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Közös Szakszervezeti javaslat a MOL Nyrt. 2019. évi bérfejlesztésére 

 

A szakszervezetek eddig is az alapbéremelésre fókuszáltak, mint a jól és eredménye-

sen teljesítő munkavállalói gárda anyagi elismerésének alapvető formájára. Ezért az 

érdekképviseletek most is olyan javaslatot tesznek, amely figyelembe veszi a munkál-

tató gazdasági eredményeit, teljesítő képességét és más területeken is megnyilvánuló 

nagyvonalú adakozó tevékenységét, és nem utolsó sorban a munkavállalók igényét. 

Javaslatunk segíti a kimagasló eredmények elérésében részes munkatársak munkájá-

nak elismerését, és indokolatlanul nem terheli meg a vállalat költségvetését.  

- A munkavállalók és a szakszervezeti tagok véleményének figyelembevételével a 

négy Kollektív Szerződést aláíró szakszervezet vezetője a következő, konszenzussal 

született közös javaslatot teszi: 

- Minden, nem menedzser besorolású MOL Nyrt. munkavállalót figyelembe véve 

50.000 Ft./hó alapbéremelés, amelyből 35.000 Ft. fix alapbéremelés mindenkinek és 

15.000 Ft. a helyi vezetők által differenciálható.  

A végrehajtás időpontja 2019. április 01-e, 2019. január 01-ig visszamenőleges el-

számolással.  

Kérjük, hogy az egyes területek bérelmaradását (pl. Logisztika) és a 80% alatti beál-

lású kollégák bérének rendezését külön keretből még az áprilisi általános bérfejlesz-

tés előtt rendezzék. 

- A VBK keretet 2019-ben 760 ezer forint/ évre javasoljuk megemelni.  

 

Budapest, 2018. december 17. 

 

......................................................               ………………….…………………. 

Bognár Piroska                                                    Biri László 

MOL Vegyész Szakszervezet                            MOL Bányász Szakszervezet 

 

……………………………………………..                      ………………………………………… 

Kovács László                                                       Tary László 

Olajipari Szakszervezet                                       Olajág Szakszervezet 
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A munkaidőszervezés új szabályai a Munka Törvénykönyvében 
 

2019. január 1-től több ponton változtak (2018. évi CXVI. törvénnyel) a munkaidőre és pihenőidőre 

vonatkozó rendelkezések a Munka Törvénykönyvében. dr. Czuglerné dr. Ivány Judit írása abban ad 

segítséget, hogy hogyan értelmezzük és alkalmazzuk az új szabályokat. 

 

A változások egy része pontosító jellegű, a többsége 

azonban lényeges változásokat hozhat elsősorban a 

rendkívüli munkaidő mértében, a munkaidő beosztá-

sában és a munkaidőkeret megállapításában, amely 

módosítások a munkavállalóktól és a szakszerveze-

tektől (sőt az üzemi tanácsoktól is) komoly odafigye-

lést fognak igényelni. 

(Néhány új rendelkezés – a szülési szabadságra és a 

gyermek gondozására igénybe vehető fizetés nélküli 

szabadság körében – csak 2020. január 1-én fog élet-

be lépni.) 

A munkavállalókat érintő legfőbb változások a kö-

vetkezők: 

1. Önként vállalt túlmunka 

(Mt. 109. § (2) bekezdés, 135. § (2) bekezdés h) 

pont, 135. (3) bekezdés és 143.§) 

2019. január 1-től lehetőség van arra, hogy a mun-

káltató közvetlenül a munkavállalóval írásban megál-

lapodást kössön arra, hogy a munkáltató által egyol-

dalúan elrendelhető évi 250 óra rendkívüli munkaidő 

(túlmunka) felett további legfeljebb évi 150 óra túl-

munkát rendelhessen el a munkáltató. 

A megállapodás mindig egy naptári évre szól. Ha 

azonban a munkaviszony év közben kezdődött, vagy 

egy évnél rövidebb határozott időre szól, akkor a 150 

órát ennek megfelelően arányosan lehet csak vállalni. 

Ha a munkaviszony részmunkaidőre jött létre, akkor 

is csak a részmunkaidőnek megfelelő arányban lehet 

önkéntes túlmunkára megállapodást kötni (ha pl. a 

részmunkaidő napi négy órás munkára vonatkozik, s a 

munkaviszony egész évre szól, akkor a vállalható 

önkéntes túlmunka éves mértéke csak a 150 óra fele 

lehet). A törvény nem említi, de ugyanilyen arányos-

ságot kell alkalmazni, ha a felek bármely más okból 

nem az év elején, hanem később kötnek megállapo-

dást. 

A megállapodásnál figyelembe veendő szempon-

tok: 
- a munkavállaló a megállapodás megkötésére nem 

kényszeríthető (s természetesen a munkáltatótól sem 

követelhető, hogy rendeljen el önkéntes túlmunkát), a 

megállapodásnak a felek önkéntes és kölcsönösen 

egybehangzó akaratnyilatkozatán kell alapulnia 

- a megállapodás csak írásban érvényes 

- legfeljebb egy naptári évre lehet megkötni (az eset-

legesen el nem rendelt túlmunka a következő naptári 

évre nem vihető át) 

- a munkavállaló felmondhatja a megállapodást, de 

csak az év végére (a törvény nem rendezi a felmondá-

si idő mértékét, ebből következően a felmondás bár-

mikor megtehető), amely nyilatkozatot szintén írásba 

kell foglalni. 

- az évi 150 óra a maximum, a felek ennél hosszabb 

időben nem, de rövidebb időtartamban megállapod-

hatnak 

- a megállapodásban rendezni lehet a felek számára 

fontos feltételeket is (pl. esetleg mely időpontban ne 

lehessen elrendelni a túlmunkát, mennyi idővel ko-

rábban legyen köteles jelezni az igényét, legyen köte-

lező írásban elrendelni azt, a munkavállaló milyen 

egyéni szempontjait legyen köteles a munkáltató fi-

gyelembe venni, az önkéntes túlmunka speciális nyil-

vántartási szabályairól, a kompenzáló pihenőidők 

mértékéről és kiadásának időpontjáról az önkéntes 

túlmunka díjazásának speciális szabályait – a törvényi 

minimumnál magasabb túlórapótlék vagy éppen a 

túlmunkáért járó díj kifizetésének időpontjáról - stb.) 

- a megállapodást követően – hacsak a felek a meg-

állapodásukban másként nem rendelkeznek – az ön-

kéntes túlmunkát is a munkáltató rendeli el 

- az önkéntes túlmunka díjazására is a munkáltató 

által egyoldalúan elrendelhető túlmunkára vonatkozó 

szabályok az irányadók – hacsak a felek a megállapo-

dásban máshogy nem rendelkeznek (Mt. 143. §). 

- az önkéntes túlmunkára vonatkozó megállapodást 

a munkáltatónak külön nyilván kell tartania (Mt. 134. 

§ (1) bekezdés d) pont) 

A kollektív szerződés (üzemi megállapodás) szere-

pe a túlmunka mértékének szabályozásában: 

A kollektív szerződés továbbra is szabályozhatja a 

munkáltató által egyoldalúan elrendelt túlmunka ma-

ximális évi mértékét, amelyre nézve nem változott a 

szabály, tehát a kollektív szerződés felemelheti a 

munkáltató által elrendelhető éves túlmunka mértékét, 

ennek korlátja azonban továbbra is az évi 300 óra. Ha 

kollektív szerződés erről így rendelkezik, ez nem 

zárja el a munkáltató és a munkavállaló által kötött 

megállapodás lehetőségét a további (az évi 300 órán 

felüli) önkéntes túlmunkára vonatkozóan, ennek 

azonban a maximális mértéke már csak évi 100 óra 

lehet. 

Kollektív szerződés azonban arról is rendelkezhet, 

hogy a munkáltató és a munkavállaló milyen feltéte-

lekkel köthet egyáltalán önkéntes túlmunkára megál-

lapodást, s milyen mértékben. A kollektív szerződés 

rendelkezése azonban csak a munkavállalók javára 

térhet el a törvénynek a túlmunkára vonatkozó ren-

delkezéseitől. 

Üzemi megállapodás akkor léphet a kollektív szer-

ződés helyébe, ha az adott munkáltatónál nincs kol-

lektív szerződés kötésére jogosult szakszervezet, vagy 

nem terjed ki rá valamely más, általa kötött kollektív 

szerződés hatálya (pl. több munkáltató által az ága-

zatban/alágazatban kötött kollektív szerződés esetén). 
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(folyt. az előző oldalról) 

2. Harminchat hónapos (hároméves) munkaidő-

keret alkalmazásának lehetősége 

(Mt. 94. § (3) bekezdés) 

2019. január 1-től lehetőség van arra, hogy a mun-

kaidőkeret maximális tartamát kollektív szerződés 

(üzemi megállapodás) a korábbi egy év helyett har-

minchat hónapban (három évben) állapítsa meg. Nem 

változott a munkáltató által egyoldalúan megállapít-

ható munkaidőkeretre vonatkozó szabályozás (négy 

hónap és a törvényben meghatározott esetekben hat 

hónap 

– Mt. 94. § (1) és (2) bekezdés). A változás tehát ki-

zárólag a kollektív szerződésben meghatározható 

munkaidőkeret mértékét érinti, amely a korábbi ma-

ximum egy év helyett lehet majd legfeljebb harminc-

hat hónap. 

A harminchat hónapos munkaidőkeret elrendelésé-

nek törvényi feltételei: 

- a legfeljebb harminchat hónapos munkaidőkeretet 

csak akkor lehet alkalmazni, ha abban a munkáltató és 

a szakszervezet kollektív szerződésben ebben megál-

lapodik 

- a kollektív szerződés is csak akkor rendelheti el 

jogszerűen ezt a hosszú munkaidőkeretet, ha azt ob-

jektív vagy műszaki vagy munkaszervezéssel kapcso-

latot okok indokolják 

- az elrendelhető munkaidőkeret maximuma harminc-

hat hónap lehet (kevesebbről tehát lehet rendelkezni, 

többről nem) 

- a kollektív szerződés nem csak a munkaidőkeret 

maximumáról rendelkezhet, hanem annak további 

feltételeiről is. 

A harminchat hónapos munkaidőkeret azt jelenti, 

hogy a munkáltató a munkaidőt (rendes és rendkívüli 

munkaidőt is) egyenlőtlenül oszthatja be ezen a há-

roméves időtartamon belül. A munkaidőbeosztás 

munkavállalót védő szabályait természetesen ebben 

az esetben is figyelemmel kell lenni. Ezek közül a 

legfontosabbak: 

- a munkáltató a munkaidőt az egészséges és bizton-

ságos munkavégzés követelményeire, valamint a 

munka jellegére figyelemmel osztja be 

- a beosztás szerinti napi munkaidő – a részmunka-

időt kivéve – nem lehet rövidebb négy óránál 

- a beosztás szerinti napi munkaidő maximuma nem 

lehet több tizenkét óránál, a heti munkaidő legmaga-

sabb mértéke pedig nem lehet több negyvennyolc 

óránál. Egyenlőtlen munkaidő beosztásnál a napi és heti 

munkaidő maximális mértékét négy és hat hónapos 

munkaidőkeret esetében a munkaidőkeret átlagában 

kell figyelembe venni, az ennél hosszabb legfeljebb 

harminchat hónapos munkaidőkeret esetében azonban 

ennél rövidebb időszak, tizenkét hónap átlagában kell 

megfelelni ennek a napi, illetve heti átlagmaximum-

nak, ha a kollektív szerződés így rendelkezik (Mt. 99. 

§ (7) bekezdés). A ledolgozott rendes és rendkívüli 

munkaidő tehát ennél rövidebb lehet tizenkét hónapon 

belül, hosszabb azonban nem. Ettől a szabálytól kol-

lektív szerződés is csak a munkavállalók javára térhet 

el (Mt. 135. § (2) f) pont). Fontos feltétel azonban, 

hogy ezt a tizenkét hónapos időtartamot a kollektív 

szerződés külön is előírja. 

- a napi és heti munkaidő átlagába be kell számítani 

a rendes és rendkívüli munkaidőket is. 

- a munkaidőbeosztásnál természetesen figyelembe 

kell venni a pihenőidőket is. 

- a munkaviszonynak a harminchat hónapi munka-

időkeret lejárta előtti megszűnése esetén is alkalmazni 

kell a törvény általános rendelkezéseit (Mt. 95. §). 

A kollektív szerződésben meghatározható a fenti, 

törvényi szabályokon kívül, illetve azoktól eltérően a 

munkavállalókat védő további szabályozás, az összes 

munkavállóra vonatkozóan is, pl.: 

- a harminchat hónapos munkaidőkeretnél rövidebb 

tartamú munkaidőkeretet is előírhat (négy, illetve hat 

hónap és a harminchat hónap között) 

- a kollektív szerződés korlátozhatja az önkéntes 

megállapodással vállalható túlmunka mértékét, sőt azt 

akár ki is zárhatja 

- feltételekhez kötheti az önkéntes túlmunka alkal-

mazását (pl. minden év elején a szakszervezet-

tel/üzemi tanáccsal való kötelező konzultáció a kö-

vetkező évi önkéntes túlmunka mértékéről elrendelé-

sének feltételeiről 

- meghatározhatja az önkéntes túlmunkára vonatko-

zó megállapodás minden munkavállalóra irányadó 

feltételeit 

- rendezheti a pihenőnapok/idők mértékét s kiadá-

sának szabályait 

- rendezheti a túlmunkának a munkaidőkereten be-

lüli elszámolási, kifizetési szabályait 

- a nyilvántartás speciális szabályai, beleértve az 

érintett munkavállalók rendszeres írásbeli tájékoztatá-

sát a ledolgozott túlmunkáról - stb. 

A munka díjazásának szabályai harminchat hó-

napos munkaidőkeret esetén 

A munkaidőkeret alkalmazásának indoka általában 

az, hogy a munkáltató a munkaidőt egyenlőtlenül 

oszthassa be. Harminchat hónapos munkaidőkeret 

esetében ennek feltétele, hogy e mögött a munkáltatói 

igény mögött objektív vagy műszaki, vagy munka-

szervezéssel kapcsolatos okok álljanak. Az egyenlőt-

len munkaidő beosztásból következik, hogy az a körül-

mény, hogy a munkavállaló teljesített-e túlmunkát is, 

s pontosan mennyit, csak a munkaidőkeret végén 

állapítható meg. Ennek alapján pedig a felek közötti 

teljes munkabér elszámolásra csak a munkaidőkeret 

végén kerülhet sor. Egyenlőtlen munkaidő beosztás 

esetén ezért a munkaidőkeret lejártáig a munkavállaló 

csak a törvényben meghatározott általános munkarend 

és az általános napi munkaidő alapján kapja a havi 

munkabérét (tehát fiktív összegű munkabért kap a 

munkavállaló), függetlenül attól, hogy ténylegesen 

mennyi időt dolgozott le. 
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(folyt az előző oldalról) 

Ennek alapján pedig a számára kifizetett havi mun-

kabér - esetenként - lehet több is és kevesebb is, mint 

amennyi a ténylegesen ledolgozott munkaidő alapján 

járna. A felek közötti pontos elszámolásra, így a túl-

munka elszámolására is – már a ténylegesen ledolgo-

zott munkaidő figyelembevételével – csak a munka-

időkeret lejáratakor kerülhet sor (Mt. 156. §). 

Egyenlőtlen munkaidő-beosztásban alkalmazott 

órabéres munkavállalók esetében ettől a számítási 

módtól a munkáltató és a munkavállaló erre irányuló 

megállapodással eltérhetnek. 

Harminchat hónapos munkaidőkeret esetén ilyen elté-

rő megállapodás 2019. január 1-től csak kollektív 

szerződés rendelkezése esetén kötelező (Mt. 165. § 

(3) bekezdés). A törvény módosításának indokolása 

szerint: „A Javaslat a munkavállalók védelme érdeké-

ben a munkaszerződésben történő megállapodás lehe-

tőségének kizárásával csak kollektív szerződésben 

biztosít eltérést attól az általános szabálytól órabéres 

díjazás esetén, hogy a munkavállaló havonta egyenle-

tes bérezésben részesüljön a legfeljebb harminchat 

hónapos munkaidőkeret, illetve elszámolási időszak 

alkalmazása esetén (Mt. 165. § (3) bekezdés).” 

3. A munkaidő beosztás közlésére vonatkozó új 

rendelkezés 

(Mt. 97. § (5) bekezdés) 

2019. január 1-től lehetőség van arra, hogy a mun-

káltató a már közölt munkaidő-beosztást a munkavál-

laló írásbeli kérésére is módosíthatja. 

Ennél az új szabálynál a következőkre kell figye-

lemmel lenni: 

- a munkavállalónak a kérését írásba kell foglalnia 

és igazolható módon átadnia az intézkedésre jogosult 

munkáltatói jogkörgyakorló személynek 

- a munkavállaló kérését nem befolyásolhatja a 

munkáltató, azaz nem alkalmazhat semmilyen kény-

szert vagy fenyegetést arra nézve, hogy maga a mun-

kavállaló kérje a változtatást, a kérésnek tehát valóban 

önkéntesnek kell lennie 

- a kérésnek, ahhoz, hogy valóban teljesíthető le-

gyen, fontos tartalmaznia, hogy hogyan, mely idő-

pontra, időszakra kéri a munkavállaló a munkaidő-

beosztás megváltoztatását 

- a munkavállalónak a kérését nem kell megindo-

kolnia 

- a munkavállalónak nem kell „helyettest” találnia 

maga helyett, ez a munkáltató joga és kötelessége 

- a munkáltató a kérést nem köteles teljesíteni, s ezt 

a döntését nem köteles megindokolni 

- ha a munkáltató a munkavállaló kérése ellenére 

nem módosítja a már korábban közölt beosztást, vagy 

arra a megváltoztatni kért munkaidőbeosztás első 

napjáig nem válaszol, a munkavállaló köteles lesz a 

munkáltató módosítani kért intézkedése szerint mun-

kába állni (ellenkező esetben a munkáltatói utasítás 

megtagadásának szabályait kell vele szemben alkal-

mazni). 

4. Heti pihenőnapok kiadása 

(Mt. 105. §) 

A munkavállalóknak továbbra is heti két pihenőnap 

jár, amelyek azonban egyenlőtlenül is beoszthatók. 

Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén hat egybefüg-

gő munkanapot követően legalább egy heti pihenőna-

pot be kell osztani. 

Ha azonban az egyenlőtlen munkaidőbeosztásra 

megszakítás nélküli, több műszakos vagy idényjelle-

gű tevékenység keretében kerül sor, akkor havonta 

legalább egy pihenőnapot kell beosztani. 

Egyenlőtlen munkaidő-beosztásnál is egy pihenőnap-

nak havonta vasárnapra kell esnie. 

5. További - pontosító – módosítások 

- munkanap és a hét fogalma (87. § (1) és (3) be-

kezdés) 

- fiatal munkavállaló esetében a heti pihenőnap és 

pihenőidő egyenlőtlenül nem osztható be (114. (4) 

bekezdés) 

- munkaerő kölcsönzés esetén fizetendő minimális 

kölcsönzési díj kormányzati megállapítása (Mt. 298. 

(5) bekezdés). 

6. 2020. január 1-től hatályba lépő szabályok 

- szülési szabadságra való jog (Mt. 127. § (1) és (2) 

bekezdés) 

- gyermek gondozására járó fizetés nélküli szabad-

ság (128. §) 

 

A túlóratörvény gyakorlati alkalmazása 
 

Dr. Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke a Magyar Idők megkeresésére megerősítette: 

munkajogilag nem lehetséges, hogy az év utolsó napjáig 400 órát túlórában ledolgoztassanak azokkal a 

dolgozókkal, akikkel nem írattak alá szerződésmódosítást. 

 

A Liga felmérést készített tagjai körében arról, mennyire vált gyakorlattá a túlóratörvény alkalmazása, illetve, 

hogy milyen a munkavállalók megítélése a kérdésben. Habár még nem érkeztek vissza mindenhonnan a vála-

szok, az látszik, a munkáltatók nem kérték a kollektív szerződésben a munkaidőkeret emelését akár három évre, 

de a korábbi szabályozás alapján kötött kollektív szerződések módosítására sem történtek megkeresések – 

mondta a szakszervezeti vezető. Hozzátette ugyanakkor: a dolgozók továbbra sem tartják elfogadhatónak a 

munka törvénykönyve módosítását, mert attól tartanak, hogy a későbbiekben a munkáltatók már kihasználják a 

jóval magasabb túlórakeret nyújtotta lehetőséget. 
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Átvihető-e a tavalyi szabadság 2019-re? 
 

A munkaáltatók és a munkavállalók sokszor csak az új év kezdetén szembesülnek azzal, hogy az előző 

évre járó szabadság nem került teljes egészében felhasználásra. Ilyen esetben felmerül a kérdés, hogy 

átvihető-e, és milyen mértékben, a tárgyévben ki nem adott szabadság a következő évre? A kérdésre, a 

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda nevében dr. Szabó Gergely ügyvéd, irodavezető partner válaszol. 
 

A szabadság kiadás általános szabályai 
A szabadság kiadásának alapvető szabálya, hogy a 

szabadságot a munkáltató adja ki. A gyakorlatban 

viszont sokszor előfordul, hogy a munkáltató a sza-

badsággal való rendelkezést teljesen átengedi a dol-

gozónak. Azonban a szabadsággal való rendelkezés 

átengedése nem mentesíti a munkáltatót a szabadság 

kiadásának felelőssége alól. Így egy munkaügyi el-

lenőrzésnél a munkáltató nem mentesülhet a felelős-

ség alól arra hivatkozva, hogy azért van ki nem adott 

tavalyi szabadság, mert azt a dolgozó „nem vette ki”. 

A szabadság kiadása előtt a munkáltató a munkavál-

lalót köteles meghallgatni. Ez azonban nem jelenti 

azt, hogy a szabadság kiadása során teljes egészében a 

dolgozó kívánsága szerint kell eljárni. A törvény elő-

írása szerint évente 7 munkanapnyi szabadságot kell a 

munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, leg-

feljebb két részletben kiadni. A munkavállalónak az 

erre vonatkozó igényét legalább 15 nappal a szabad-

ság kezdete előtt be kell jelentenie. 

A szabadságot a munkáltató úgy köteles kiadni, 

hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalom-

mal, legalább 14 egybefüggő napra mentesüljön a 

munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége 

alól. 

Ez nem azt jelenti, hogy 14 munkanap szabadságot 

kell egyszerre kiadni, hanem arra kell figyelni, hogy a 

munkavállalónak – figyelembe véve a heti pihenő 

napokat, munkaszüneti napokat is – legalább egybe-

függő 14 napig ne kelljen dolgoznia. A felek a sza-

badság kiadásának e szabályától közös megegyezéssel 

eltérhetnek. 

A szabadság átvitele a következő évre 
A szabadság kiadásának főszabálya, hogy a szabad-

ságot az esedékességének évében kell kiadni. A mun-

káltató kötelessége és felelőssége, hogy a szabadságot 

időben kiadja. Ez abban az esetben is így van, ha a 

munkáltatónál uralkodó gyakorlat szerint a dolgozó 

döntheti el, mikor megy szabadságra. Ebben az eset-

ben is a munkáltató kötelessége, hogy ellenőrizze, 

hogy mennyi szabadság került felhasználásra, és 

szükség esetén rendelkezzen a még fel nem használt 

szabadság tárgyévben való kiadásáról. 

Létezik néhány kivétel a szabadság tárgyévben való 

kiadása alól. Ha a szabadság igénybevétele még az 

esedékesség évében megkezdődik és a szabadság 

következő évben kiadott része nem haladja meg az 5 

munkanapot, akkor a szabadságot az esedékesség 

évében kiadottnak kell tekinteni. Ha például a mun-

kavállalónak a 2018. évi szabadságából az év végén 

adtak ki egybefüggő szabadságot úgy, hogy legfeljebb 

5 munkanap átnyúlik 2019-re, ez jogszerű szabadság-

kiadásnak számít. 

Ha a munkaviszony október 1-jén vagy azt követő-

en kezdődött, a szabadság a következő év március 31. 

napjáig adható ki. 

Az életkor alapján járó pótszabadságról a munkálta-

tó és a munkavállaló megállapodhatnak úgy, hogy e 

szabadságnapokat a munkáltató az esedékesség évét 

követő év végéig adhatja ki. Erre vonatkozó megálla-

podást a felek mindig a naptári évre vonatkozóan 

köthetnek. 

Kollektív szerződésben lehet megállapodni arról, 

hogy kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a mun-

káltató működését közvetlenül és súlyosan érintő ok 

esetén a munkáltató a szabadság egynegyedét legké-

sőbb az esedékességet követő év március 31-ig adhat-

ja ki. 

A szabadság pénzbeli megváltása 
A munkáltató a ki nem adott szabadságot csak egy 

esetben válthatja meg pénzben. Erre akkor van lehető-

ség, ha a munkaviszony megszüntetésre kerül. Ez így 

van az előző évben kiadni elmulasztott szabadság 

esetén is. Tehát az előző évben ki nem adott szabad-

ság is csak akkor váltható meg pénzzel, ha a munka-

viszony megszűnik. 

A munkavállaló szabadság kiadása iránti joga nem 

szűnik meg akkor sem, ha a tárgyévben az összes 

szabadságát nem adta ki a munkáltató. Azaz a szabad-

ság iránti igénye nem veszik el. Más kérdés, hogy 

előfordulhat, hogy a munkáltató már csak a szabadság 

esedékességére vonatkozó előírás megsértésével tudja 

kiadni a tavalyi évből bent maradt szabadságot. Per-

sze még ez is kevésbé jogsértő megoldás lehet annál, 

mintha egyáltalán nem adja ki, és adott esetben to-

vább halmozódnak a ki nem adott szabadságnapok. 
Üzletem.hu 

 

Kétéves bérmegállapodást fogadtak el a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) 

munkaadói és munkavállalói oldalának képviselői, amely szerint 2019. január 1-jétől és 2020. január 1-jétől is 

8-8 százalékkal emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum összege – jelentette be Varga Mihály pénz-

ügyminiszter vasárnap a testület ülését követő sajtótájékoztatón Budapesten. 

A pénzügyminiszter hozzátette, a megállapodás értelmében 2019-ben a 8 százalékos béremelés hatására a mi-

nimálbér bruttó összege 149 000 forint, a garantált bérminimum bruttó összege pedig 195 000 forint lesz. A 

Pénzügyminisztérium (PM) helyszínen kiadott közleménye szerint a VKF 2019-re és 2020-ra is a béremeléshez 

hasonlóan 8 százalékban határozta meg a bérajánlás mértékét is. 
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Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Befejeződött az egyik olajkút fúrás. Annak ellenére, 
hogy egy kiváló célpont volt, nem találtunk semmit 

a megcélzott, feltételezett gyűjtőhelyen. 
Lefordítom: mindazok dacára, hogy csapatunk jól 

játszott, kikaptunk 13 nullra. 
* 

Egy jó vezetőnek minden a többiekről kell, hogy 
szóljon, nem saját magáról. 

* 
Mindenki pillangó szeretne lenni, hernyó senki sem. 
Pedig ahhoz, hogy pillangóvá válj, elkerülhetetlen, 

hogy előbb hernyó legyél. 
* 

Az értékeket nem a munka, hanem az emberek 
nyújtják. 

* 
A klímaváltozás mindenki felelőssége. Aki nem tesz 
semmit, olyan bűnös, mint az, akikre ujjal mutogat. 

* 
Mondtam telefonon az orvosnak, hogy eltörtem a 
lábam két helyen. Azt mondta, máskor ne menjek 

erre a két helyre. 
* 

Ha nem tudod, hogy mit csinálj, menj sietve és vágj 
gondterhelt arcot, miközben a telefonod a füleden 

tartod. 
* 

- Légy szíves add kölcsön a fekete öltönyödet, mert 
meghalt a szomszéd! 
- Persze, természetesen, vidd csak. 
Néhány hét múlva megint találkoznak: 
- Jó lenne, ha vissza adnád az öltönyömet! 
- Hülye vagy? A szomszédon van. 

* 
- Számomra érthetetlen - mondja a bíró a vádlottnak -, 
hogy a falon ott függ a vadászpuskája, és akkor maga 
lenyilazza a feleségét. Miért? 
- Nem akartam, hogy felébredjenek a gyerekek. 

* 
- Hogy sikerült a randid? 
- Hát, csak olyan sakkosan... 
- Hogyhogy? 
- A fehér királyról kiderült, hogy egy sötét paraszt! 

* 
Egy 90 éves bácsi ellenőrző vizsgálatra megy az orvo-
sához. Az orvos kérdezi tőle, hogy van. 
- Nagyszerűen érzem magam, doktor úr. Fél éve újra 
nősültem. A feleségem 20 éves és három hónapos 
terhes. Mit szól ehhez, doktor úr? 
A doki gondolkodik, aztán megszólal: 
- Ismerek egy vadászt, aki sosem hagy ki egyetlen va-
dászidényt sem. Egyszer azonban véletlenül az eser-
nyőjét viszi magával a puskája helyett. Szembetalálja 
magát egy oroszlánnal. Ráfogja az esernyőt, céloz, és 
meghúzza a ravaszt, vagyis az esernyő gombját. 
Bumm! Az oroszlán abban a pillanatban elterül a földön. 
- Ez lehetetlen! Biztos, hogy valaki más lőtte le! - hitet-
lenkedik az öregúr. 
- Nekem is ez a véleményem. - mondja a doktor. 

* 
A szupermarketben a biztonsági őr csodálkozva látja, 
hogy egy szőke nő a zöldséges részlegnél telerakja a 

kosarát uborkával, majd amikor megtelt, visszarakja 
őket a polcra. Miután a nő ezt vagy háromszor megis-
métli, odamegy hozzá és megkérdezi, miért csinálja ezt. 
- Most voltam kozmetikusnál - mondja a szőke - és azt 
mondta, hogy jót tesz az arcbőrömnek az uborkapako-
lás... 

* 
Általában csak ültem a TV előtt és sorozatokat néztem. 
Aztán az orvosom azt mondta, több mozgásra lenne 
szükségem. 
Azóta teniszmeccseket nézek. 

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

* 
Két haver elmegy kempingezni. Mondja az egyik: 
- Én hoztam magammal egy üveg pálinkát, hogy ha 
véletlenül megszúrna minket egy rozsdás szög, legyen 
mivel fertőtleníteni. Te mit hoztál? 
- Két rozsdás szöget. 

* 
Anyós és a veje hazafelé tartanak a piacról. Nehéz a 
csomag, cammog a mama, mire a veje dühösen kifa-
kad: 
- Mama, igyekezzen már, mert ha így haladunk, holnap-
ra sem érünk haza! 
- Majd meglátom én fiam, ha te is 85 éves leszel, hogy 
fogsz akkor sietni! 
- Hát még azt is meg akarja élni? 

* 
Egy nő a buszon újságot olvas. Rátalál egy cikkre, ami 
a világ halálozási statisztikájával foglalkozik. Annyira 
felcsigázza a hír, hogy odafordul a szomszédjához: 
- Hallotta már, hogy minden pillanatban, amikor csak 
levegőt veszek, meghal valaki a világon? 
Erre a szomszédja rezignáltan: 
- Akkor talán próbálkozzon a fogmosással! 

* 
Orvos a betegnek vizsgálat után: 
- János bácsi, maga tette ide az íróasztalomra ezt az 
ötezrest? 
- Nem! 
- Miért nem? 

* 
A tanár felelteti Dezsőt: 
- Tudod-e honnan jön az áram? 
- Az őserdőből. 
- Ezt miből gondolod? 
- Mert amikor a múltkor elment az áram, apa azt mond-
ta már megint lekapcsolták a villanyt ezek a majmok. 

* 
Szülészeten várakozik három apuka. A román, a néger 
és a székely. Egyszer kijön a bába: 
- Megvan mindhármuk babája. Csak az a baj, hogy 
összekevertük. Jöjjenek és próbálják kiválasztani a 
sajátjukat. 
Székely berohan és felkapja a négert. 
- Uram, az biztos nem az öné. 
- Tudom, de míg ki nem derül, melyik a román addig ezt 
én le nem teszem. 
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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! 

 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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