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Önmagadért-velünk! 
 

 

Bérfilozófia, MOL módra 

 
 

Kutya legyek, ha tudtunk volna magasabb béremelési ajánlatot tenni. 
 

 
 

He who sows the wind shall reap the whirlwind 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjela3kl5jYAhUFOhQKHUCKCn8QjRwIBw&url=https://www.istockphoto.com/ch/it/vettoriale/gruppo-di-manifestanti-vuoto-segni-di-disegno-gm473287608-64693393&psig=AOvVaw3TjhRcKc7GaMX0iyVlD6qI&ust=1513845348105687


 
Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

 

Kandi kamerák? 
 

Levelünk jött. Az alábbiakban változtatás nélkül adom közre. Természetesen a levélíró nevét elhallga-

tom, mert attól tartok, hogy néhány jellemben gyenge ember bosszún törheti a búráját. Ami világlátás-

ból, énképből (nem pedig valamiféle meglevő kultúrfölényből) következhet. Amennyiben valamelyik 

érintettnek az egészségügyi határérték fölé ugrott a vérnyomása, akkor itt hagyja is abba a cikk olvasá-

sát! Az alábbi sorokat elsősorban Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató úr figyelmébe ajánlom. 
 

Itt kezdődik a levél. 

 

Szia, Jenő! Először is Boldog Új 

évet és még rengeteg erőt, egész-

séget kívánok a további munkád-

hoz! Örömmel olvastam a cikkedet 

a decemberi tényképben, némi 

keserűség azért van bennem a 

kamerák jogossága kapcsán. Mi 

ezt, amit felvetettél kb. öt évvel 

ezelőtt már egyszer megreklamál-

tuk, és az üzemi tanács segítségét 

kértük. Természetesen kijöttek 

konstatálták a helyzetet, az akkori 

biztonsági főnökhöz továbbították 

a panaszt. A reakció a következő 

volt: 

1. megvizsgálandó feladatuk az 

volt, ki írta a levelet, mikor és 

hogyan juttatták el az üzemi ta-

nácshoz. Ezt azonnal nyomon 

követték kamerák, autóhasználat, 

kártyázások segítségével. 

2. Azonnal jelentették közvetlen 

főnökeinknek ki volt és mikor! 

3. Azért hogy a látszata megle-

gyen az „érdemi párbeszédnek” 

szerveztek egy tájékoztató jellegű 

beszélgetést, ahol a levélben meg-

fogalmazott kérdésekre adtak „ki-

merítő” válaszokat. Az indoklás-

ban a magán nyomozói szabályok-

ra  hivatkoztak. 

Nem tudom  mennyire vonatko-

zik ez a Mol dolgozókra. Itt azért 

volt egy kis nevetgélés a részünk-

ről! A levélben ugyan ezek az 

általad megfogalmazott kérdések 

hangzottak el, ki rögzít, milyen 

céllal,meddig tárolják, ki az aki ezt 

teszi és kezeli,mennyire jogszerű-

en figyelnek meg bennünket stb. 

Na gondolhatod, érdemi válasz 

semmire sem volt, csak mellé du-

ma, hablaty. 

És végezetül mosolygósan, szé-

pen körülírva, de azért nem ki-

mondva, mert az csúnyán hangzik: 

azért van ott, mert loptok! 

Na, most, amit mi megreklamál-

tunk, az egy irodában, a fejünk 

felett lévő kamera, ami hangfelvé-

telt is készít (ebből az irodából 

még soha nem tűnt el semmi, előt-

te se, azóta se). Most is az alatt 

írok Neked . 

Ugye rögtön felmerült a kérdés 

mi céljuk ezzel, mert nem a tech-

nológiát vagy valami létfontosságú 

berendezést figyelnek vele. Ma-

gyarán nem jutottunk semmire az 

ügy kapcsán, csak a közvetlen, 

akkori felettesünk mosolyát és 

gúnyos megjegyzéseit érdemeltük 

ki vele. 

Tipikus esete volt, mikor erőből 

tolják le a békát az alárendeltek 

torkán. Érdemi magyarázattal nem 

tudtak szolgálni, nem is akartak! 

Eljátszották a színházat, mert 

olyan fórumra vittük a dolgot, 

amire már kénytelenek voltak 

reagálni. A válaszuk egyszerű volt, 

azért van, mert: CSAK! 

Ők a biztonság (ez a varázsszó) 

köpönyege mögé bújva bármit 

megtehetnek, annyit kell csak in-

doklás rovatba írni, hogy a bizton-

ság szem előtt tartása végett szük-

séges! Nem egyedi példa, valóban 

azt látjuk, látom, minél több hely-

re, minél drágább, minél komo-

lyabb és minél nagyobb megfigye-

lő hálózat létrehozása a cél, ami-

nek a fenntartása legyen mindig 

több és több, az üzemeltetés és 

karbantartás horrorisztikusan drá-

ga, mellé egy hadseregnyi ember 

pluszba. 

Azt is megkockáztatom, lassan 

 már ott tart ez a dolog (amennyibe 

ez a cégnek van) olcsóbb lenne, ha 

az embereket hagynák  lopni! 

Természetesen viccelek, de ha 

tudnánk a számokat, mindez sem-

mi, amit csinálnak, a biztonságra 

hivatkozva, és  amennyibe kerül, 

és mennyi haszonnal  jár. Lehet, 

nem túl pozitív mérleget mutatna.  

Ez mellett, hogy ez így működ-

jön, gondolom, komoly érdekek 

feszülnek, és véleményem szerint 

falakat rugdalunk, mikor szóvá 

tesszük! De már azt se tegyük? 

Azért köszi a cikket, ez azért bizo-

nyítja nem csak mi gondoljuk túl-

zásnak ami itt történik, és van 

ugye egy bizonyos szint ahol nem 

is értik mi ezzel a baj. Valószínű 

az ő fejük felett nincs se lehallga-

tó, se képrögzítő. 

Tudnék jó példákat mondani ho-

va lenne érdemes szerelni ilyen 

berendezéseket, hidd el nem a 

műszakos dolgozók lennének a 

 célterület! De ez nem is tartozik 

ide! 

Végszóként: Örömmel olvasom 

a cikkeid! Még egyszer Boldog Új 

évet az egész csapatnak! Üdvözlet-

tel: (…) 

 

A levél vége. 

 
Brunecker Jenő 

 

 

 

 

 

 

Tanulj meg fiacskám komédiázni! 

Tanulj meg kacagni, sírni, ha kell! 

Tanulj a rosszhoz is jó képet vágni! 

Magaddal törődj csak, más senkivel! 

Ne higgy a barátnak, hű szeretőnek! 

Ne higgy az eskünek! Ne higgy soha! 

Tanulj meg fiacskám komédiázni, 

Mert minden, minden csak komédia! 

Szegény, szegény apró legény 

Ma este munkába állsz. 

Mókázz, nevess, hogy pénzt keress! 

Ha kell, a fejedre állsz! 

Most még tiéd, mező s a rét, 

Most még van játékszered. 

De este már a munka vár, 

Kezdődik az életed. 
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Lássunk, ne csak nézzünk 

 

A 2016. novemberében aláírt hatéves bérmegállapodás eredményeként január 1-től a munkabérekre rakodó 

adóteher, a szociális hozzájárulási adó, az idei 22 százalékról, 19,5 százalékra csökken, ami újabb 200 milliárd 

forintot hagy a munkaadóknál, ezt az összeget pedig technikai fejlesztésekre és béremelésre fordíthatják - 

mondta Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős ál-

lamtitkára pénteken sajtótájékoztatón Budapesten. 

Az államtitkár kiemelte, hogy január 1-től - szintén a hatéves bérmegállapodásnak köszönhetően - a minimál-

bér 8 százalékkal, a szakmunkás garantált bérminimum pedig 12 százalékkal emelkedik.  

Cseresnyés Péter emlékeztetett, hogy 2010-2018 közötti időszakban a minimálbér 88 százalékkal, 73 500 fo-

rintról, 138 ezer forintra, a szakmunkás garantált bérminimum pedig több mint 100 százalékkal 89 500 forintról 

180 500 forintra emelkedett. 
atv.hu/MTI 

* * * 

A Metró áruházban 2018. január 1-jétől a legalacsonyabb garantált munkabér meghaladja a 211 ezer forintot, 

ami több mint 30 ezer forinttal magasabb a jogszabályban előírt garantált bérminimumnál. A bérrendezés 

eredményeként az áruházi (nem vezetői szintű) dolgozók 86 százaléka részesülne januártól 23 ezer forintot 

meghaladó béremelésben. Az áruházi vezetői, valamint egyéb kiemelt felelősségű pozíciók esetében átlagosan 

22 ezer forint egyéni teljesítménytől és bérszinttől függő béremelést ajánlott a vállalat. 

* * * 

Elfogadják a BKV szakszervezetei a 2018-ra javasolt 12 százalékos béremelést, írta a Világgazdaság. Koráb-

ban az EKSZ nevű szervezet megalázónak nevezte a javaslatot és ragaszkodott a 15 százalékos emeléshez, a 

lap szerint azonban ők is készek a bérmegállapodás aláírására. Cafeteriával együtt így akár bruttó 400 ezer fo-

rintra is növekedhet a villamos- vagy buszvezetők fizetése a fővárosban. 

* * * 

Megszületett a bérmegállapodás a Magyar Államkincstár vezetése és a munkavállalók között, a dolgozók 

2017. július elsejével átlagosan 25 százalékos béremelésben részesülnek. A Magyar Köztisztviselők, Közal-

kalmazottak és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) közölte 2018. január elsejétől pedig to-

vábbi 25 százalékos béremelést kapnak - írja az MTI. 

* * * 

Januártól átlagosan 12 százalékkal nő a vasutasok, a postai alkalmazottak, a regionális közlekedési társasá-

goknál és a víziközmű-cégeknél dolgozók bére - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) az MTI-

vel. Azt írták, hogy a kormány idén három évre szóló bérfejlesztésről döntött az NFM közvetlen vagy közvetett 

tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságoknál. Ennek eredmé-

nyeként 2017 és 2019 között átlagosan 30 százalékos béremelést hajtanak végre e vállalatoknál, ami több mint 

140 ezer munkavállalót érint. A 2018-as emelés mértéke átlagosan 12 százalék. 

* * * 

Az EBITDA egy pénzügyi mutatószám, az angol nyelvű kifejezés, earnings before interest, taxes, 

depreciation and amortization rövidítése. Magyar jelentése: kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás 

előtti eredmény, ami a MOL Nyrt.-ben 
 

2016-ban 629.966 milliárd forint, - 2015-ben 610.205 milliárd forint, - 2014-ben 510 milliárd forint, 

20013-ban 516 milliárd forint volt.  

 

 

Kedves Munkavállalók! 
 

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a HR Ügyfélszolgálat 
 

Százhalombattán 2018.január 1-től, hétfőtől péntekig az alábbiak szerint tart nyitva: 
 

07,00 - 09,30-ig 
 

12,00-14,30-ig. 
 

Üdvözlettel: 

HR Ügyfélszolgálat 
 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/2015
https://hu.wikipedia.org/wiki/2008
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A MOL Nyrt. Üzemi Tanács (ÜT) tag és Munkavédelmi Képviselő (MVK) választást tart 2018. február 12. és 

23. között. Választásra minden MOL-os munkavállaló jogosult. 

 

 Kérem, szavazataikkal támogassák az Olajipari Szakszervezet Üzemi Tanácsi és Munkavédelmi Bizottsági 

jelöltjeit - elsősorban azért -, hogy mint eddig, továbbra is az önök érdekében tevékenykedhessünk! 

  

Bizalmukat köszönve, üdvözlettel: 
Brunecker Jenő 

  

Olajipari Szakszervezet Üzemi Tanács jelöltjei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Olajipari Szakszervezet Munkavédelmi Képviselő jelöltjei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁSZTOR CSABA 

KURÁN ISTVÁN KURUCZ GÁBOR 

PADOS PÉTER 

Munkatársak jelölték 

TÓTH ANDRÁS 

PALKOVICS LÁSZLÓNÉ 

KRISZTA 

NÉMETH MIHÁLY 

BERINGER PÉTER 

BESSENYEI GYULA 

CSIKI ANTAL 

NÉMETH MIHÁLY 

PÁSZTOR CSABA 

POMÁZI IMRE 

PONGRÁCZ LÁSZLÓ 

PROHÁSZKA GYÖRGY 

SZABÓ BERNÁT 

SZARKA ANDOR 

SZAJKÓ ZOLTÁN 

VARGA FERENC 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Adóváltozási tájékoztató mindenkinek 
Hiszek abban, hogy a jó ügyfél, jó könyvelővel a háttérben, sikeres vállalkozást vezet! 

 

Az alábbiakban olvashatók a 2018-as adóváltozások és tudnivalók. Tudom, nem vonatkozik minden 

mindenkire, de a tájékozottság jól jöhet mindenkinek! 
 

 I. Minimálbér 8 órás munkaviszony esetén, ked-

vezmények nélkül (részmunkaidő esetén arányosan 

változik). 

A minimálbér mértéke bruttó 138.000,- Ft/hó (794 

Ft/óra), ennek a nettója 91.770 Ft, NAV felé fizetendő 

összes közteher (a levont járulékokat is tartalmazza) 

75.210 Ft. 

 A garantált bérminimum (szakmunkás bér) mértéke 

bruttó 180.500,- Ft/hó (1.038 Ft/óra), nettója 120.032 

Ft, NAV felé fizetendő összesen: 98.373 Ft lesz. 

 II. Személyi jövedelemadó (SZJA) és egyéni já-

rulékok: 

Az SZJA kulcs (15 %), és az egyéni járulék-kulcsok 

mértéke (nyugdíjjárulék 10 %, egészség-biztosítási és 

munkaerő-piaci járulék 8,5%) nem változik. 

Családi kedvezmény: 

Az adóalap kedvezmény mértéke 2018-ban 2 gyer-

mek esetén gyermekenként 100.000,- Ft/hóról 

116.670,- Ft/hóra növekszik (ez adóban 15.000 Ft 

helyett 17.500 Ft kedvezményt jelent gyermeken-

ként). 

A kedvezmény 1 gyermek esetén továbbra is 10.000 

Ft/hó, 3 vagy több gyermek esetén gyermekenként 

33.000 Ft/hó szja kedvezményt jelent. 

 A személyi kedvezmény (tartós betegség esetén, 

orvosi igazolás szerint) havi összege 6.900 Ft szja 

kedvezményt jelent 2018-tól. 

 Munkáltatói adóelszámolás: megszűnik, már 2017. 

évre sincs ilyen lehetőség. 

 Szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) és az 

egészségügyi hozzájárulás (EHO) 22%-ról 19,50 %-ra 

csökken. 

A Szociális hozzájárulási adó kedvezmények köre 

nem változik. 

 Nem kell az ingatlan bérbeadásból származó 1 mil-

lió forintot meghaladó jövedelem után 14 százalékos 

egészségügyi hozzájárulást (eho) fizetni, mindössze 

15 százalék szja terheli a bérbeadást! 

 Minden ingatlan eladása adómentes, ha 5 évig a 

birtokunkban volt. (korábban csak a lakóingatlanok-

nál volt így) 

 III.  Kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA) 

A KATA bevételi éves értékhatára maradt 12 millió 

forint, (a felette levő bevétel után 40% plusz adóterhet 

kell fizetni), de figyelem: 8 millió feletti éves bevé-

telnél ÁFA körössé válunk! 

(Akinek nincs egy teljes éve, ott arányosítani kell a 

8 milliót is áfa szempontból, a 12 milliót is kata 

szempontból!) 

 A nappali tagozatos tanuló 2018-tól nem minősül 

főállású KATA-snak, tehát 50 ezer helyett csak 25 

ezer/hó lesz az adója! :) 

 Kata ellátási alap: 

A kata utáni ellátási alap nő, 50.000 Ft-os tételes 

adó esetén 90.000 Ft-ról 94.400 Ft-ra, 75.000 Ft-os 

tételes adó esetén 150.000 Ft-ról 158.400 Ft-ra emel-

kedik. 

Tehát táppénz, csed, nyugdíj megállapításánál eze-

ket az összegeket veszik figyelembe „bruttó bérként”. 

Igazolt jövedelemként (pl. kölcsönigényléshez) to-

vábbra is a bevallott katás jövedelem 60%-át igazol-

ják. (Bt-nél ezt osztják a tagok számával.) 

 IV. Kisvállalati adó (KIVA) 

A kisvállalati adó mértéke 2018-tól a törvény által 

meghatározott adóalap 13 százaléka lesz (idén 14 % 

volt). 

Kiva fizetéssel a cég mentesül a társasági adó,  

aszociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájá-

rulás bevallása és megfizetése alól. Viszont több té-

nyezőtől függ az adó alapja. Év közben több cégnél 

érdemes lesz ezen adónem választásának lehetősége 

miatt tervezni, mérlegelni, mert nem a mostani tények 

döntik el, hogy érdemes-e, hanem a várható helyzet! 

V. Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA), Társa-

sági adó (TAO), egyéni vállalkozói nyereségadó 

(SZJA): Egyik adónem mértékében sincs változás. 

Eva: 37%, nyereségadók 9%. 

 VI. Általános Forgalmi Adó (ÁFA) 

Az ÁFA alanyi adómentesség értékhatára 8 millió 

forint marad, nem emelkedik! 

Csökken az ÁFA: internet-hozzáférési szolgáltatás 

áfája 5 %-ra csökken (18%-ról), 

étkezőhelyi étel és helyben készített italfogyasztás 

áfája 5 %-ra csökken (18%-ról). :) 

 Az ÁFA törvényhez kapcsolódik a készpénzfizetés 

korlátozása is, ez már 2017-ben is így volt: A termék-

értékesítés vagy szolgáltatás estén – egy szerződést és 

egy hónapot figyelembe véve – a készpénzfizetés 

1.500.000,- értékben maximált. 

Többlet készpénzfizetés esetén a kifizetést teljesítőt 

és az elfogadót is 20%-os adóbírsággal sújtják. 

 VII. Adózás rendje (Art.) 

Az egész törvény változott. A leglényegesebbek kö-

zül: 

Nem lesz mód utólagosan beszerzett bizonyítékok 

felhasználására. Amit egy adóvizsgálat során a ható-

ság felszólítására nem terjesztünk elő, azt hiába talál-

juk meg utólag a szekrény mélyén… Tehát, minden 

gazdasági eseménynél jól tesszük, ha a számunkra 

fontos részmozzanatokat alaposan és folyamatosan 

írásban (fotóval, nyilatkozattal, hatósági irattal, hang-

felvétellel, stb.) dokumentálunk… 

Azon gazdasági társaságoknak, amelyek külföldi 

bankszámlával rendelkeznek, kötelesek ezt a NAV 

felé 2018. január 31-ig bejelenteni. 
(folyt a következő oldalon) 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Ugyanez a kötelezettség áll fent akkor is, ha a gazdál-

kodó szervezet a külföldi bankszámláját megszünteti. 

Az adatszolgáltatási kötelezettség tehát valamennyi 

külföldi bankszámlaszámra, a pénzintézet(ek) nevére, a 

számla megnyitásának és lezárásának dátumára is kiter-

jed. 

Figyelem! A paypal is "pénzintézet"!  

Azaz a paypal számlákat is be kell jelenteni! 

Alanyi adómentes egyéni vállalkozóknak mégsem kell 

pénzforgalmi bankszámlát nyitni 2018.01.01-től! 

Az ún. tételes adatszolgáltatási kötelezettség értékha-

tára 2018. július 1-jétől csökken 1 millió forintról 100 

ezer forintra. Ez azt jelenti, hogy minden 100 ezer feletti 

áfa tartalmú számláról egyenként adatot kell szolgáltat-

nunk az áfa bevallásokban.. 

Ezért fontos, hogy a vevő adószámát írjuk rá a számlá-

ra!  

 

Szintén július 1-től kerül bevezetésre a számlázó prog-

ramok valós idejű online adatszolgáltatása is. Aki szám-

lázó programmal számláz, annak teendője nem lesz, hisz 

a program gyártói ennek megfelelően fogják programju-

kat módosítani. 

A számlatömbből kiállított számláknál viszont gond 

lehet nagyobb összegeknél! Ugyanis a legalább 100.000 

Ft áfát tartalmazó számlákról egyenként, 5 napon belül 

adatot kell majd szolgáltatni, ami manuális feltöltést 

jelent egy megadott NAV weboldalra (még nem tudni 

hova). 1 millió feletti áfa tartalomnál pedig a számla 

kiállítását követő napon kell egyenként minden számlát 

bejelenteni! 

Mi a számlákat utólag kapjuk, a bejelentést a vállalko-

zónak kéne megtennie! Ezt csak számlázó program 

használatával lehet elkerülni! 

(Ez a bejelentés nem összekeverendő az áfa bevallás 

szintén 100 ezer feletti áfát tartalmazó számlák felsoro-

lásával! Az előbbit a kiállításkor kell egyenként valahol 

bejelenteni, utóbbit áfa bevalláskor egyszerre kell a 

bevallásban bejelenteni.) 

 VIII. Járulékok 

Egyéni és társas vállalkozóként biztosítottak minimá-

lis járuléka 2018-ban: 

Nyugdíj járulék: a minimálbér illetőleg garantált bér-

minimum 10,0 %-a 

Egészségbiztosítási járulék: (a minimálbér illetőleg 

garantált bérminimum x1,50) 8,5 %-a 

Szociális hozzájárulási adó: (a minimálbér illetőleg 

garantált bérminimum x1,125) 19,5 %-a (mérséklődött 

22% -ról) 

Ezért javaslom az ügyvezető tagoknak, hogy munka-

viszonyban legyenek biztosítva, ne tagi jogviszonyban! 

Kiegészítő tevékenységként (nyugdíjas) vállalkozók  

egészségügyi szolgáltatási járuléka 7.110,- Ft helyett 

havi 7.320,- Ft (napi 244,- Ft) lesz. 

A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum 
(szakmunkásbér) nagymértékben emelkedett, (10.500, 

illetve 19.500 Ft-tal), ami magával vonzaná a vállalko-

zók járulékfizetésének  nagymértékű növekedését is. 

Ennek enyhítésére csökkentették a szoc.ho. mértékét. 

Így a 8 órás minimálbér emelkedése miatt az összes 

fizetendő teher  2.534 Ft/hó-val nő, a nettó bér pedig 

6.983 Ft-tal. 

A szakmunkás minimálbér növelése miatt pedig 6.603 

Ft/hó-val nő a munkáltató összes közterhe, a dolgozó 

nettó bére pedig 12.967 Ft-tal. 

Egyszerűsített foglalkoztatással foglalkoztatottak (al-

kalmi munka) esetén: 

Napi minimálbér: 5.398 Ft. Napi 8.255 Ft-ig szja men-

tes a bér. 

Napi garantált (szakmunka) bérminimum: 7.221 Ft. Itt 

pedig napi 10.790 Ft-ig szja mentes a kifizetés. 

 IX. Béren kívüli juttatások és egyes meghatározott 

juttatások: 

Az adómentes juttatások elemei közé kerül a diákhi-

tel-törlesztés támogatása. A régi adómentes juttatások 

(sportbelépők, kulturális események belépői, lakáscélú 

támogatás) megmaradtak. 

A béren kívüli (kedvezően adózó) juttatások adóterhe 

34,22 %. (Széchenyi kártya évi 450 ezerig, pénzbeli 

juttatás évi 100 ezerig, a kettőt együtt alkalmazva össze-

sen évi 450 ezerig). 

Az egyes meghatározott juttatások esetében a munkál-

tatói terhek 43,66-ról 40,71%-ra csökkennek. (pl. Erzsé-

bet utalvány, iskolakezdési támogatás, egyéb juttatás) 

 X. Egyéb tudnivalók: 
Kamarai hozzájárulás nem változott, minden évben, 

2018-ban is, 5.000,- Ft, március 31-ig fizetendő. 

Foglalkozás-egészségügy 
Nem változott, minden munkáltató foglalkozás-

egészségügyi szolgáltatást köteles biztosítani valameny-

nyi munkavállalója számára. (üzemorvos) 

Munkanap áthelyezések 

2018-ban 03.10., 04.21., 10.13., 11.10., 12.01., 12.15 

munkanap, 03.16., 04.30., 10.22., 11.02., 12.24., 12.31. 

pedig pihenőnap lesz. 

Új adónem: 1. Turizmusfejlesztési hozzájárulás Min-

den étkezőhelyi vendéglátással foglalkozó vállalkozás-

nak fizetnie kell majd.  A nettó árbevétel 4%-a lesz. 

2. Önkormányzatoknál kivethető új adó: Reklámhor-

dozók utáni adó. Amely vállalkozásnak reklámhordozó 

van tulajdonában január 1-én, annak kell az évi adót 

megfizetni. 12.000 Ft/m2. 

 Az első sikeres nyelvvizsga díja visszaigényelhető 

lesz. Bárkinek, összeghatártól függetlenül. 
A vállalkozások albérleti támogatást adhatnak dolgo-

zóiknak. (feltételek vannak!) 

Saját gépkocsi használatra kiküldetési rendelvény sze-

rint az üzemanyagnorma szerinti összeg téríthető + 15 

Ft/km. Ugyanez minden bizonylat nélkül havi 500 km 

mértékig minden egyéni vállalkozónak elszámolható 

költségként!  Munkába járás címén pedig 15 Ft/km ad-

ható a dolgozónak adómentesen. 

A tehergépjárművek vásárlása után már 2017-től nincs 

átírási illeték! 
Vagyonosodási eljárás, mint fogalom kikerült a ható-

sági életből, - szegény jóindulatú, névtelen bejelentők! 

Vagyonosodást csak bűncselekmény vizsgálatával 

összekapcsolva lehet végezni. 
Carro Könyvelőiroda

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Himnusz 
 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg minden január 22-én, annak emlékére, hogy – a 

kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kézira-

tát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szentel-

jünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és to-

vábbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. 

 

Kölcsey Ferenc 1823 januárjában írta 

hazafias költészetének legnagyobb reme-

két, a Hymnust, amelynek kéziratát száz-

kilencvenöt évvel ezelőtt ezen a napon 

tisztázta le. A költemény először 1829-

ben Kisfaludy Károly Aurorájában jelent 

meg, akkor még (a kéziraton szereplő) „a’ 

Magyar nép zivataros századaiból” alcím 

nélkül. 

A Himnusz megzenésítésére 1844-ben 

írtak ki pályázatot, amelyet Erkel Ferenc 

nyert meg. Művét 1844. július 2-án mutatták be a 

Nemzeti Színházban. Hivatalos állami ünnepségen 

először 1848. augusztus 20-án csendült fel. A szabad-

ságharc leverését követő elnyomás időszakában aztán 

a Himnusz lett a magyarok nemzeti imádsága, de 

hivatalosan csak 1989-ben iktatták nemzeti 

jelképeink sorába. 

A magyarságnak a 19. századig nem volt 

önálló nemzeti himnusza, a katolikusoknak, 

és a reformátusoknak saját néphimnuszuk 

volt. Kölcsey mintegy 30 nyelvre lefordí-

tott és Erkel Ferenc által 1844-ben megze-

nésített, összenemzeti imádsággá váló mű-

ve, több próbálkozás után végül 1989-ben 

került jogszabályi védelem alá, hiszen ek-

kor lett az alkotmány szövegének a része. 

A Himnusz szövegének születésnapja, január 22. 

egyben a magyar kultúra napja is. Magyarország 

2012. január 1-jén életbe lépett Alaptörvényének pre-

ambuluma a Himnusz modernizált első sorával kez-

dődik: „Isten, áldd meg a magyart!” 

 

Szubjektív arcképcsarnok a teljesség igénye nélkül 
 

                                                                          
 

 

 

 

 

 

                                 
                                                                     

 

 

Ady Endre Arany János Madách Imre 

Móricz Zsigmond 

 

Petőfi Sándor 

 

Tollas Tibor 

 

Karinthy Frigyes 

Vörösmarty Mihály 
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Jogsértő személy és vagyonvédelmi cégek 
Óriási problémák vannak a biztonsági őröknél 

 

A személy- és vagyonvédelmi cégek 76 százalékánál és a dolgozók 68 százalékánál találtak jogsértést – 

írja a Napi.hu. A munkaügyi hatóság több mint ezer céget és azok 2600 dolgozóját ellenőrizte tavaly ok-

tóber–novemberben, és úgy találta: az ágazatban alkalmazottak helyzete nem változott, továbbra is ki-

szolgáltatottak munkáltatóiknak. 

 

A cégeket megtalálni sem könnyű, sokszor szerbek, 

románok vagy ukránok az ügyvezetők, a társaságok 

csupán egy magyarországi székhellyel rendelkeznek. 

Ráadásul nem is működnek együtt a hatósággal, 

amiből arra következtetnek, hogy a jogsértések nem 

mulasztások, hanem tudatosan követik el a folyama-

tosan változó cégek, amelyeknek munkavállalói átla-

gosan – papíron – háromhavonta váltanak mun-

kahelyet. A többségnek így nincs is normális, határo-

zatlan idejű munkaszerződése, hanem állandóan pró-

baidőben végzi a munkát. 

A lap szerint jó hír, hogy a színlelt munkaerő-

kölcsönzés már nem jellemző, de találtak egy új trük-

köt: a dolgozó nemcsak az alvállalkozóval, de a fő-

vállalkozóval is munkaviszonyban áll, így keresnek 

kiskapukat, például a munkaidő-pihenőidő szabályo-

kat megsértve. 

Az egyik jellemző jogsértés éppen az, hogy a 

megengedett időnél többet dolgoztatták a munka-

vállalókat, de általában gond volt a munkaidő-

nyilvántartással is. 

Ennek következménye az, hogy a dolgozók a nekik 

járó túlórapénzt sem kapják meg, de az is előfordult, 

hogy a minimálbérre vonatkozó rendelkezéseket is 

megsértették, és az is, hogy a fizetés nem érkezett 

meg időben. 

A munkaügyi hatóság számos esetben találkozott a 

feketefoglalkoztatás különböző formáival, az ellenőr-

zött cégek 14 százalékánál volt ehhez kapcsolódó 

probléma. 

Be nem jelentett dolgozót az ügyek közel felénél 

találtak, sok esetben munkaszerződést sem kötöttek a 

dolgozókkal, azok zsebbe kapták a fizetésüket. 

 

A MOL Nyrt. ki akarja hagyni a hasznot biztosító munkavállalóit a reálbéremelésből? 
 

Mottó: 
„Mi haszna lenne, ha mindaz, amit mi igaznak ismerünk, megmaradna néhányunk fejében.” 
 

A brit szakszervezeti szövetség (TUC) szerint 2018-ban Magyarország áll majd a fejlett ipari gazdasá-

gok alkotta Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) reálbér-növekedési ranglistájá-

nak élén, a sereghajtó ugyanakkor Nagy-Britannia lesz. 
 

A TUC pénteken Londonban 

ismertetett tanulmánya szerint 

Magyarországon az inflációt meg-

haladó, 4,9 százalékos reálbér-

növekedés várható; ez a leggyor-

sabb ütem lenne az egész OECD-

csoportban. A szakszervezeti szö-

vetség előrejelzése szerint az átla-

gos brit alkalmazotti reálbér 2018-

ban viszont 0,7 százalékkal vissza-

esik, és ezzel Nagy-Britannia az 

OECD-mezőny utolsó helyére 

kerül. 
 

A szakszervezeti szövetség veze-

tője szerint ráadásul a brit alkal-

mazottak tíz százalékának munka-

vállalói helyzete bizonytalan, ez az 

alkalmazotti réteg nem tudja, hogy 

hány órát kell a következő héten 

dolgoznia, és azt sem, hogy ezért 

mennyi fizetést kap. 

Magyarországon, 2015-ben, ki-

magasló mértékben, 5 százalékkal 

emelkedtek a reálkeresetek a nem-

zetgazdaságban a KSH tájékozta-

tója szerint. 

A KSH adatai szerint Magyaror-

szágon, 2016. január – december-

ben a bruttó átlagkereset 6,2%-kal 

több volt az előző év azonos idő-

szakához viszonyítva, miközben a 

nettó átlagkereset a személyi jöve-

delemadó szabályok változása 

miatt 7,8%-kal lett magasabb egy 

év alatt. 

A KSH adatai szerint Magyaror-

szágon, 2017. októberben a bruttó 

átlagkereset, 12,8%-kal magasabb 

volt, mint egy évvel korábban. Az 

év első tíz hónapjában a bruttó és a 

nettó keresetek azonos mértékben, 

12,8%-kal nőttek az előző év azo-

nos időszakához viszonyítva. 
 

Nem vettem figyelembe azokat a 

kormányzati intézkedéseket, me-

lyeknek köszönhetően több pénz 

maradt a munkavállalók zsebében. 

Mindezt azért tettem, mert ahhoz a 

MOL Nyrt.-nek semmi köze nincs! 
 

Úgy tűnik, mintha a MOL Nyrt. 

és 100%-os tulajdonú leányvállala-

tai évek óta valahogy kimaradtak 

volna ezekből a munkavállaló-

barát, a munkavállalók áldozatos 

munkáját megbecsülő ügyletek-

ből… 
 

 

Etetni is kell a birkát, ha nyírni 

akarjuk, jó urak! 
Brunecker
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Pozitív irányba változik a Munka Törvénykönyve 
Megjelent a LIGA Szakszervezetek honlapján 

 

2018. január 1-től néhány ponton megváltoznak a Munka Törvénykönyve előírásai. A kisebb, például 

munkavédelmi célú módosítások mellett fontos szakszervezeti követelés is teljesül: jogellenes elbocsátás 

esetén a szakszervezeti tisztségviselőt is köteles lesz a munkáltató visszavenni! 
 

A LIGA Szakszervezetek a törvény 2012-es elfogadá-

sa óta folyamatosan kezdeményezte azoknak a módosí-

tásoknak a korrekcióját, melyek a munkavállalók és a 

szakszervezetek számára visszalépést jelentenek a ko-

rábbi szabályozáshoz képest. Ebbe a körbe tartozott a 

jogellenes munkáltatói felmondás szankcionálása. Itt 

mind a munkavállalókat, mind a szakszervezeti tisztség-

viselőket kedvezőtlenül érintette az új szabályrendszer. 

A LIGA Szakszervezetek már a törvény elfogadásakor 

felhívta a figyelmet arra, hogy a munkavállalókat ért 

hátrányt jogellenes munkáltatói felmondás esetében nem 

kompenzálja az a megoldás, amely a kártérítési felelős-

ség szabályait veszi figyelembe ebben az esetben is. 

A gyakorlati jogalkalmazás során kiderült, hogy a kár-

térítés szabályainak alkalmazása nehézségeket okoz a 

bíróságok számára is. Ezeket a problémákat tekintette át 

a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja. A részletes 

szakmai alapokon álló tanulmány lényegét jól összehan-

golja az alábbi idézet: „A munkaviszony jellegét adó alá-
fölé rendeltségi viszonyra tekintettel a munkáltatói jog-

sértések – amelyek közül az egyik legsúlyosabb a mun-

kavállaló munkaviszonyának jogellenes megszüntetése-
prevenciós és büntető jellegű szankció nélkül marad-

nak.” 

A szakszervezeti tisztségviselőket rendkívül hátrányo-

san érintette az a megoldás, hogy a jogalkotó kivette 

őket a munkavállalói képviselők köréből. Ennek követ-

kezményeként jogellenes felmondás esetén sem köteles 

minden esetben helyreállítani jogviszonyukat a munkál-

tató. Nem nehéz belátni, hogy ez visszaélésre ad lehető-

séget, mivel a munkáltatónak, még ha jogsértő módon is, 

de lehetőséget nyújt a tisztségviselő eltávolítására. 

A LIGA Szakszervezetek szerint ez sérti a Nemzetkö-

zi Munkaügyi Szervezet (ILO) Tanács 135-ös egyezmé-

nyét is, mely a munkavállalók üzemi képviselőinek vé-

delméről és kedvezményeiről szól. Ezt az egyezményt 

az Országgyűlés a 2000. évi LXVII. törvényben hirdette 

ki. Az egyezmény egyértelműen rögzíti, hogy a munka-

vállalók üzemi képviselőin elsődlegesen a szakszerveze-

ti tisztségviselőket kell érteni. A magyar szabályozás az 

üzemi tanács és felügyelő bizottság tagjait elismeri 

munkavállalói képviselőnek, a szakszervezeti tisztségvi-

selőket viszont nem. Ebben a kérdésben is egyértelműen 

foglal állást a már említett joggyakorlat-elemező cso-

port. „ A szakszervezeti tisztségviselőkkel szemben indo-
kolatlan megkülönböztetést tartalmaz az Mt. 83.§ (1) 

bekezdés d); pontja, amikor a munkavállalói képviselő 

[Mt. 294.§ (1) bekezdés e); pont] munkaviszonya bármi-
lyen jogellenes megszüntetése esetén lehetővé teszi a 

munkaviszony helyreállítását, míg szakszervezeti tiszt-
ségviselő esetén csak akkor, ha felmondásához a közvet-

len szakszervezeti szerv hozzájárulása hiányában kerül 

sor [Mt. 83. § (1) bekezdése d); pont]. Indokolt ezért a 
visszahelyezési esetkör kiegészítése.” 

2018. január 1-től - a kedvező bírósági ítéletet követő-

en – kötelező lesz a szakszervezetei tisztségviselőket is 

visszahelyezni. Mindez erősíti a tisztségviselők védett-

ségét és ezáltal erősebb pozícióból képviselhetik a mun-

kavállalókat! 

A LIGA Szakszervezetek reméli, hogy más, a munka-

vállalókat érintő hátrányos szabályozást is sikerül módo-

sítani. Ennek érdekében a Versenyszféra és a Kormány 

Állandó Konzultációs Fórumán kiemelt jelentőségűként 

kezeli ezt a kérdést. 
H.L 

Egyéb módosítások 
2018. január elsejétől változik a Mt. 51.§ (3) bekezdé-

se rendelkezése, miszerint a munkavállalót csak olyan 

munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy 

fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel 

nem járhat. Mindez azzal egészül ki, hogy a munkáltató 

a munkavállaló egészségi állapotának változására tekin-

tettel köteles a munkafeltételeket, a munkaidő-beosztást 

- a 6.§-ban foglaltak figyelembe vételével - megfelelően 

módosítani. 

Az Mt. 60.§ (1) bekezdése alapján a munkavállaló 

számára egészségi állapotának megfelelő munkakört kell 

felajánlani, ha várandóssága megállapításától gyermeke 

egyéves koráig - munkaköri alkalmasságára vonatkozó 

orvosi vélemény alapján - a munkakörében nem foglal-

koztatható. A munkavégzés alól fel kell menteni, ha az 

egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása nem 

lehetséges. A hatálybalépéstől kezdődően erre csak az-

után lesz lehetőség, ha a munkakörében történő foglal-

koztatás feltételei az 51. § (3) bekezdése szerint nem 

módosíthatóak, azaz a munkafeltételek és a munkaidő 

módosítása nem lehetséges. 

Az Mt.120.§-a szerint a munkavállalónak -, ha a reha-

bilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mér-

tékű egészségkárosodást állapított megát megállapította, 

- fogyatékossági támogatásra, jogosult, vagy vakok 

személyi járadékára jogosult és számára évenként öt 

munkanap pótszabadság jár. A jövőben az egészségká-

rosodást elszenvedett munkavállalónak járó 5 munkanap 

pótszabadság azt a megváltozott munkaképességű sze-

mélyt illeti meg, 

 akinek az egészségi állapota a rehabilitációs ha-

tóság komplex minősítése alapján 60 százalékos, vagy 

kisebb mértékű, 

 aki legalább 40 százalékos egészségkárosodás-

sal rendelkezik az erről szóló szakvélemény, szakható-

sági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés idő-

beli hatálya alatt,  

 akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 

százalékos mértékű az erről szóló szakvélemény időbeli 

hatálya alatt, vagy aki rokkantsági ellátásban részesül.  
A cikk kiegészítéséhez dr. Kéri Ádám ismertetőjét 

használtuk.
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Tömören 
Véleményem szerint 

 

Sokakban – a vállalat által bérelt buszokban mun-

kába, illetve hazautazókról van szó – felmerült a kér-

dés, hogy miért nincs egy kulturált váróhelység a 

Dunai Finomító úgynevezett buszpályaudvarán? 

A munkavállalók érdekeit képviselnie kell/ene a 

munkáltatónak (is!). Többen kérték, hogy a cég ala-

kítson ki egy váróhelyiséget, ahol feltétlenül szüksé-

ges fűteni, világítani, tisztán tartani, mosdóhasználati 

lehetőséget biztosítani, klímát szerelni és hosszú tá-

von üzemeltetni! 

A DUFI dolgozói, esőben, hóban, kánikulában és 

fagyban várakoznak, mikor nem ért még a megállóba 

a buszuk. Az illetékesek talán azért nem veszik észre, 

hogy mennyire szükséges egy váróhelyiség, mert a 

részükre fenntartott parkolóban beülnek autóikba, 

beindítják a fűtést/hűtést és úgy elhúznak, mint a vad-

libák… 

* 

Egy szervezet teljesítőképességét az alkalmazottak 

teljesítményének összessége adja, így a hatékony 

működés biztosításához elengedhetetlen a munkatár-

sak teljesítményének tisztességes, szubjektumoktól 

mentes mérése. Normális keretek között a munkavál-

laló világos képet kap munkájának erősségeiről, fej-

lesztendő területeiről és kompetenciáiról. Amihez 

persze – ha már valakinek a teljesítményét értékelik – 

az anyagi feltételek megléte alaptétel. 

Az éves teljesítményértékelés lehetőséget adna arra, 

hogy meghatározzák a jobban teljesítő munkavállalók 

körét, akik különböző bonuszokban, fizetésemelésben 

és előléptetésben részesülhetnének. 

Óriásit téved a menedzserek serege, ha azt hiszik, 

hogy azok az értékelések valamilyen módon "való-

sak", valójában gyakran nehezen érthető ítéletek, 

amelyek erősen szubjektívek és ebből következően 

félrevezetők, hamisak. 

Olyan ez, mint amikor egy diák ugyan jól tanul, de 

valamilyen antipátiás, elfogult okból lehúzza, alulér-

tékeli a pedagógus. Arról nem is szólva, mekkora 

képtelenség, hogy egy egész év produktumát egyetlen 

egy alkalommal objektíven, és átfogóan minősíteni 

tudja bárki. Azt is figyelembe kell venni, hogy mind-

össze egyetlen értékelő jut egy alkalmazottra, aki 

ráadásul olyan (különösen műszakosok esetében), 

hogy hébe-hóba találkozik azzal, akinek a munkáját 

értékelnie kell. 

Zuhany és egyéb híradások szerint előre meghatá-

rozhatták a hármas átlagot, hiszen évek óta van egy 

keretösszeg, amihez képest kell megítélni kinek-kinek 

a munkaminőségét. Még kulturált körökben is azt 

mondják az ilyenre, hogy zaccos, semmit nem érő 

megoldás. 

Miért nem fordít a MOL Nyrt. elegendő anyagi jut-

tatást arra, hogy valódi, igazságos teljesítményértéke-

lést készíthessenek a munkahelyi vezetők? Mert így, 

az elfogódottsággal megfejelt keretösszeg határozza 

meg azt, hogy ki mennyit ér… 

Az értékelés akár jutalmazás vagy büntetés, nagyon 

veszélyes talaj és állandó konfliktusforrás, ha rosszul, 

elfogódottan, hozzáillő anyagiak hiányában végezik. 

A szubjektív okokból elkövetett hibáikkal és a kor-

rekt elismerést nem ismerő értékítéletekkel tönkrete-

szik az értékelés értelmét és előbb utóbb az lesz az így 

értékeltek véleménye, hogy sz…rok rá…. 

* 

Zászlóshajó. A MOL Nyrt., Magyarország motorja. 

Listavezető vállalat. Ismerős jelzők? 

Ki ne emlékezne a legutóbbi, 2012-es brutális lét-

számcsökkentésre? Akkor azt mondták, hogy két-

három év alatt 110 milliárd forintos megtakarítást 

célzó átalakítási program keretében megválik 700 

dolgozójától a Mol. A 700 leépítendő dolgozó fele 

kétkezi munkás volt, másik fele pedig irodai munkát 

végzett a vállalatnál. 

Biztos igaz a hatalmas megtakarítási összeg, csupán 

az a kérdés, hogy a korábbi időszakhoz képest sokkal 

több munkán kívül mit profitáltak azok az itt marad-

tak, akik sokkal több munkát végeznek. A megkérde-

zett kolléganők és kollégák egyöntetűen, tétovázás 

nélkül azt mondták, hogy egy nagy semmit. Volt, aki 

mást, lóval kapcsolatos dolgot is mondott, de azt in-

kább nem írnám ide. 

A munkáltató csak a rosszul értelmezett gazdasági – 

esetenként saját, egyéni – érdekeit tartja szem előtt, 

nem törődve munkavállalók teherbíró képességeinek 

határaival. 

Pedig az elvégzett munkát nem sajnálatból és nem 

jószívűségből kell a tényleges árán megfizetni, hanem 

mert a tartósan alul-fizetett munkavállaló nem képes 

munkaerejének bővített újratermelésére, így a mai 

bérmegtakarítás a holnapi termelési tényező leépülé-

séhez vezet. 

Ugyanakkor a „tisztességes bér” fogalma azt jelenti, 

hogy a napi 8 illetve 12 órában, tisztességes munkával 

megkeresett bérnek fedeznie kell a munkavállaló és 

családja tisztes megélhetésének költségeit. Ez pedig 

természetszerűleg nem a „versenyképesség” környe-

zetében való, egyik napról a másik napra élés szintjét 

jelenti. 

Tudom, a managerek alapvető célkitűzése a haté-

konyság növelése, és ezt többféle módon kívánják 

elérni: ilyen például a Hay kategória, melynek leg-

főbb rendeltetése a béremelések visszafogása lehet 

Vajon miért nem a döntések helyességének növelé-

sével (objektivitás, több helyes döntés meghozatala) 

teszik mindezt? Az talán derogál? 

Hol van itt lojalitás a munkavállalók irányába? 

Vagy ez csak egyirányú út lehet? Csak a munkaválla-

lók legyenek lojálisak és aztán pont? 
Brunecker Jenő 
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Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Azokból a nőkből, akik olyanok akarnak lenni, 
mint a férfiak, hiányzik az önbecsülés. 

* 
Néhány hónapja elkezdtem egy fitnesz klubba 

járni. Máris 60 ezer forinttal karcsúbb vagyok. 
* 

Ha észreveszed kolleganőd kihívó öltözékét, ak-
kor szexista vagy, ha kritizálod, vagy nem mon-

dasz rá semmit, akkor bunkó meleg vagy. 
* 

Jobb szomjasnak maradni, mint kiinni minden 
pocsolyát. 

* 
Onnan tudod, hogy jó iránya haladsz, hogy már 

nem nézelődsz visszafelé. 
*  

Az élet nem azt jelenti, hogy túléljünk egy vihart, 
hanem hogy tudjunk táncolni az esőben. 

* 

Ha egy kacsa nem tud úszni, nem a víz hülye. 
* 

Kanadai fiatalok 50%-a pozitívan tekint a jövőbe. 
A többinek nincs pénze drogokra. 

* 

− Ez a mai fiatalság, szörnyű hogyan öltözködik! 
Például ott, az a fiú! 
− Az a fiú az én lányom. 
− Elnézést, nem tudtam, hogy ön az anyja. 
− Az apja vagyok. 

* 
A vasárnapi mise végén a tiszteletes ezzel búcsúzik a 
gyülekezettől: 
− Jövő héten a hazugság bűnéről fogok prédikálni. 
Hogy jobban megértsétek, olvassátok el Márk 17. 
evangéliumát. 
A következő misét azzal kezdi az atya, hogy kéri a 
híveket: 
− Tegye fel a kezét, aki elolvasta Márk 17. 
evangéliumát! 
Az összes kéz a magasba emelkedik. A pap 
mosolyog. 
− Na, erről a jelenségről akarok ma nektek beszélni. 
Márknak ugyanis csak 16 evangéliuma van. 

* 
− Doktor úr! Hányingerem van. 
− Mit tudom én! 

* 
Esküvő után néhány évtizeddel, egyik este a férj az 
ágyban átöleli a feleségét, de az asszony elhúzódik. 
- Kérlek, ne... Fáj a fejem, aludni szeretnék. 
Másnap este a férj újra próbálkozik. 
- Nem, ma igazán ne... Egész nap takarítottam, fáradt 
vagyok, pihenni szeretnék. 
Harmadik este a férj ismét próbálkozik, de az asszony 
rárivall: 
- Na, hallod? Ezen a héten már harmadszor? Hát 
neked semmi sem elég? 

* 
Petike így szól az anyjához: 
− Úgy döntöttem, mostantól egy szót sem tanulok 
többé! 
− Hogyhogy? – lepődik meg az anyja. 

− Láttam a tévében, hogy Szicíliában valakit azért 
lőttek le, mert túl sokat tudott. 

* 
– Anyuci, te mindig azt mondtad, hogy a férfi szívé-
hez a gyomrán keresztül vezet az út. 
– Pontosan így van kislányom. 
– Na, én tegnap felfedeztem egy új utat. 

* 
- Vádlott! Tud valamit mondani, ami enyhítené a bün-
tetését? 
- Igen, bíró úr. Házi őrizet, internet, kábeltévé. 

* 
Dezsőke lelkesen újságolja a papájának: 
− A tanító bácsi ma érdeklődött a családunk iránt. 
Megkérdezte hányan vagyunk testvérek, és én 
megmondtam, hogy egyedüli gyerek vagyok. 
− És mit szólt hozzá? 
− Azt mondta: hála Istennek! 

* 
− Doktor úr! Ne írja fel nekem többé azt a nyugtatót, 
amit eddig szedtem! 
− Miért? 
− Azért, mert így azokhoz az emberekhez is kedves 
vagyok, akiket utálok! 

* 
A férj elmegy az orvoshoz.  
- Mi a panasza? – kérdi tőle a doki. 
- Doktor úr, a legnagyobb problémám az, hogy a fele-
ségem időtlen-idők óta nem szeretkezik velem, pedig 
mindent megteremtek neki, és semmi szervi bajom 
nincs. 
 Az orvos azt tanácsolja, hogy küldje be a feleségét, 
aki néhány nap múlva meg is jelenik. 
- Doktor úr, lehetek őszinte? Azért nem szeretkezem 
a férjemmel, mert reggel mindig elalszok, mert fáradt 
vagyok, ezért kénytelen vagyok taxit hívni. Persze a 
pénzt mindig otthon hagyom, és a taxis megkérdezi, 
rendőrt hívjon, vagy megoldjuk másképp? Megoldjuk 
másképp, ezért késve érek be az irodába, ahol a 
főnök megkérdezi, kirúgjon vagy megoldjuk más-
képp? Megoldjuk másképp. Mire aztán hazaérek, 
hulla fáradt vagyok, és csak aludni tudok. 
 Erre az orvos: - Döntenie kell asszonyom. Elmond-
jam a férjének, vagy megoldjuk másképp? 

* 
- Apu, miért lett Deák Ferenc, a haza bölcse? 
- Mert agglegény maradt. 

* 
Egy cég pályázatot ír ki a biztonsági vezető állására. 
A vizsgán a vizsgabiztos keresztkérdést tesz fel egy 
rendőrségi múltú jelentkezőnek: 
- Adott a következő helyzet: egy bűnöző szándékú 
ember autója átszakítja a sorompót, majd pár perccel 
később az irodaház felől lövéseket hall, aztán segély-
kiáltást, robbanást és kigyullad a cég területén levő 
benzinkút. Mit tesz ebben az esetben? 
- Elvegyülök a menekülő tömegben. 

* 
 Anyák beszélgetnek a játszótéren: 
− A tiéd kisfiú vagy kislány? 
− Ennyire nem látszik? Na, majd kinevelem belőle a 
másságot. 
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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 
 

 

EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSA ÉS EGYÉB FAIPARI TERMÉKEK KÉSZÍTÉSE 

 

Durmics Roland 

Asztalos vállalkozó 

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

Berzsenyi SZOLÁRIUM és SZÉPSÉGHÁZ 
Százhalombatta, Berzsenyi Dániel u. 14. 

Telefon: +36-70-617-9055. Facebook: Berzsenyi Szolári-

um. 
.Exkluzív  környezet 

3 álló + 4 fekvő szolárium 

Nyitva tartás: 

Hétfő-péntek: 800 - 2100 

Szombat-vasárnap: 900 - 2100 

Non–Stop Szolárium 
Hotel Training külső oldala 

Augusztus 20 utca 

Tel: +36-30-211-0005 

www.oktanszoli.hu 

2 álló + 1 fekvő szolárium 
100 forintos érmével működnek 

100 forintos érmével mű-

ködnek! 
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