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Önmagadért-velünk!  
 
 

Bábel tornya 
 

 
 

Mózes I. könyve 11. fejezetének elbeszélése szerint Noé utódai, akik még mind egy nyelvet beszéltek, 

Sineár földjére mentek és ott egy várost meg egy tornyot akartak építeni, amelynek csúcsa az égig 

érjen. Isten azonban meghiúsította a törekvésüket és megbüntette elbizakodottságukat azáltal, hogy 

összezavarta nyelvüket úgy, hogy nem értették meg egymást, ennek következtében, dolguk végezetle-

nül a szélrózsa minden irányába elszéledtek a Földön. 

 

 

 
 

 

 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 
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„Mindig vannak és lesznek is előttünk álló megoldandó feladatok.” 
 

„Az ifjúság és az idősödő generáció közötti híd” címmel, a LIGA Szakszervezetek szervezésében 2018. 

szeptember 28-29-én kétnapos konferencia volt Sástón. Az eseményen az Ifjúsági és Nyugdíjas Bizott-

ságok képviselői, szakemberek és szakszervezeti tisztségviselők együtt kutatták, hogyan lehet ezt a 

hidat felépíteni. Dr. Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke, bevezetőjében elmondta, a 

több generáció egy munkahelyen való foglalkoztatásával kapcsolatosan kedvező és kedvezőtlen tapasz-

talatokról is beszámolnak a vállalatok HR-felelősei. A kínálkozó lehetőséget kihasználva, feltettem 

időszerű kérdéseimet dr. Mészáros Melinda elnök asszonynak. 
 

- Sok ezer MOL Nyrt.-s mun-
kavállaló nevében is köszönöm, 
hogy személyesen részt vett az 
április 17.-én, a Dunai Finomító 
északi portája előtt tartott félpá-
lyás útlezárásunkon, ahol a 
MOL Nyrt. fizikai és szellemi 
munkavállalóinak – a szellemi 
munkavállalókra nézve leala-
csonyító – megkülönböztetés 
nélküli tisztességes, az Olajipari 
Szakszervezet által javasolt 
alapbérfejlesztésért demonstrál-
tunk. 

- Azt gondolom, hogy ez teljesen 
természetes, minden támogatást és 
segítséget meg kell adnunk a tag-
szervezeteinknek, hogy elérjék a 
célzott követelések teljesítését. Ez 
megnyilvánulhat szakmai érdekvé-
delmi munkán, jogi segítségen és 
ilyen esetekben a személyes jelenlé-
ten keresztül is. Annak örülök, ha 
megoldódnak ezáltal a vitatott 
helyzetek és elégedettebbé válnak a 
kollégák. Teljes siker persze nincs, 
mindig vannak és lesznek is előt-
tünk álló megoldandó feladatok. Jó 
volt azonban látni, hogy milyen 
összefogásban álltak ki az érdekeik 
érvényesítéséért és azt is, hogy 
nagyon távoli városokból is érkez-
tek LIGA-s szakszervezeti tagok, 
hogy támogassák a MOL dolgozó-
it. 

- 2018. január 1-jétől a nettó 

minimálbér: 91.770 Ft. A LIGA 

Szakszervezetek kezdeményezi 

egy kétéves bérmegállapodás 

megkötését annak érdekében, 

hogy a magyar minimálbér 

nettó értéke 2019-ben érje el 

Csehország 2018-as 126.500Ft-

os szintjét. Miért Csehország? 

- Az Európai Szakszervezeti 

Szövetség (ETUC) égisze alatt 

elindított bérkampányhoz kapcso-

lódva elengedhetetlenül fontosnak 

tartjuk a közép-kelet-európai or-

szágok esetében a munkabérek 

felzárkóztatását. Első körben a 

visegrádi 4-ek tagállamaiban 

meghatározott kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér) 2018-ban 

érvényes mértékét vizsgáltuk 

meg. Természetesen az összeve-

tés részét képezte a földrajzi elhe-

lyezkedés, a lakosságszám és a 

gazdaság helyzetének vizsgálata 

is. Bruttó összegben Csehország-

hoz állunk a legközelebb a mini-

málbér tekintetében, nettó érték-

ben azonban itt a legnagyobb az 

elmaradásunk, ezért a felzárkó-

zást el kell indítanunk minél ha-

marabb, mert az olló csak tovább 

nyílik az érintett országok között. 

Nyilvánvaló, hogy ezekben az 

országokban is további bérrende-

zésekre kerül sor 2019-ben és 

további években is, így folytatás 

hiányában elolvadnak azok a már 

megtett pozitív intézkedések is, 

melyekért a korábbi években 

közösen küzdöttünk. 

 
- Mit tehet a LIGA a cafeteria 

keretében nyújtható egyes jut-

tatások adómentességének meg-

szüntetése ellen? 

A szakszervezeti konföderációk 

közösen álltak ki a béren kívüli és 

egyéb juttatások megőrzése mel-

lett, és tettek javaslatot a kor-

mányzat és a parlamenti döntés-

hozók részére számos elem fenn-

tartása érdekében.  A megőrzésre 

mindenképpen javasolt elemek 

körét három nagy csoportba so-

roltuk, a családok, a lakhatás, a 

mobilitás támogatása és a hosszú 

távú öngondoskodást a közép-

pontba helyezve. Az őszi bértár-

gyalások során mindenképpen 

szeretnénk ezekről ismételten 

egyeztetni. Egyik ágazati tagszer-

vezetünk szervezésében pedig a 

figyelemfelhívás más eszközeit is 

igénybe vettük már. 

- Jövőre 64 évre emelkedik a 

nyugdíjkorhatár, vagyis az 

1955-ben született személyek 

igényelhetik majd az öregségi 

nyugdíjukat. Mellettük tovább-

ra is beadhatják 40 év munka-

viszony után a kedvezményes 

nyugdíj iránti igényüket az an-

nak feltételeit teljesítő hölgyek. 

A korkedvezményes nyugdíjnak 

befellegzett, itt van viszont a 

korengedményes nyugdíj lehe-

tősége, amivel a cégek és a 

kormányzat együttműködésével 

el lehet érni. Ehhez mit tud 

hozzátenni a LIGA Szakszerve-

zetek? 

Két területet is érint a kérdés, az 

egészségvédelmét és megőrzését, 

valamint a LIGA Szakszervezetek 

által javasolt ún. rugalmas nyug-

díjba vonulás lehetőségét. Előbbi 

esetében a Versenyszféra és a 

Kormány Konzultációs Fórumán 

(VKF) már előrehaladott egyezte-

tések történtek a szükséges mun-

kahely-felmérések, beazonosítá-

sok érdekében, pontosan azért, 

hogy a fokozott fizikai/pszichikai 

tényezőknek kitett munkafeltéte-

lek mellett foglalkoztatottak hely-

zetén javíthassunk. A tárgyalások 

menetéről, állásáról és a szakmai 

javaslatainkról tagszervezeteinket 

részletesen tájékoztattuk. 

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

- Nem kérdéssel, hanem kije-

lentéssel fejezném be írásomat: 

A szakszervezeti tisztségviselők 

jó előadóktól fontos, a minden-

napi életben hasznosítható in-

formációkat kaptak itt Sástón, 

a kétnapos konferencián. 

Remélem, hogy minden részt-

vevő így értékelte, és ezzel is 

hozzájárulhattunk a minél széle-

sebb körű tájékoztatáshoz, a kü-

lönböző generációk munkahelye-

ken történő „együtt élésének” 

elősegítéséhez. Egymás problé-

máinak, gondolatainak ismerete 

és kellő megértése eredményez-

heti azt, hogy a jelképes generá-

ciós hídon emelt fővel és elége-

detten mehetünk át. Nagyon kö-

szönöm mindenkinek az érdeklő-

dést és az aktív közreműködést. 
Brunecker Jenő 

 

Hasznos tájékoztatók 
 

Eljutottak a LIGA Szakszervezetek székházába azok a kiadványok, amelyeket a munkáltatói szerveze-

tek neves szakértők bevonásával készítettek el a családi kedvezményekről, a családbarát munkahe-

lyekről, vállalkozási tudnivalókról illetve munkavédelmi ismeretekről.  

 

A kiadványok jogi ismereteket közölnek. Az Általá-

nos Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi 

Társaságok Országos Szövetsége kiadásában jelent 

meg a "Családi kedvezmények: SZJA, TB CSOK" 

című kiadvány, melynek szerzője dr. Wilheim Gá-

bor. 

Ugyanígy az ÁFEOSZ-COOP Szövetség adta ki a 

"Gyermekes munkavállalókra vonatkozó szabá-

lyok, családbarát munkahely a munkavállalói 

szempontból" című füzetet is, amelyet dr. Kontra 

Éva Mercédesz, dr. Gyurta Tibor Roland, dr. Szabó 

Imre Szilárd alkotott meg.   

Ugyanebben a sorozatban, de az Ipartestületek Or-

szágos Szövetsége kiadásában jelent meg "A betéti 

társaságtól a részvénytársaságig", "A társasági 

adó"című ismeretterjesztő füzet, illetve "A munka 

díjazása" ismertetője is. Ez utóbbi kiadványokat 

Mrena Julianna, Zsély Anna, Kerekes Andrea és 

Papp Sándor írták. 

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége 

kiadásában két munkavédelmi kiadvány jelent meg, 

az egyik "A nagyvállalkozások munkavédelmi 

tevékenységének továbbfejlesztése a nagykeres-

kedelem területén" című, a másik "A kis- és kö-

zépvállalkozások munkavédelmi tevékenységének 

továbbfejlesztése a nagykereskedelem területén" 

címmel.   

A kiadványokból a LIGA Szakszervezetek tagszer-

vezetei igényelhetnek példányokat. 

Az Olajipari Szakszervezet élt a felkínált lehető-

séggel és kért ezekből a tájékoztató kiadványok-

ból. 
 

A munkaadók négyötöde megszegi a munkaügyi szabályokat 
 

A nyári munkaügyi akcióellenőrzésen a vizsgált 1037 munkáltató 80 százalékánál és az ellenőrzött 

3119 munkavállaló 72 százalékánál találtak szabálytalanságot az ellenőrök, a legtöbb problémás eset 

az építőiparban volt, a feketefoglalkoztatás miatt - ismertette jelentésében a Pénzügyminisztérium. 
 

Az építőiparban volt a legsúlyosabb a helyzet, 

ugyanis a bejelentés nélkül foglalkoztatott munka-

vállalók 60 százaléka ebben az ágazatban dolgozott, 

míg a kereskedelem és a vendéglátás a feketén fog-

lalkoztatottak egyaránt 9 százalékát adta. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelkedő volt a 

nyilvántartási kötelezettség megszegése (hiányos, 

hamis nyilvántartás, illetve nyilvántartás hiánya) is, 

az intézkedések 31 százalékát ezek a jogsértések 

indokolták, amelyekkel a leggyakrabban az építőipa-

ri és a feldolgozóipari cégeknél találkoztak az ellen-

őrök. 

A munkaidőre vonatkozó szabályok be nem tartásá-

ból adódott az intézkedések 13 százaléka, ezen belül 

a hatóság legtöbbször a munkaidő-beosztással és a 

munkaidőkerettel összefüggő rendelkezések meg-

szegése miatt talált problémákat. Ez a típusú sza-

bálytalanság a feldolgozóiparban 104 dolgozót, a 

vendéglátásban 97, a kereskedelemben pedig 95 

embert érintett. 

A minimálbérre és garantált bérminimumra vonat-

kozó szabályok megszegése 4 munkavállalót érin-

tett, azaz a jelentés szerint ez a típusú szabálytalan-

ság továbbra sem jellemző. 

A PM közleménye kiemeli, hogy míg Komárom-

Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Somogy 

megyében az ellenőrzött munkáltatók mindegyikénél 

találtak valamilyen problémát, addig Győr-Moson-

Sopron megyében az ellenőrzött munkáltatók csupán 

21 százalékánál fedeztek fel hiányosságokat. 

Tolna megyében pedig valamennyi, az építőiparban 

ellenőrzött munkavállaló esetében megállapították, 

hogy bejelentés, illetve munkaszerződés nélkül fog-

lalkoztatták őket. 

A gazdasági válság miatt bevezetett, a kis- és közép-

vállalkozások támogatását célzó enyhébb szankciók 

már nem feltétlenül tartják vissza a jogsértésektől a 

munkáltatókat. 

Ezért 2018-tól kezdve már első alkalommal is mun-

kaügyi bírságot von maga után még a minimális 

foglalkoztatási szabály megszegése is, például a 

bejelentés elmulasztása. 
 

Origo

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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1956 
 

1956 őszének eseményei nehezen feledhetők azok számára, akiket megkínoztak, akikben soha el nem 

múló sebeket ejtettek. A történtekkel kapcsolatban az emberi megnyilvánulásokba még ma is gyakran 

közöny vegyül.  
 

Igaz, 1989 óta jelentős változás 

következett be az 56-os esemé-

nyek megítélésében. 1956 világ-

történeti jelentőségét elismerik, 

minden évben emlékezünk, koszo-

rúzunk, fejet hajtunk a sok áldozat 

előtt. Jelentős előrelépést tettünk 

annak  érdekében, hogy ez az ün-

nep a rangjának méltó helyre ke-

rüljön az emberek, az itthon és 

külföldön élő magyarság tudatában 

és a nemzetközi megítélés szintjén 

is. 

A hazafiasságra nevelés különös 

jelentőséggel bír napjainkban. 

Elengedhetetlenül fontos, hogy 

gyermekeink ismerjék történel-

münk dicső eseményeit, személyi-

ségeit, akik a haza, a haladás érde-

kében kiemelkedőt tettek. Tiszte-

lettel, megbecsüléssel emlékezze-

nek azokra, akik a magyarság jö-

vőjéért életüket áldozták, szenve-

déseken estek át. 
1956 története nemcsak forron-

gás és harc volt, hanem az elmúlt 

100 év legnagyobb boldogsága is. 

Maga a mennyország volt az a 10 

nap is. Boldogságban úszott az 

egész ország. A durvák megszelí-

dültek, a zárkózottak kinyíltak, a 

zsugoriak bőkezűek lettek, a kese-

rűek mosolyogtak, sőt a reményt 

vesztettek is bizakodni kezdtek. 

Örömmámor áradt szét a szívek-

ben. 

 
Jó volt Magyarországon élni, jó 

volt magyarnak lenni. 

Így maradjanak meg emlékeze-

tünkben ezek a napok! 

1956. október 23-án az egyetemi 

ifjúság békés tüntetést szervezett. 

Egyszerű emberek, munkások, 

járókelők csatlakoztak  hozzájuk. 

Az ifjúság követelései: 

– szolidaritás a lengyelekkel 

– tárgyalás a szovjetekkel egyen-

jogúság alapján 

– Nagy Imre legyen a miniszter-

elnök 

– demokratikus választások 

 – munkásellenőrzések az üze-

mekben 

– Rákosi és híveinek felelősség-

re vonása 

Este százezres tömeg tüntetett, a 

rádiónál tűzharcra került sor. Éjjel 

fegyveres felkeléssé szélesedett a 

békésnek induló tüntetés. Másnap 

kitört a szabadságharc. 
Október 27-én új kormány ala-

kult Nagy Imre vezetésével, ki 

tűzszünetet rendelt el. Bejelentette, 

hogy a szovjet csapatok  kivonul-

nak az országból. 

November 4-én a szovjet csapa-

tok támadást indítottak fővárosunk 

ellen „ellenforradalmi” jelszóval. 

Az új kormányt Kádár János ve-

zette. 

És aztán jött, az évekig tartó vé-

res megtorlás…(a szerk.) 
1989 óta elfoglalták a méltó he-

lyet a magyar történelem 1956-os 

mártírjai. Azok, akik életben ma-

radtak, nehéz lelki terhet hordoz-

tak magukban hosszú éveken át, s 

mind a mai napig nem tudták fe-

ledni 1956 emlékét, szellemét. 
http://kovacsneagi.qwqw.hu/  

 

Megtorlás 
 

Október 25-én a Parlament előtti Kossuth téren a környező épületekből szovjet harckocsik nyitottak 

tüzet a tüntető tömegre, az áldozatok pontos száma nem ismert, de száznál többre tehető. 26-

án Miskolcon, Mosonmagyaróváron, Kecskeméten, Nagykanizsán dördültek el emberéleteket kioltó kar-

hatalmi sortüzek. 
 

A miskolci sortűzben például a fegyvertelen tünte-

tők közül tizenhatan vesztették életüket, és legalább 

51 személy szenvedett részben maradandó fogyaté-

kosságot okozó sérüléseket. Az áldozatok között szá-

mos fiatalt találunk, a 18 éves Grómusz Mári-

át haslövés érte és a helyszínen elvérzett. 

A még csak tizenhárom éves Misley Emesét pedig 

arcán és szívén érte halálos találat. Éppen az iskolából 

tartott hazafelé. 

A kislány és tragédiája nagyon erősen kötődik Mis-

kolcon 1956 kollektív emlékezetéhez, a belvárosi 

Széchenyi utcában található emléktáblájánál minden 

évben koszorút helyeznek el. Egy másik kisko-

rú, Duzs László 16 éves kereskedősegéd tüdőlövés 

következtében vesztette életét. 

A szovjet csapatok november 4-i beavatkozása után 

a budapesti utcai harcok, továbbá a salgótarjáni és az 

egri sortűz követelt számos halálos áldozatot. 

A forradalom sorsát a szovjet katonai invázió pecsé-

telte meg november 4-én, néhány nappal azután, hogy 

Nagy Imre november 1-jén meghirdette Magyaror-

szág semlegességét és kilépését a Varsói Szerződés-

ből. 

A hatalmat november 4-én Kádár János szovjetek 

által támogatott Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 

Kormánya vette át, a fegyveres felkelők utolsó cso-

portjainak ellenállását november 10-11. táján törte 

meg a szovjet túlerő. A forradalom leverését kegyet-

len megtorlás követte: a kivégzettek száma (az eltérő 

adatokat közlő források szerint) 220-340 volt. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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http://kovacsneagi.qwqw.hu/
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Megkezdődtek az országos bértárgyalások 
Forrás: www.liganet.hu  

 

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának 2018. október 9-i ülésén mind a 

munkavállalói, mind a munkáltatói oldal sikeresnek értékelte a 2016-ban kötött kétéves bérmegállapo-

dást. Ennek kapcsán a munkavállalói oldal hangsúlyozta, hogy újabb, többéves bérmegállapodást tart 

szükségesnek. 
 

A munkáltatói oldal óvatosságra intett, hivatkozva a 

jövőben várható gazdasági növekedés körüli bizony-

talanságra. A munkáltatók újból felvetették a 2019-

ben esedékes Szociális Hozzájárulási Adó csökkenté-

seinek időpontját változatlanul szükségesnek tartják a 

január 1-jei bevezetését. Hangsúlyozták, hogy ennek 

hiányában nagyon megnehezülnének a jövőre vonat-

kozó tárgyalások. A megoldás érdekében javaslatot 

tettek a 2016-os megállapodás módosítására. 

A napirendhez kapcsolódóan Mészáros Melinda, a 

LIGA elnöke felhívta a figyelmet a minimálbér és a 

garantált bérminimum emelésének továbbgyűrűző 

hatásaira. Példaként a mezőgazdaságban és a vízügyi 

ágazatban megvalósult jelentős béremelkedést hozta 

fel. Jelezte, hogy a továbblépés érdekében első lépés-

ként a Visegrádi 4-ek szintjét kellene elérni, mivel a 

viszonyítási alapnak tekinthető cseh minimálbér nettó 

értékétől a magyar minimálbértől majdnem 40 száza-

lékkal marad el. Egyben kifejtette, hogy ehhez a je-

lentős emeléshez feltétlenül szükséges a munkaválla-

lók által fizetett közterhek mérséklése. Ez teszi lehe-

tővé, hogy a rosszabb helyzetben lévő munkáltatók is 

ki tudják fizetni a megemelt minimálbért. Mindez 

általános béremelkedést is jelent minden munkaválla-

ló számára. Javasolta, hogy a VKF újból fogadjon el 

bérajánlást, mivel ez nagyban megkönnyítené a válla-

lati bértárgyalásokat. Ez utóbbi javaslatra reagálva 

Rolek Ferenc kifejtette, hogy nagyon különböző hely-

zetben vannak a vállalatok, ezért nehézségekbe ütkö-

zik egy általános ajánlás elfogadása. 

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalataira hivatkozva 

Rolek Ferenc javasolta, hogy komolyabb ellenőrzésre 

van szükség, mivel a tisztességes munkáltatók ver-

senyhátrányba kerülnek. Zs. Szőke Zoltán (AFEOSZ –

COOP) ismételten felhívta a figyelmet a kis települé-

seken működő boltok problémájára, ahol a garantált 

bérminimum kifizetése sok esetben veszteségessé 

teszi az üzemeltetést. Amennyiben a vállalkozók nem 

kapnak kormányzati segítséget, akkor ezekben a he-

lyiségekben a lakosság ellátása sérülhet. 

Az ülésen a munkavállalói és munkáltatói oldal is 

egyetértett abban, hogy a béren kívüli juttatások jelen-

legi szabályozásán változtatni kell, ezért további tár-

gyalásokat igényeltek. A kormány ettől nem zárkózott 

el. 

Mindkét oldal igényelte a kormány aktív részvételét 

az elkövetkezendő tárgyalások során, különös tekin-

tettel a jelzett lezáratlan problémák megoldására és a 

járulék illetve adócsökkentési javaslatokra. 

Második napirendként a VKF tárgyalt a bértransz-

parencia erősítését szolgáló EU bizottsági ajánlásról a 

nemek közötti bérkülönbségek csökkentésére. A 

munkavállalói oldal nehezményezte, hogy ebben a 

kérdésben Magyarországon nem történt érdemi előre-

lépés. A résztvevők megállapodtak, hogy újból napi-

rendre tűzik az ajánlás magyarországi alkalmazásának 

lehetőségeit. 

A hivatalos napirendek után a LIGA Szakszerveze-

tek kérte, hogy a megszűnt korkedvezményes nyugdíj 

miatt kialakult helyzet kezelésére kidolgozott elkép-

zeléseket a VKF Monitoring Bizottsága tárgyalja 

meg, mivel Kormányzati állásfoglalás nélkül a szociá-

lis partnerek közti további egyeztetésekről már nem 

várható előrelépés. Bodó Sándor helyettes államtitkár 

elfogadta ezt a javaslatot. 
H.L. 

 

Sztrájkkészültség 
 

Két kiskereskedelmi multival is felmondta az idei bérmegállapodást a Kereskedelmi Alkalmazottak 

Szakszervezete. A KASZ keményebb eszközökhöz is nyúlhat, és akár már ebben az évben sztrájkot szer-

veznének. A szakszervezet elnöke szerint: a multik tartották ígéreteiket, csakhogy a munkaerő-piaci 

helyzet megváltozott. 
 

Az elmúlt évek alapján lassan már rutinszerűvé vá-

lik az, hogy az ősz beköszöntével a kiskereskedelmi 

láncok és szakszervezetek közötti bértárgyalások is 

elkezdődnek. Ennek oka részben az országban jelen 

lévő munkaerőhiány. 

Az áruházláncoknál tevékenykedő szakszervezetek 

célja idén, hogy bruttó 220 ezer forint körüli alapbért 

harcoljanak ki a munkavállalóknak jövőre. Hiába nő 

ugyanis évről évre a minimálbér és a garantált bérmi-

nimum összege, a versenyképes bolthálózatoknak 15-

20 ezer forintos bérelőnyt kell biztosítania mindezek-

kel szemben – márpedig a bérminimum jövőre 202 

ezer forintra ugorhat a jelenlegi 180,5 ezer forinttal 

szemben. 

Keményebb tárgyalások is jöhetnek, hiszen megkö-

tések nélkül tárgyalhatnak a következő évi bérről. 

Magyarul: ha megakadnának a bértárgyalások, akkor 

olyan eszközökhöz is folyamodhatnak, amelyek jel-

zésértékűek lehetnek a munkaadóknak, legyen az egy 

demonstráció vagy éppen egy sztrájk. 

http://www.liganet.hu/
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Segíts, hogy segíthessünk! 
 

Bedegi Krisztina 49 éves. Pedagógus és autoimmun beteg. Az autoimmun folyamatok szervezetében az izmok 

gyulladását, folyamatos sorvadását okozzák. Elsősorban a végtagjai érintettek, így a mozgásban szenvedi a 

legnagyobb hátrányt. Jelenleg rollátor segítségével közlekedik, de lépcsőn járni már nem tud. 

 

Betegsége gyógyíthatatlan, állapota folyamatosan romlik. 

 

Aktív pedagógus, sérült gyermekek oktatásával, fejlesztésével foglalkozik az Érdi Móra Ferenc Általános Isko-

lában. Közel húsz éve él Százhalombattán, a lakótelepen. 

 

A társasházból csak segítséggel tud ki- és bejutni, mert 7 lépcső vezet fel a földszinti lakásához. 

 

Csak egy rámpás lépcsőlift jelenthet megoldást számára, melynek költsége 3.500.000 Ft. 

 

Krisztina napról napra egyre nehezebben közlekedik. Szeretne dolgozni, minél tovább aktív tagja maradni a 

társadalomnak, tanítani tovább a gyermekeket. 

 

Tisztelettel kérjük, hogy lehetőségeihez mérten támogassa kezdeményezésünket egy rámpás lift beszerzé-

sére és felszerelésére. 

Adományát a százhalombattai Sérültekért Alapítvány OTP Bank 11742135-27248898 számú számlaszámára 

juttathatja el. 

Hálásan köszönjük a segítséget! 

 

 

Sérültekért Alapítvány       Lukács Bernadett     Sinka László 

    Százhalombatta        +36 20 394-8853    +36 30 862-5554 

 

 

 

Megszűnt a lakástakarékok állami támogatása 

A döntés nem érinti a már megkötött lakás-előtakarékossági szerződéseket, az állami támogatás a törvény 

hatályba lépését követően megkötött szerződések esetében nem jár majd. – (A szerk.) 

Milyen megtakarítási lehetőségek maradtak? 

Nyugdíjbiztosítás 

Az adóbevallásunkban a befizetéseink 20%-ának megfelelő, maximum évi 130 ezer Ft-ot igényelhetünk 

vissza. 
 

Rövidebb hosszabb időd van nyugdíjig és fizetsz adót!  Egy részét e visszaigényelnéd akár saját életed meg 

könnyítésére vagy gyerekeid unokád életkezdését segítenéd?  Még ha lemaradtál lakástakarékok állami támoga-

tás kihasználásában és nyugdíjas lennél mikorra lakáshiteled kifizetnéd erre is fordíthatod Nyugdíj megtakarítá-

sod!  

 

Befizetéseink után visszaigényelnéd adód egy részét, hiszen Te is el tudod költeni saját belátásod szerint, ha 

nem teszed, hidd, el Kormányunk el fogja saját belátása szerint!  

 

Kérj konzultációs időpontot: 

+36 20 31 40 987 

Nbolen@mol.hu 

 

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

Ha ötvenévesen is úgy gondolkodsz, mint húsz 
évesen, akkor az életedből feleslegesen elvesz-

tegettél harminc évet. 
* 

Ha egy nő a férfiakkal egyenlő akar lenni, akkor 
nincs benne egy csöppnyi becsvágy sem! 

* 
Van időszak, mikor a gyerekek és a felnőttek 

között csak a játékaik ára a különbség. 
* 

Ha homokba dugod a fejed, akkor könnyebben 
seggbe rúgnak. És nem tudod ki volt az. 

* 
A közgazdász az a „szakember”, aki másnap 

meg tudja magyarázni, hogy az előző nap meg-
jósolt dolgok miért nem történtek meg. 

* 
Kevesebbet hallgassunk a harsogó médiára és 
többet a tapasztalatainkból jövő halk hangokra! 

* 
Hogy kerülnek a "fűre lépni tilos" táblák a gyep 

közepére? 
* 

Az, aki még sosem követett el hibát, valószínű-
leg még sosem próbált semmi új dolgot. 

* 
Megbetegszik a férj. Feleségével elmegy az or-
voshoz. Az orvos megvizsgálja, majd behívja a 
feleséget egy négyszemközti beszélgetésre. 
- Asszonyom, a férjének megártott a stressz. Segí-
tenie kell neki. 
- Hogyan segíthetek? 
- Minden reggel adjon neki zsírmentes ételt, ebéd-
re húst, vacsorára sok gyümölcsöt és sört. 
Ne veszekedjen vele, ne kritizálja. Fontos a sok 
szex is, legyen vele szemben nagyon odaadó. Ne 
szóljon neki erről a beszélgetésről, mert ez to-
vább rontaná a helyzetét. Ha ezt a következő pár 
hónapban betartja, akkor a férje meggyógyul, el-
lenkező esetben sajnos meghal. 
Visszamegy a feleség. Férje megkérdezi: 
- Na, mit mondott a doki? 
- Azt, hogy hamarosan meg fogsz halni! 

* 
Szülői értekezlet, amelyen az elfoglalt szülők he-
lyett Csabika nagymamája vesz részt. 
- Sajnos - mondja az osztályfőnök -, Csabika bizo-
nyítványa nem lesz valami szép. Számtanból pél-
dául bukásra áll! 
- És ötöse nem is lesz? 
- De, lesz az is. Magatartásból és szorgalomból, 
mert amúgy csendes, szófogadó gyerek. 
- Na, tetszik látni! Amire én tanítom, abból ötös, 
amire maguk, abból meg egyes! 

* 
A falu lelkésze próbálja megtéríteni a falu iszáko-
sát: 
- Nézd fiam, az alkohol az ördög műve. Vegyünk 
egy példát: odaraksz a tehened orra elé egy vödör 
vizet és egy vödör pálinkát. Szerinted melyikből 
fog inni? 
- Hát... Biztos a vízből! 

- Természetesen, gyermekem. És azt is tudod, 
hogy miért? 
- Persze, atyám! Azért, mert marha! 

* 
Férj súgja feleségének: 
- Édesem, mi lenne, ha ma este testhelyzetet vál-
tanánk? 
Feleség: 
- Jó. Akkor te állj a mosogató mellé, én meg majd 
a tévé elé ülök, sört iszom és böfögök. 

* 
Bemegy egy szőke nő a börtönbe, és azt mondja 
az igazgatónak: 
- Tessék mondani, nem kaphatna a férjem kicsit 
könnyebb munkát? 
- Szóval ön úgy gondolja, hogy a zacskóragasztás 
túl fáradságos? 
- Zacskóragasztás? Érdekes, nekem azt mondta, 
hogy alagutat ás. 

*  

A székely Áron bácsi haldoklik. Az utolsó kívánsá-
ga, hogy meg akar tanulni latinul. Kérdezi tőle a 
tiszteletes: 
- Áron bátyám, az Isten áldja meg, minek akar 
maga éppen most, latinul tanulni? 
- Azért tiszteletes úr, mert ha felmegyek a menny-
be, a jóistennel olyan nyelven tudjak szót váltani, 
amit ő is megért. 
- Na de Áron bátyám, miért olyan biztos benne, 
hogy a mennybe kerül? Mi lesz akkor, ha a pokolra 
jut? 

- Mi lenne? Románul tudok beszélni! 
* 

Nő, az orvosi rendelőben, irtózatosan megdagadt 
orral. Az orvos kérdezi: 
- Mi történt magával? 
- Egy méh - válaszol a nő. 
- Rászállt az orrára? 
- Igen. 
- És megcsípte? 
- Nem volt ideje, mert a férjem leütötte a lapáttal. 

* 
Az önkéntes tűzoltók oktatást tartottak az oviban. 
A bemutató után az egyik óvónő feltette a követke-
ző kérdést: 
- Gyerekek, mit csináltok akkor, ha azt látjátok, 
hogy a fogason ég a kabátotok? 
Megszólalt az egyik kisfiú: 
- Nem veszem fel! 

* 

Egy házaspár balesetet szenved, aminek során a 
feleség arca csúnyán összeég. A plasztikai sebész 
bőrátültetést javasol, de a feleség, mivel kisterme-
tű, nem rendelkezik elegendő bőrfelülettel. Végül a 
férj hátsó feléről vesznek le egy nagy bőrdarabot. 
A műtét sikerül, a feleség szebb lesz, mint valaha. 
Egy buli után, amikor mindenki dicsérte a szépsé-
gét, örömtől sugárzó arccal mondja a férjének: 
- Annyira nagy jót tettél velem, hogy sosem tudom 
megfizetni neked! 
- Ugyan drágám, nekem elég fizetség, amikor lá-
tom, hogy anyád megcsókolja az arcodat... 



 
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 
 

 

 

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! 

 

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