

egyeztetésen vagyunk túl a Telecommal és a Netfone 

szolgáltatóval is. Így a jövőben további két mobil-

szolgáltatót is be tudunk vonni a szolgáltatási cso-

magba. Úgy látjuk, igény van az alternatív szolgálta-

tók tarifacsomagjaira is. 

Érvényes-e a kártya kulturális programokra? 

- Szerződést kötöttünk a budapesti Operettszínház-

zal, a József Attila Színházzal, a váci Madách Imre 

Művelődési házzal és a váci Dunakanyar Színházzal. 

A kedvezmények változatosak, ahogy a szolgáltatá-

sok is. Az Operettszínházban például már elektroni-

kusan megadott kuponkóddal is rendelhetünk jegye-

ket. De gondoltuk a gyermekes családokra is. Megál-

lapodást kötöttünk a Magyar Nemzeti Cirkusszal és a 

Richter Flórián Cirkusszal, akik egész évben járják az 

országot. Itt a kedvezmények elérik az 50 százalékot! 

Vannak-e további tervek a kedvezménycsomagok 

bővítésére? 

- 2017 novemberétől egy új turisztikai kártya ked-

vezményes lehetőségét szeretnénk nemcsak a tagál-

lománynak, de a tagszakszervezeteknek is felkínálni. 

A kártyával közel 700 partner 1000 elfogadóhelye 

kerülne bele a szolgáltatási csomagunkba. 

https://www.hungarycard.hu/ A megállapodás terve-

zet elkészült, jóváhagyás után, előre láthatólag 2017 

november 1-jétől léphet életbe. 

Az a kérésem a LIGA kedvezménykártya igénybe-

vevőihez, hogy jelezzék igényeiket! Volt rá példa, 

hogy egy tagszakszervezeti tagunk telefonon jelezte, 

hogy egy bizonyos szállodába szeretne nyaralni a 

családjával. 

Akkor még nem volt az a szálloda a szolgáltatási 

palettán, de gyorsan megegyeztünk a vezetéssel, és a 

tagunk már 10 % kedvezményt kapott a végszámla 

összegéből! Megjegyzem, ez a kedvezmény 15 000 

Ft volt – és ez legalább az üzemanyag költségét fe-

dezte… 
x- 

 

Új székházat épít a Mol-csoport a fővárosban, a Kopaszi-gáton, a Mol Campus a régió legmodernebb, 

legkorszerűbb és leginnovatívabb irodaháza lesz - mondta Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-

vezérigazgatója. A székházban mintegy 2500 munkahelyet alakítanak ki.   

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Eurofound ülés Brüsszelben 
 

2017. szeptember 21-én került sor az Eurofound Munkaerőpiaci – változás Tanácsadó Bizottságának 

második féléves ülésére Brüsszelben. Az intézet, többek között, a megélhetéshez elegendő bérek 

vizsgálatát tervezi 9 kelet-közép európai országban. 

 

Az Eurofound alapvetően hat, munkavállalókat 

érintő kutatási területre fókuszál: munkafeltételek és 

fenntartható munka, életminőség és közszolgáltatá-

sok, munkaügyi kapcsolatok, munkaerő-piaci válto-

zások, az EU-n belüli konvergenciák nyomon követé-

se és a digitális kor kihívásai. Az alapítványon belül 

három kutatási osztály foglalkozik ezekkel a terüle-

tekkel, a Munkaerő piaci változások Tanácsadó Bi-

zottság a „B” elnevezésű kutatási osztály munkájának 

figyelemmel kíséréséért felelős. A Bizottságba a 

munkaadói oldal, a munkavállalói oldal és az Európai 

Bizottság delegál tagokat, valamint 2017-től 2, külső 

független szakértő is a csapat részét képezi. 

A találkozón a „B” kutatási osztály nemrégiben 

megválasztott kutatási vezetője, Irene Mandl köszön-

tette a résztvevőket, majd az előző találkozó beszá-

molójának elfogadását követően tájékoztatta a jelen-

levőket tanácsadó bizottsághoz, illetve a kutatási 

osztályhoz tartozó négy nagyobb témakör aktuális 

projektjeinek az állásáról. amelyre a jelenlevő képvi-

selők érdemben reagáltak. 

Összefoglalóan: 

1. Jól működő és befogadó munkaerőpiac: folyta-

tódik a munkaerő-piaci szegmentálásról folyó 

projekt, új kutatások között van az elbocsátások 

után alkalmazott munkaerő piaci eszközök 

vizsgálata, valamint – elsősorban - a kelet-

közép európai országokban vizsgálják majd az 

un. „living wage”, vagyis a megélhetéshez ele-

gendő bér kérdését. 

2. Strukturális változások követése és kezelése: 

folytatódik az Európai Állások Monitor (EJM) 

és az Európai Szerkezetátalakítási Monitor 

(ESZM) adatfelvétele és elemzése. 

3. Innováció és vállalati munkahelyteremtés: a 4. 

Európai Vállalati Felmérés adatainak elemzése 

mellett az innovációt elősegítő intézkedések ér-

tékelésére, vállalatnagyság és a munkahelyte-

remtéseinek összefüggéseinek vizsgálatára és a 

munkahelyi gyakorlatok és az adott vállalaton 

belüli foglalkoztatási szint összefüggéseinek 

elemzésére kerül sor. 

4. A digitális kor kihívásai: két korábbi projekt 

folytatódik, ezek az un. csapatfoglalkoztatás 

(„crowd” employment) jellemzőinek és az eu-

rópai platform gazdaságának a vizsgálata, va-

lamint új projekt a digitalizáció és a digitális 

munkahelyek jellemzőinek vizsgálata. 

Az előrehaladási jelentést követően Mans 

Martensson, az Eurofound kommunikációs osztályá-

nak képviseletében ismertette az Eurofound kiadvá-

nyaival, szakmai anyagaival és rendezvényeivel kap-

csolatos aktualitásokat, pl. letöltések számát, hivatko-

zások mennyiségét. 

A jelenlevő kutatási menedzserek három kutatásról 

bővebb tájékoztatást is adtak. „A migráns és mobil 

munkavállalók helyzete Európában” projekt kapcsán 

Enrique Fernandez ismertette a már rendelkezésre 

álló előzetes kutatási eredményeket. 2014-es adatokat 

felhasználva, klasszikus befogadó országokat nézve 

az egyik fő megállapítás, hogy egy adott országban 

egy – tág értelemben vett – migráns munkavállaló 

sikeres munkaerő piaci integrációját leginkább az 

befolyásolja jelentősen, hogy az adott egyén gyerek-

korában vagy felnőttként érkezett-e a befogadó or-

szágba. Egyéb tényezők elemzése is megtörtént, így 

pl. hogy csak az egyik vagy mindkét szülő szárma-

zott-e másik országból, milyen képzettséggel rendel-

kezett az egyén, vagy melyik országból származott 

eredetileg, milyen etnikai háttérrel jött. 

Stavroula Demetriades a „munkahelyi gyakorlatok 

és vállalati jellemzők összefüggései a foglalkoztatási 

szinttel” projekt eredményeiről beszélt. Gyakorlatok 

alatt az alkalmazott HR eszközöket, munkahelyi 

szervezetet, direkt részvétel meglétét és a társadalmi 

párbeszédet értette a kutatás. 

Szintén Enrique Fernandez beszélt a 

digitalizációról. Egyelőre még konkrét kutatási pro-

jekt nincs a témakörön belül, a kutatók a kutatási 

téma („a digitalizáció hatása a munkára és általában 

véve a munkaerőpiacra”) megközelítésének lehetsé-

ges módjait tárják fel a munka ezen fázisában. 

Az ülés utolsó napirendi pontjaként Irene Mandl a 

2018 és a 2019-es Munkaprogramot ismertette. Az 

Eurofound adminisztratív igazgatótanácsának követ-

kező ülésére előreláthatólag márciusban, Dublinban 

kerül sor. 
Kelemen Melinda

 

Fenti cikkhez: 
 

Eurofound: Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért egy háromoldalú euró-

pai uniós ügynökség, amelynek feladata, hogy ismereteket nyújtson a szociális és munkával kapcsolatos 

politikák területén. A háromoldalú igazgatótanácsban minden Európai tagállam kormánya, munkáltatói 

szervezete és munkavállalói oldala képviselteti magát egy főtaggal, illetve egy póttaggal. A kutatási terü-

letek munkájáról, eredményeiről három tanácsadó bizottság is tájékoztatást kap és visszajelzést ad.) 

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

Nem mindenki kedvel, de nem is mindenki számít. 
* 

Utólag sok ember van, aki előre megmondta. 
* 

Európai értékrend… Az meg mi? 
* 

Az ejakulációról volt egy előadás, de mire odaér-
tem, mindenki elment. 

* 
Azt mondják, a férfiak állandóan a szexre gondol-

nak. Ez nem igaz, sokszor jut eszükbe a sör is. 
* 

Az emberiség olyan, mint a krumpli, a java a föld 
alatt van. 

* 
Nem értettem, miért szopják a babák az ujjukat. 

Aztán megkóstoltam a bébiételt. 
* 

Az nem szerencsés, ha a hülyeség akaraterővel 
és szorgalommal párosul. 

* 
A csapatmunka előnye: mindig van kit okolni. 

* 
Azért jó a cseréppipa, mert ha leesik, nem kell 

felvenni. 
* 

A sípcsont lábunknak az a része, amelyik segít a 
bútorokat sötétben is megtalálni. 

* 
- Miért akar elválni asszonyom? 
- Bíró úr! A férjem úgy bánt velem, mint egy kutyával. 
- Verte? 
- Nem, csak azt akarta, hogy hűséges legyek. 

* 
- Ma, hogy vagyunk Szabó bácsi? - kérdi az orvos a 
betegét. 
- Kitűnően. Minden panaszom elmúlt, nem fáj sem-
mim. Csak egy problémám van, egy kicsit nehéz a 
légzésem. 
- Semmi gond Szabó bácsi, mindjárt azt is megszün-
tetjük. 

* 
Két öregúr ül a padon. Elmegy előttük egy fiatal bom-
bázó. Megszólal az egyik: 
- Hej, ha még egyszer húsz éves lehetnék! 
Mire a másik: 
- Hülye vagy? Azért a fél óráért újra több mint negy-
ven évet akarsz dolgozni!? 

* 
- Dezsőke! Mondd, mi lesz belőled, ha ennyit hazu-
dozol? 
- Politikus! 

* 
- Emlékszem szívecském, milyen boldog voltam 10 
évvel ezelőtt. 
- De Béla! Hiszen akkor még nem is ismertük egy-
mást! 
- Mondom! 

* 
- Képzeld, a feleségem megcsal, és még hazudozik 
is! 
- Honnan tudod? 

- Délután jött haza, és azt mondta, hogy a nővérénél 
aludt. 
- És, honnan tudod, hogy hazudik? 
- Onnan, hogy én aludtam a nővérénél. 

* 
A nem schengeni, Ártánd határállomáson jó kedve 
van a román pénzügyőrnek. Azt mondja a Magyaror-
szágról hazatérő székely embernek: 
- Ma jó napom volt, átvihet, amit akar. 
- Jó, akkor átviszem a határjelző táblát Brassóig. 

* 
A tréfáskedvű nagypapa a vonat nyitott ablaka mellett 
ül az unokájával. Egyszer csak lekapja a srác fejéről 
a sapkát, és zsupsz! – úgy tesz, mintha kidobná az 
ablakon. A gyerek rettenetesen bőg, mire a tréfás 
papa füttyent egyet és – mintha varázserővel rendel-
kezne – visszateszi a sapkát a kisfiú fejére. A srác 
boldogan vigyorog. 
− Ez jó móka volt. Még egyszer! – és kidobja az pa-
pája kalapját az ablakon. 

* 
Két gyerek rettenetesen veri egymást az utcán. Arra 
megy egy pap, és szigorúan rájuk szól: 
− Ejnye, gyerekek, hát nem tudjátok, hogy az ellen-
ségeiteket is szeretni kell? 
− Tudjuk – feleli tenyerét porolva az egyik gyerek –, 
de mi nem ellenségek vagyunk, hanem testvérek. 

* 
− Meddig volt Ádám és Éva a Paradicsomban? 
− Almaérésig. 

* 
− Kérem, ne húzogassa itt a vállát, minden válasza 
legyen orális, rendben? Milyen iskolába járt? 
− Orális. 

* 
Az eldugott falucska mozijának pénztárában csörög a 
telefon. 
− Tessék mondani, mikor kezdődik a vetítés? 
− Mikorra ér ide? 

* 
Kislánynak megdöglik a macskája. Ahogy ott sírdogál, 
a szomszédasszony megpróbálja vigasztalni: 
− Ne sírj, a cicád már biztosan a mennyországban 
van, Istennel! 
− És mit csinál Isten egy döglött macskával? 

* 
− Pistike! Született valami nagy ember a falutokban? 
− Bácsi kérem, itt mindig csupa kisgyerek született. 

* 
Gyógyszerésztanuló segít rendet rakni a patikusnak. 
Portörölgetés közben megkérdezi: 
− Mi van abban a kis dobozban a legfelső polcon, 
amin nincs semmi felirat? 
− Szódabikarbóna – így a gyógyszerész. – Akkor 
szoktam ezt adni, ha nem tudom elolvasni kézzel írt 
receptet. 

* 
Az orvos így szól a beteghez: 
− Bácsi, magának van egy kis szívzöreje, de aggoda-
lomra semmi ok. 
− Nézze, doktor úr, ha magának lenne szívzöreje, én 
sem aggódnék. 



 
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 

 

EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSA ÉS EGYÉB FAIPARI TERMÉKEK KÉSZÍTÉSE 

 

Durmics Roland 

Asztalos vállalkozó 

Tel: 06-70-623-7443 E-mail: durmics.durmics@gmail.com 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.unioswebtudakozo.hu/wpbdm-directory/12-kerulet-dugulaselharitas/

