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Karácsony 
 

Karácsony a kereszténység jelentős ünnepe, Jézus születésnapja. Napjainkra családi vonatkozása 

felerősödött, a szeretet, az összetartozás, az ajándékozás ünnepe lett. Karácsony napja az emberiség 

egyik legősibb ünnepe, s az év egyik kiemelt pontjaként jelezte a nap fordulását és egy újabb év eljöve-

telét. 
 

A téli napforduló napja az év 
egyik olyan sarokpontja volt, mely 
a nyári napfordulóval (azaz a 
Szent Iván-éjszakájával) együtt 
egységes keretet adott az idő-
számításnak. Míg a nyári napfor-
duló során a legmagasabban állt 
a Nap, és a legrövidebb éjszaka 
következett be, addig télen a 
legalacsonyabban delel a Nap, és 
ekkor van az év leghosszabb 
éjszakája is. A téli napforduló az 
északi féltekén december 21-22-
ére esik, míg a déli féltekén pont 
fordítva, június 21-22-ére. Ezért is 
volt, hogy míg a nyári napforduló 
alkalmával azért gyújtottak tüze-
ket, hogy elűzzék a közeledő 
sötétséget, addig a téli napforduló 
alkalmával a fény diadalát, az élet 
megújulásába vetett hitet ünne-
pelték, hiszen ekkortól kezdtek az 
éjszakák újra rövidülni, és hosz-
szabbodni a nappalok. 

Krisztus születésének 
keresztény ünnepe 

Krisztus születésének megün-
neplése csak később, a keresz-
ténység térhódításával került 
előtérbe, ám ezután fokozatosan 
egybekapcsolódott a téli napfor-
duló pogány ünnepével. Tényle-
gesen Nagy Konstantin egyházi 
reformja, és a kereszténység 
államvallásként való bevezetése 
után, a niceai zsinat intézkedései 
kapcsán 325 és 335 között került 
sor az ünnep elismerésére. Az 
ünnep kitűzésének célja az volt, 
hogy lezárja a Jézus Krisztussal 
kapcsolatos vitákat, és a niceai 
zsinat határozatát liturgikus esz-
közökkel tegye népszerűvé, 
amely szerint Jézus Krisztus isten 
is és ember egy személyben. Az 
ünnep napjának megválasztása 
nem volt egyértelmű, mert Jézus 
születése napjával kapcsolatban 
a sok uralkodó elmélet közül a téli 
napforduló csak az egyik időpont 
volt. 

Egyes vélemények szerint Jé-
zus december 20-án született, ám 
mások szerint április 18-19-én, 
míg megint mások szerint nov-
ember 25-én, sőt egyes elméletek 

szerint Vízkeresztkor, azaz január 
hatodikán látta meg a napvilágot. 
A zsinat után a határozat decem-
ber 25-ét jelölte meg az ünnep 
napjának, hogy ezzel a már emlí-
tett "Sol Invictus"-t, a Győzedel-
mes Nap-ot ellensúlyozzák, és a 
pogány ünnepet a Szent Iván-
éjszakához hasonlatosan új for-
mában a keresztény ünnepnapok 
és szokások részéve tegyék. Így 
lett "Sol Invictus" napjából "Sol 
Salutis" (az üdvösség napja), 
amely már a Megváltó születését 
ünnepelte. A korábbi születésnap, 
amely Vízkereszt néven a kará-
csony utáni tizenkettedik nap, 
Jézus megkeresztelésének napja 
lett, és végül a húsvéti böjthöz 
hasonlóan előkészületi napokat, 
adventet (advenio - eljön) csatol-
tak az ünnep elé. 

 
A IV. század során a legtöbb 

keleti egyház átvette Jézus szüle-
tésének ünnepéül a december 
25-i dátumot. Az ellenállás Jeru-
zsálemben tartott a legtovább, de 
végül ott is elfogadták az új idő-
pontot. Az örmény egyház azon-
ban a mai napig ragaszkodik a 
január 6-i karácsonyhoz. Miután 
keleten is december 25-én rögzült 
a karácsony, Jézus keresztelésé-
re, mint epifániára (Isten megje-
lenése) január 6-án emlékeztek 
(itt azonban a naptárreformok 
elutasítása miatt tolódik januárra 
a karácsony). 

Az ünnep minden nyelven saját 
nevet kapott, amely azt tükrözi, 
hogy ennek mindenhol különle-
ges jelentősége van. A magyar 
"karácsony" szó szláv eredetű, és 
a "korcsun", azaz "lépő, átlépő" 
szóból származik. Ez a szó az új 
évbe való átlépést jelzi, tehát ősi, 
naptári (és egyben a napforduló-

hoz kapcsolódó) eredetű, akár-
csak a lengyel megfelelője, a 
"kolenda", vagy az orosz 
"koljáda", ami viszont karácsonyi 
éneket jelent. Az angol 
"Christmas" szó Krisztus nevére 
utal, míg a német "Weihnacht" és 
a holland "kertsmisse" a szent éj 
egyházi ünneplésére utalnak. A 
latin "natalis" (születés) szóból 
származik a latin nyelvek mind-
egyikének karácsony szava: a 
francia "noel", az olasz "natale" a 
spanyol "navidad" illetve még a 
walesi "nadoling" szó is. A kará-
csony ősibb, napfordulót idéző 
jellegét a skandináv "Jul" szó 
idézi, melyből az óangol "Yule" is 
származik. A szó pontos jelenté-
se azonban nem ismert, talán a 
téli ünnepi időszak eredeti nevét 
jelölheti. 

A karácsonyfa eredete 
Mára az ünnep egyik legfonto-

sabb jelképe a karácsonyfa lett, 
mely azonban jóval ősibb szimbo-
likával bír, mint a keresztény ün-
nep maga. A fa az Ószövetség-
ben is a kozmikus életerőt szim-
bolizálja, a pogány hitvilágokban 
gyakran az istenek lakhelye, a 
germánoknál pedig egyenesen a 
világ szimbóluma (Yggdrasil) is. 
Az életfa vagy a zöld ág élet-
szimbóluma gyakran kapcsolódik 
a különböző ünnepek népszoká-
saihoz, így a téli napfordulóhoz 
és a karácsonyhoz is. A karácso-
nyi életfa ágait a népszokás sze-
rint Katalin vagy Borbála napján 
állították vízbe, és az az ünnepre 
kizöldült, ezzel is az élet diadalát 
hirdetve a sötétség és a halál 
felett. Ezeknek a termőágaknak 
utódaként jelent meg később a 
karácsonyfa is. 

A szó eredete két évszázada 
még a földesúr részére karácso-
nyi adóként beszolgáltatott tűzifát 
jelentette. A német 
"Weihnachtsbaum" szó tükörfordí-
tásaként megjelenő karácsonyfa 
szokása protestáns, evangélikus 
gyakorlatból ered a Rajna felső 
szakasza vidékéről. 

(folyt. a következő oldalon) 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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A 16-17. században már kará-
csonyi májusfák állítását említik 
ezen a helyen, ám ezt is komoly 
rendeletekkel szabályozták, 
melybe például azt is belefoglal-
ták, hogy egy személy csak egy 
fát állíthatott. A szokás azonban 
továbbterjedt, és a 18. századra 
egész Németországban elterjedt. 
Ekkor már gyertyával feldíszített 
karácsonyfákat állítottak. 

A szokás Berlinből került át 
Bécsbe, ahol a 19. század első 
évtizedeiben az arisztokrata csa-
ládok és a művészek körében 
gyorsan elterjedt. A század köze-
pén már a polgárcsaládok köré-
ben is megünnepelték ezt a na-
pot, így külön érdekesség, hogy 
amikor 1860 karácsonyakor Er-
zsébet királyné Madeira szigetén 
volt gyógykezelésen, Ferenc Jó-
zsef e távoli helyre is küldött neki 
feldíszített fenyőfát. Angliába a 
német Albert szász-coburg-gothai 
herceg, Viktória királynő férje vitte 
az első karácsonyfát. A német 
területen kialakult szokás egész 
Európában elterjedt, kivándorlók 
révén a tengerentúli területekre is 
eljutott. 

Az ajándékozás eredete 
A szoros német és osztrák ro-

koni kapcsolatokkal rendelkező 
arisztokrata családok komoly 
szerepet játszottak Magyarorszá-
gon a karácsonyfa szokásának 
elterjesztésében. Pesten az első 

karácsonyfát v a l ó s z í n ű l e g  

Brunszvik Teréz grófnő állította 
1824-ben, ám elterjesztésében 

jelentős szerepe volt a Podma-
niczky és a Bezéredy családok-
nak is. Az új szokás a városokban 
viszonylag gyorsan meghonoso-
dott. Az 1840-es években már a 
polgárcsaládok karácsonyához az 
örökzöld fenyő is hozzátartozott. 
A '60-as években, adventi idő-
szakban, Pesten fenyővásárok 
voltak. Az aradi Alföld című újság 
1862-ben arról számolt be, hogy 
egy nőnevelő-intézet növendékei 
Deák Ferencnek karácsonyfát 
állítottak, melynek minden ágán 
egy-egy általuk készített kézi-
munka függött. A magyar szép-
irodalomban a karácsonyfa 1866-
ban, Jókai Mór A koldusgyermek 
című karácsonyi tárgyú elbeszé-
lésében jelent meg először. 

A karácsonyfát kezdetben al-
mával, dióval, ostyával, 
mézespogácsa-alakokkal és cu-
korral díszítették. A díszek készí-
tésekor fő szempont volt az ehe-
tőség, a gyerekek fabontásakor 
nyalánkságként megették. Már az 
első karácsonyfákon hajlított drót-
tal rögzített gyertyák égtek. A 
XIX. század vége felé már a csil-
logó díszek váltak a karácsonyfák 
összképének meghatározóivá. 
Üvegdíszek gyártására vonatko-
zóan 1848-ból származik az első 
adat, nagybani előállítása Né-
metországban már a század vé-
gén elkezdődött. 

A római világban a napforduló-
kor ünnepelt Saturnalia (dec. 17.) 
a vidámság és az ajándékozás 
napja volt, a római újévkor (jan. 
1.) pedig a házakat zöld növé-

nyekkel és lámpákkal díszítették, 
a gyerekeknek és a szegények-
nek pedig ajándékot adtak. A 
niceai zsinat után ez meglévő 
szokás is keresztény köntösbe 
öltözött, és amikor Szent Miklós 
napja is az ünnepkörhöz került, 
az ajándékozás szokása is egy 
keresztény szent neve alatt foly-
tatódott tovább (bár nem kevés 
országban - így nálunk is - az 
ajándékozás karácsonyi szokása 
csak áttételesen köthető Szent 
Miklós napjához). 

* * * 
A magyar népi hagyomány-

ban Szenteste napján csak a 
ház körül szabadott dolgozni, a 
mezőn tilos volt tevékenykedni. 
Szintén nem volt szabad köl-
csönadni, mert ez elvitte a sze-
rencsét. 

Ezen az éjjelen a kútból, pa-
takból merítették az úgyneve-
zett aranyos vizet vagy életvi-
zet, melynek egészséghozó 
szerepet tulajdonítottak. Az 
éjféli mise alatt a pásztorok 
egyes vidékeken körbejárták a 
templomot, és zajkeltéssel (os-
torcsattogtatás, kereplő, kürtö-
lés) igyekeztek a gonoszt távol 
tartani. A mise után a gazdák 
megrázták a gyümölcsfákat, 
hogy bő termés legyen, illetve 
az állatoknak is különféle má-
gikus erővel bíró ételeket adtak 
(pl. szentelt ostyát, piros al-
mát), hogy egészségesek ma-
radjanak. 

  

Nagyapa tányérja 
  

Egyszer volt egy jómódú család, ahol anya, apa, nagypapa, és egy gyerek élt együtt egy fedél alatt. A 

családi étkezések mindig közösen, az asztalnál zajlottak. Karácsonykor mindig szép terítő, friss virág, és 

drága étkészlet került az asztalra, úgy, ahogy illik. 
 

A nagypapa már öreg volt, reszketett a keze, sokat 

betegeskedett. Ezért kilötyögtette az ételt a drága 

asztalterítőre. Rossz szemmel nézte ezt a menye, és 

ezért korholta az idős embert. Karácsonykor azonban 

megelégelte a dolgot, és nem engedte a családi asztal-

hoz ülni. Így a nagypapa a sarokban ült le egy sámli-

ra, ölbe vette a tányérját, és úgy evett. 

Egy óvatlan pillanatban azonban kiesett az öléből a 

gyönyörű tányér, és tartalmával együtt leesett az étke-

ző kövére, ahol darabokra tört. Nagyon mérges lett az 

asszony, és a férje is, hogy a drága étkészletből eltört 

egy tányér. Rá is ripakodtak az idős emberre az ügyet-

lensége miatt. Ezért karácsony másnapján elővettek 

egy csorba, megkopott cserépedényt, és az volt a 

nagypapa tányérja. 

Ő nem ellenkezett, beletörődött a sorsába, és elfo-

gadta az ócska holmit. Finom vacsora került bele, a 

nagypapa pedig könnyes szemmel evett. Szeretett 

volna ő is az asztalnál ülni a családjával. Újra megis-

métlődött az eset. Ez a kopott kis cserépedény is ki-

esett a nagypapa remegő kezéből, és ripityára tört az 

étkező kövén. 

Az anya már készült, hogy ismét leszidja a nagypa-

pát, amikor felugrott az asztaltól a gyermekük, és 

odasietett a cserepekhez. Elkezdte összeszedegetni 

óvatosan, egyenként. Erre az apja ráripakodott, hogy 

üljön le. 

– Nem ülök le. Összeszedem, és összeragasztom a 

cserepeket, hogy amikor ti lesztek öregek, akkor ti is 

ebből a tányérból egyetek! 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Megjelent a Magyar Közlönyben az a törvénymódosítás, amelynek értelmében kivezetik a lakás-

takarékpénztárak állami támogatását. 

 

Az állami támogatás a törvény hatályba lépését követően megkötött, illetve meghosszabbított szerződések ese-

tében nem jár majd. Az állam több mint húsz éve támogatja a lakás-takarékpénztárakat, azonban ez a megtaka-

rítási forma nem szolgálja eredményesen az otthonteremtési célokat, miközben a szolgáltatók az állami támoga-

tás egy részén is "extraprofitot realizálnak". 

Az állami támogatás a törvény hatályba lépését követően megkötött, illetve meghosszabbított szerződések 

esetében nem jár majd. 

A döntés nem érinti a már megkötött lakás-előtakarékossági szerződéseket. 

 

M A G YA R   K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 161. szám 
 

2018. évi LXIII. törvény a lakástakarék-pénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról* 

 

1. § A lakástakarék-pénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 22. § (1) bekezdése helyébe a következő ren-

delkezés lép: 

„(1) Az állami támogatás éves mértéke a lakás-előtakarékoskodó által az adott megtakarítási évben a lakástaka-

rék-pénztárnál az adott szerződés alapján betétként elhelyezett összeg harminc százaléka, legfeljebb azonban 

megtakarítási évenként hetvenkétezer forint. A támogatás mértékének és felső határának módosítása a már 

megkötött szerződéseket – a lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási idejének 29. § szerinti meghosz-

szabbítását kivéve – nem érinti.” 

 

2. § A lakástakarék-pénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény „A lakáselőtakarékosság állami támogatása” 

alcíme a következő 24/A. §-sal egészül ki: 

„24/A. § A lakástakarék-pénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXIII. tör-

vény hatálybalépését követően kötött lakás előtakarékossági szerződés esetében a lakás-előtakarékoskodót a 21. 

§ szerinti állami támogatás nem illeti meg.” 

 

3. § A lakástakarék-pénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. §-a a következő c) ponttal egészül ki: 

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg) „c) az e törvény szerinti állami támoga-

tásban részesülő lakás-előtakarékosságra vonatkozó hitelintézeti reklámok, hirdetések részletes szabályait.” 

 

4. § A lakástakarék-pénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény a következő 29. §-sal egészül ki: 

„29. § A lakástakarék-pénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXIII. tör-

vény hatálybalépését megelőzően kötött lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási idejének meghosszab-

bítása esetén a 21. § szerinti állami támogatás a meghosszabbított megtakarítási időre nem illeti meg a lakás-

előtakarékoskodót, az állami támogatás ezen meghosszabbított megtakarítási időre nem igényelhető.” 
 

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Nem adható jövőre lakáscélú munkáltatói támogatás 
 

Csak az idén nyújtott munkáltatói támogatással számolhatnak az érintettek, a személyi jövedelemadó-

ról szóló rendelkezések között ugyanis szerepel a következő passzus: "A 2019. január 1-jét megelőzően 

nyújtott lakáscélú munkáltatói támogatással összefüggésben az e törvény 2018. december 31-én hatályos 

szabályait alkalmazni kell." 
 

Fata László, a cafeteriatrend.hu szakértője szerint 

ezt az átmenetei rendelkezést azért írta bele a gazda-

sági bizottság az adótörvénybe, mert a lakáscélú tá-

mogatás (lakás vásárlás, építés, bővítés, korszerűsítés, 

akadálymentesítés támogatása és az ehhez kapcsolódó 

hitelek támogatása) éveken áthúzódó folyamat lehet. 

Aki például idén kap lakás építéséhez támogatást, 

annak az idei szabályok alapján 2020. május 31-ig 

kell összeállítani a teljes dokumentációt. De egy idei 

lakás vásárlás közvetlen támogatásához is jövő tava-

szig kell teljessé tenni az anyagokat. Az adómenetes-

ség szabályainak törlésével a jogalkotó törölte ennek 

a hosszú folyamatnak a leírását is 2019. január 1-es 

dátummal. 

A fenti idézett törvényi szakasz azt mondja ki, hogy 

ha valaki idén év végéig nyújt ilyen adómentes támo-

gatást, annak a 2018-as törvényi szabályok alapján 

kell összeállítani az adómentességi dokumentációt az 

idei szabályok szerinti határidőkig. A 2018. december 

31-ig utalt ilyen támogatás tehát adómentes lesz, a 

2019. január 1-től indított utalások esetén azonban ez 

már jövedelemként adózik. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.cafeteriatrend.hu/
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Álomeredmény a Moltól: robbant a profit 
 

A Mol-csoport 708 millió dollár tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredményt (EBITDA) 

ért el az idei harmadik negyedévben, 23 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában, ez az 

utóbbi három év legjobb negyedéves eredménye - közölte a Mol Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 

honlapján. 

 

A pénzügyi jelentés szerint az 

első három negyedév EBITDA-

ja meghaladja a 2 milliárd dol-

lárt. 
Forintban számolva az 

újrabeszerzési árakkal becsült, 

tisztított EBITDA 197,4 milliárd 

forint volt a harmadik negyedév-

ben, az előző év azonos negyed-

évében elért 150 milliárd forint 

után. 

Az eredmény meghaladta a várt 

188,8 milliárd forintos piaci kon-

szenzust. 

A jelentés idézi Hernádi Zsoltot, 

az olajipari vállalat elnök-

vezérigazgatóját, aki szerint az erős 

harmadik negyedéves eredmé-

nyeknek köszönhetően elérhető 

közelségbe került az év során meg-

emelt, 2,4 milliárd dolláros 

EBITDA-cél teljesítése vagy túltel-

jesítése, miközben jelentős ered-

ményeket értek el a 2030-as straté-

gia átfogó átalakítási folyamatai-

nak megvalósításában is. 

A konszolidált, nemzetközi 

számviteli elvek (IFRS) alapján 

készült jelentés szerint az egysze-

rűsített szabad cash-flow 22 száza-

lékos emelkedés mellett 398 millió 

dollárt ért el a harmadik negyedév-

ben. 

Így az első három negyedévben 

az egyszerűsített szabad cash-flow 

1,29 milliárd dollárt tett ki, ami 

már most eléri az éves célsáv felső 

értékét. 

Az értékesítés nettó árbevétele 

5,2 milliárd dollár (1450 milliárd 

forint) volt, a tavalyi harmadik 

negyedévben elért mintegy 4 milli-

árd dollár (1046 milliárd forint) 

után. 

 
 Az elnök-vezérigazgató kiemel-

te az EBITDA és a szabad cash-

flow növekedését, ami értékelése 

szerint a magas olajárak miatt elért 

jobb kutatás-termelési eredmé-

nyeknek, a fogyasztói szolgáltatá-

sok üzletág kétszámjegyű növeke-

désének, valamint a romló makro-

gazdasági környezet ellenére ki-

egyensúlyozott eredményeket elérő 

feldolgozás-kereskedelem üzletág-

nak köszönhető. 

Az idei harmadik negyedévben 

írtuk alá a vállalatcsoport kiemelt 

projektje, a poliol-üzem tervezési, 

beszerzési és kivitelezési feladatai-

hoz kapcsolódó szerződéseket, 

valamint stratégiai együttműködést 

kötöttünk a műanyag hulladék 

újrahasznosítása terén is- tette hoz-

zá Hernádi Zsolt. 
MTI 

 

 

Még az ideinél is kedvezőbb 

osztalékjuttatás elé nézhetnek a 

részvényesek, ami nagyon helyes, 

hiszen a közösen elért eredmé-

nyeket díjazni szokás. 

Felmerül azonban az a magától 

értetődő kérdés, hogy a „vége-

ken” tökéletes minőségben telje-

sítő, nyereségtermelők miként 

részesülnek ebből a nyereségből? 

Nyakunkon vannak a bértár-

gyalások. Az Olajipari Szakszer-

vezetnek világos és egyértelmű 

javaslatai lesznek arra vonatko-

zóan, hogy a munkáltató miként 

tudja „meghálálni” az üzemek-

ben, irodákban, laboratóriu-

mokban, Logisztikán, Tűzoltók-

nál, EBK-n, és máshol karakán 

módon helytálló és hatalmas 

hasznot termelő, illetve bajt, nem 

kívánt tragédiát megelőző kollé-

ganőknek és kollégáknak ezt a 

hatalmas nyereséget. 

Az eredmények tudatában egy-

más hátát lapogató vezérkarnak ez 

talán eszébe sem jut. 

 

Egyetért velem, kedves Herná-

di Zsolt elnök-vezérigazgató úr? 
BéJé 

 
 

Sajtóhír 
 

A Mol-csoport 120 méteres új székháza Újbudán, a Kopaszi-gát melletti városrészben épül fel. Az alsóbb 

szinteken étterem, kávézók, konferenciaterem, míg az irodaterek a felsőbb szinteken kapnak helyet. A 

zöld terek az épületen belül és kívül is nagy hangsúlyt kapnak. 
 

Szollár Domokos, a Mol-csoport kommunikációs 

igazgatója azt mondta: az új épülettel lehetőség nyílik 

arra, hogy az eddig elkülönült részlegek egy térben 

kapjanak helyet, a létesítmény pedig a nagyközönség 

számára is nyitott lesz. 

Az épületet brit és a magyar építészek tervezték, 

akiknek korábbi munkái között szerepel például a 

londoni Wembley stadion, a WestEnd City Center 

vagy a Budapesti Rendőr-főkapitányság épülete. A 

monumentális létesítmény nemcsak méreteiben, ha-

nem környezetbarát megoldásaival is egyedülálló lesz 

Magyarországon. 

Fegyverneky Sándor egykori országos főépítész azt 

mondta: a környezettudatosság ebben az esetben azt 

jelenti, hogy az üvegburkolat egy átépítés, bontás 

esetén újrahasznosítható, újra beolvasztható. Az üve-

gen szabályozható mértékben lehet átengedni a napsü-

tést, ezzel temperálható a belső hőmérséklet. 



 
Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu  

 

Kommandósokkal együtt csapott le a NAV: biztonsági őröket kölcsönző bűnszerveze-
tet számoltak fel 

 

Négy megyében, harminchárom helyszínen volt rajtaütés egy nap alatt. A vagyonvédelemben munka-

erő-kölcsönzéssel foglalkozó bűnszervezetet számoltak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-

dunántúli nyomozói, a szervezet több mint egymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek - közölte a 

NAV Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága az MTI-vel. 
 

A közlemény szerint a szervezet irányítói olyan - 

főként Tolna és Pest megyében tevékenykedő - cég-

hálózatot hoztak létre, amely alvállalkozói munkaerő-

kölcsönző gazdasági társaságokból állt. A láncolat 

tetején lévő négy cég fővállalkozóként vagyonvédel-

mi és őrzésbiztonsági munkát vállalt szabályos alvál-

lalkozói szerződések alapján. A feladatok elvégzésé-

hez a láncolat további cégeitől kölcsönöztek munka-

erőt, és a megbízást közvetítő cégeken keresztül át-

számlázták nekik. 

Az őrzés-védelmet ténylegesen végző munkaválla-

lók úgynevezett "bukó cégekhez" voltak bejelentve 

alkalmazottként, amelyek nem fizettek utánuk járulé-

kokat. 

A munkaerőt kölcsönbe adó 20 társaság strómanok 

nevére, székhelyszolgáltatókhoz bejegyzett cég volt, 

amelyeket a háttérből a bűnszervezet vezetője és segí-

tői irányítottak. 

Az adó- és járulékfizetés elkerülésével 1,3 milliárd 

forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségve-

tésnek - írták. 

A rajtaütés napján a NAV dél-dunántúli pénzügyi 

nyomozói, pénzügyőrei adórevizorokkal és informati-

kusokkal négy megyében, harminchárom helyszínen 

dolgoztak. 

A szervezet fő irányítójával szemben kommandóso-

kat is bevetettek, mert az előzetes információk szerint 

lakóhelyén tíz - szabályosan bejelentett - vadász- és 

egyéb lőfegyvert tartott. Vele együtt tizenöt gyanúsí-

tottat állítottak elő, közülük hét embert őrizetbe vet-

tek. A bíróság három gyanúsított letartóztatását és egy 

bűnügyi felügyeletét rendelte el. 

Az igazgatóság közölte: a kár mintegy 60 százalé-

kának megtérülését biztosító vagyoni érték megköze-

líti a 700 millió forintot. 

A nyomozók kezdeményezték ingatlanok, gépjár-

művek, bankszámlán vezetett összegek, valamint a 

láncolatban szereplő cégek üzletrészeinek zár alá 

vételét, illetve lefoglalását. 

Emellett 47 millió forint készpénzt, 11 millió forint 

értékűre becsült festményt és egyéb értékes ingóságo-

kat - ékszert, órát, érmét - is lefoglaltak. 
MTI 

*** 

Természetesen ilyesmi mifelénk elő sem fordul-

hat, mert itt a munkaidőkeretet, a hatóság felé 

történő bejelentést és a szerződéseket mindenkor a 

törvényeknek megfelelően kezelik az illetékesek. 

Ugye így van? 
B.J. 

 

Hatalmasat nőtt a horvát olajtársaság bevétele 
 

Az INA horvát olajipari vállalat 2018 első kilenc hónapjában 21 százalékkal, 16,2 milliárd kunára (706 

milliárd forint) növelte bevételét, a nettó nyeresége egyszeri tételek nélkül 9 százalékkal 1,06 milliárd 

kunára (46 milliárd forint) nőtt 2017 ugyanezen időszakához képest. 
 

A cég, harmadik negyedéves eredmény-

beszámolójában ismertette: 2018 első kilenc hónapjá-

ban az adó- és kamatfizetés, valamint értékcsökkenés 

előtti eredmény (EBITDA) 2,7 milliárd kunát (117 

milliárd forint) tett ki, ez hasonló eredmény, mint az 

előző év ugyanezen időszakában. Az INA a bevételek 

növekedését főként a nagyobb eladással és a kőolaj-

származékok kedvező árával magyarázza. 

Fasimon Sándor, a cég igazgatótanácsának elnöke 

szerint az INA 2018 első kilenc hónapja a vállalat 

összeredménye alapján pozitívan értékelhető. 

– A kőolaj árának emelkedése és a kedvező környe-

zet a kutatás és a termelés terén továbbra is pozitívan 

hat az INA 2018-as működésére – mondta. 

– A hazai nyersolaj kitermelés stabil maradt, ugyan-

akkor a gázkitermelés természetes csökkenése kihí-

vást jelent, legalább is addig, amíg az észak-adriai 

koncessziókról szóló tranzakciót nem sikerül véglege-

síteni az ENI multinacionális olaj- és gázvállalattal – 

hangsúlyozta Fasimon Sándor.  

Tájékoztatása szerint a finomítói tevékenységből 

származó bevételek nőttek a harmadik negyedévben a 

tavalyi év ugyanezen időszakához képest, amivel 

pótolták azt a hiányt, amely az év elején keletkezett a 

rendszeres és tervezett karbantartási tevékenység 

miatt.  

– Folytatjuk a nyersolaj-kosár bővítését, amellyel 

változik a termelés struktúrája, de feldolgozunk 

profitábilisabb nyersanyagot is – húzta alá az INA 

igazgatótanácsának elnöke. 

Az INA nagyberuházásai a tavalyi hasonló időszak-

hoz képest 11 százalékkal nőttek, 912 millió kunát 

tettek ki. A nettó adósság 1,14 milliárd kunára csök-

kent: az adósság és a tőke aránya 9 százalék alá esett 

vissza. Az INA 49,08 százaléka a Molé, a magyar 

olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a 

vállalatban. A cég 44,84 százaléka a horvát állam 

tulajdona. 
MTI  

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://faktor.hu/faktor-magyar-biztonsagi-orok-hatosag?source=hirkereso
http://faktor.hu/faktor-magyar-biztonsagi-orok-hatosag?source=hirkereso
http://faktor.hu/faktor-megkeseltek-egy-biztonsagi-rt-belehalt-a-seruleseibe?source=hirkereso
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Részleges eredmények az egyeztetésen 
 

A Liga Szakszervezetek, a Magyar Szakszervezeti Szövetség, és a Munkástanácsok Országos Szövetsé-

ge 2018. november 28.-án egyeztetett a T/3628 számon jegyzett, „Munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-

kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról” címet vise-

lő törvényjavaslat egyik benyújtójával, Kósa Lajossal és a Pénzügyminisztérium képviselőivel. 
 

A tárgyaláson a szakszervezetek részleges ered-

ményeket értek el, így:  

1. A Javaslat egyik legélesebben kritizált válto-

zása, mely kollektív szerződés nélkül, a munkáltató 

egyoldalú rendelkezése alapján lehetővé teszi éves 

szinten 400 óra rendkívüli munkavégzés elrendelését, 

változtatásra kerülhet, így maradna az a hatályos sza-

bály, hogy a munkáltató által egyoldalúan elrendelhe-

tő rendkívüli munkavégzés maximum 250 óra, és 

kizárólag kollektív szerződésben lehet megállapodni 

éves óraszámának emeléséről (jelenleg ez 300 óra 

maximumot tesz lehetővé). Ez kifejezetten fontos 

eredmény, így remélhetőleg ezen túl is a 250 órás 

mértéknél magasabb óraszám csak kollektív szerző-

désben rögzíthető. A beterjesztő nem vetette el annak 

mérlegelését, hogy (amennyiben nem engedne az 

immár kizárólag csak kollektív szerződéssel lehetsé-

ges „tágításából), ennek maximuma 350 óra legyen, 

magyarán a 400 órára még kollektív szerződésben se 

legyen lehetőség. 

2. A Javaslat másik – szakszervezetek által éle-

sen kritizált – pontja, a hároméves munkaidőkeret, 

azon túl, hogy akár az egészséget is veszélyeztető 

módon szélsőségessé teheti a munkaidő felhasználá-

sát, a szakszervezetek határozott álláspontja szerint az 

uniós joggal sincs összhangban. A Javaslat készítői 

álláspontunk szerint téves logikával abból indultak ki, 

hogy az uniós irányelv két maximumszabályának 

[mely szerint a heti munkaidő maximuma (a túlórát is 

ideértve) 48 óra; és – bizonyos további feltételek 

fennállása esetén – kollektív szerződéssel ez a heti 48 

órányi munkaidő egy éves munkaidőkerettel haszno-

sítható] úgy is meg lehet felelni, hogy a napi nyolc 

(némi egyszerűsítéssel heti 40) órás rendes munkaidő 

hároméves munkaidőkeretben osztható be. Ennek 

kapcsán legnagyobb problémaként a túlmunka díjazá-

sának több évre való elhúzásának lehetőségét említ-

jük, melyet – leegyszerűsítve – elég lenne hároméven-

te elszámolni. Erről a felek még további egyeztetése-

ket folytatnak le a nemzetközi szabályozás és gyakor-

lat alapul vételével. A szakszervezetek mindezek 

mellett továbbra is tartják azon véleményüket, hogy a 

kollektív szerződés által megállapítható maximális 

munkaidőkeret jelenlegi feltételrendszere („technikai 

vagy munkaszervezési okok”) jelenleg is számos ér-

telmezési nehézséget vet fel a gyakorlatban, kontúrjai 

bizonytalanok és a jogbiztonságot aligha szolgálja 

ebben a formában. Ezen a Javaslat által bevezetni 

szándékozott új feltételrendszer („objektív vagy mű-

szaki vagy munkaszervezési ok”) sem javít; ez a sza-

bály hasonlóan bizonytalan tartalmú, túl tág és vissza-

élésekre teremthet alapot. A szakszervezetek a közvé-

lemény hiteles tájékoztatása miatt ismételten kihang-

súlyozzák: a munkaidőkeret bővítése kizárólag ott 

történhet meg, ahol létezik kollektív szerződés és 

ebben a szakszervezet megállapodik a munkáltatóval! 

Megfontolását kérték – ezen szempontot is erősítve – 

a szakszervezetek annak, hogy az üzemi megállapo-

dás, amely az Mt. alapján szabályozhatja a munkavi-

szonyból származó vagy az ezzel kapcsolatos jogot 

vagy kötelezettséget, azaz „átveszi” a kollektív szer-

ződés szerepét, amennyiben nincs a munkáltatónál 

kollektív szerződéskötési képességgel rendelkező 

szakszervezet, ne legyen jogosult megállapodni sem a 

munkaidőkeret hosszában, sem a rendkívüli munka-

végzés emelésében. 

3. Eredményként említjük a jelenleg alkalmaz-

ható legszélsőségesebb munkaidő-beosztási szabály-

nak a tervezett módosítását. Az egyenlőtlen munka-

idő-beosztás esetén hat egybefüggő munkanapot kö-

vetően legalább egy heti pihenőnapot be kell osztani. 

Ez alól kvázi „kivétel”, hogy egyenlőtlen munkaidő-

beosztás esetén a megszakítás nélküli, a több műsza-

kos, az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoz-

tatott munkavállaló számára havonta legalább egy heti 

pihenőnapot be kell osztani. Ezt a mértéket a szak-

szervezetek legalább a duplájára kérték emelni, ma-

gyarán minimum két heti pihenőnapot legyen köteles 

beosztani a munkáltató; ezt a beterjesztő is támogatá-

sáról biztosította. 

4. A módosítással bekerülne egy új mondat is a 

jogszabályba, miszerint a munkáltató a közölt munka-

idő-beosztást a munkavállaló kérésére vagy hozzájá-

rulásával is módosíthatja. A munkaviszony egyen-

súlyhiányos, aszimmetrikus szerkezete miatt a „hoz-

zájárulásával” feltételt a szakszervezetek aggályosnak 

tartják, mely súlyos visszaélésekre vezethet. Javasol-

ták ezért e fordulatot elsősorban törölni, vagy másod-

sorban, ha a jogalkotó feltétlenül ragaszkodik a sza-

bályhoz, akkor minimum írásos hozzájáruláshoz köt-

ni, rögzítve, hogy a munkavállalót e körben semmi-

lyen hátrány nem érheti. A benyújtó jelezte, hogy érti 

a felvetést és javasolja a szöveg egyértelműsítését, 

hogy az ne teremthessen alapot visszaélésekre. 

5. Végezetül megjegyezzük, hogy a szakszerve-

zetek által tett egyes pontosítások is akceptálásra ke-

rültek, melyek azonban inkább a jogalkalmazást segí-

tik elő, érdemi változással nem járnak. 

 

LIGA Szakszervezetek 

Magyar Szakszervezeti Szövetség 

Munkástanácsok Országos Szövetsége 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.parlament.hu/irom41/03628/03628.pdf
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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. 

 

Kérj konzultációs időpontot: 

+36 20 31 40 987 

Nbolen@mol.hu 

 

 

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


 

 Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Torz gondolkodás, torz lélek, torz vélemény. 
* 

Az önelégültség befogja a szemet, ezért nem 
csoda, ha mindig pofára esel. 

* 
Ott ahol mindenki egyetért valamiben, senki 

sem gondolkodik igazán. 
* 

Régen a lányok úgy tudtak főzni, mint az any-
juk. Ma úgy tudnak inni, mint az apjuk. 

* 
Az öregkor legbiztosabb jele az, ha a gyertyák 

többe kerülnek, mint a születésnapi torta. 
* 

A tüntetők félnek az igazságtól, 
ezért elszántan harcolnak ellene. 

* 
A tehénlepény sosem esik az élére. 

*  
A szarvas vadászat szép sport lenne, ha a 

szarvasnak is adnának fegyvert. 
* 

Légy rossz, jónak lenni dögunalom! 
* 

A nagy Szovjetunió egyik iskolájában a tanító néni 
egy nyulat hoz be a biológia órára. Meg is kérdezi 
Ivánkát: 
- Na, Ivánka mi ez? 
- Nem tudom tanító néni. 
- Jaj, Ivánka ne mondd, hogy nem tudod, gondol-
kozz egy kicsit. 
- Most sem tudom tanító néni. 
- Dehogyisnem tudod, hiszen egész évben erről 
tanultunk. 
- Csak nem személyesen maga Vlagyimir Iljics?! 

* 
A bíró szigorúan kérdi a vádlottól: 
- Hány pofont adott a panaszosnak? 
- Egyet, bíró úr... 
- De ő azt állítja, hogy ötöt. 
- Csak egy volt, bíró úr, de tekintettel silány testal-
katára, őt részletben adtam be neki. 

* 
A nagypapa a kerti hintaágyban üldögél egy hűvös 
őszi napon, gatya nélkül. 
Az unokája aggódva kérdi: 
- Nagypapa, megfázol! Miért üldögélsz itt fél pucé-
ran? 
- Tudod, kis unokám, a múltkor pulóver nélkül ül-
tem itt, és másnap teljesen megmerevedett a vál-
lam. Az, hogy így üljek itt, a nagyanyád ötlete volt. 

* 
- Szomszéd, használhatnám a fűnyíróját? 
- Persze, csak ne vigye ki a kertemből.. 

* 
A kutya tényleg az ember legjobb barátja. Ha nem 
hiszed el, próbáld ki a következőt: 
Zárd be a kutyádat és a feleségedet a kocsid cso-
magtartójába. 
Egy óra múlva nyisd ki! 
Ki örül neked jobban, amikor meglát? 

Orvos a beteghez: 
- Kovács úr, maga sokkal jobban néz ki, mint a 
múltkor. 
- Igen, doktor úr, mert pontosan betartottam az 
utasítást, ami a gyógyszerre volt írva. 
- És mi volt az? 
- Az, hogy az üveget tartsuk gondosan lezárva.  

* 
Dezső odarohan a benzinkúthoz: 
- Kérek 10 liter benzint. 
- Milyet? 
- Mindegy, csak gyorsan tessék adni! 
Öt perc múlva ismét rohan a benzinkúthoz Dezső: 
- Kérek még 10 litert! 
- Minek az neked? 
- Ne tessék feltartani! Ég az iskola! 

* 
- Uram, az ön idegei tönkrementek. 
- Tudom, doktor úr, a horgászás miatt. 
- Hogyan? A horgászás nyugtatja az idegeket. 
- Persze, engedéllyel… 

* 
Liberális anyukák sétálnak egymás mellett, tolják a 
gyerekkocsikat. Az egyik megkérdezi a másiktól: 
- Mondd, neked mid van: fiad vagy lányod? 
- Nem tudom. Majd eldönti, ha felnő. 

* 
- Hallottad? A Tóni anyósa beleesett a folyóba! 
- Szegény asszony! 
- Aztán sikerült kihúzni! 
- Szegény Tóni! 

* 
Pasi a konditeremben odamegy az edzőhöz: 
- Melyik gépet kell használnom, hogy fel tudjam 
szedni azt a szőke csajt? 
- A bank automatát a bejáratnál! 

* 
Egy férfi fegyverrel a kezében beront egy bankba 
és az összes készpénzt követeli, amit a rémült 
pénztárosnő át is ad neki. Miután megszerezte az 
összes pénzt, körülnéz és megkérdezi a mellette 
álló férfit: 
- Látott maga engem itt bankot rabolni? 
- Igen uram, láttam. 
Erre a bankrabló szó nélkül lelövi. Majd a mögötte 
álló férfihoz fordul: 
- És maga látta, ahogy kiraboltam ezt a bankot? 
- Én nem, de a feleségem látta... 

* 
Ült a varjú az ágon, és nem csinált semmit. Arra 
ment a nyuszika és megkérdezte tőle: 
- Varjú koma, nem zavarna, ha én is leülnék ide az 
árnyékba, és egész nap semmit se csinálnék? 
- Engem ugyan nem. Ülj csak le és lazíts te is! - 
mondta a varjú. 
A nyuszika így is tett. Leült az árnyékba és nem 
csinált semmit egész nap. Délután aztán arra járt a 
róka, meglátta a lazító, szunyókáló nyuszit, és 
megette. 
A tanulság az, hogy ahhoz, hogy egész nap csak 
lazsálhass, nagyon magasan kell ülnöd... 

 



 
Drótpostacímünk:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 

 

Az Olajipar i  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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