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Karácsonykor és Szilveszterkor is dolgoztak 
A majdnem 100 milliárdos osztalékból nekik mennyi jutott? 

 

Karácsonykor és Szilveszter éjszakáján nem mindenkinek jutott pihenés, kikapcsolódás, meghitt 

családi melegség. Ebben a mondatban a MOL Nyrt. ünnepnapokon is dolgozó műszakos alkalmazotta-

ira, tűzoltóinkra, laboránsokra, civil biztonsági őreinkre utaltam. Legtöbben szeretteink körében töl-

töttük az ünnepnapokat, de szép számmal akadtak olyanok, akik számára munkával telt ez az időszak 

is. Vajon gondoltunk-e rájuk is, miközben jóízűen falatoztuk a karácsonyi menüsort, vagy az ajándé-

kokat bontogattuk. És a béremelés kapcsán a cégvezetés gondolt-e rájuk és azokra a társaikra, akik 

egy következő ünnepnapon, hétvégeken, éjjel és nappal, esőben, kánikulában, fagyban kerülnek sorra, 

jönnek műszakba? 

 

Ők azok, akik az üzemekben megelőzik bekövet-

keztekor pedig, elhárítják az üzemzavart – természe-

tesen nem csupán ünnepnapokon, hanem az év min-

den napján. 

Ők azok, akik nyáron kánikulában is dolgoznak, 

téli hidegben havat lapátolnak vagy fagy-

mentesítenek, miközben folyamatosa ellenőrzik a 

technológia működését. Ők azok, akik tűzoltóként 

helytállnak, és ha a körülmények úgy hozzák, éle-

tünket és MOL Nyrt. értékeit gondolkodás és mérle-

gelés nélkül védik. 

Ők azok, akik a portákon biztonságukra felügyel-

nek. 

Ők azok, akik a laborban elemzik alapanyagaink 

és termékeink minőségét. 

Ők azok, akik a logisztikán töltenek, ürítenek és 

mindig helyt állnak. 

Ők azok, akiket Szenteste nélkülözni kénytelen 

családjuk, mert a műszak nem engedheti meg azt, 

hogy mindenki otthon legyen. 

És ők azok, akik az irodákban is összességükben 

olyan felkészültséggel rendelkeznek, amely biztosít-

ja a folyamatos minőségi termelést. 

HR és cégvezetők erősen figyeljenek, mert a fenti 

mondatokban elhangzottakról szerintem halványlila 

dunsztjuk sincs... 

Félreértés ne legyen: keressenek jól azok, akik a 

céget vezetik, de ne ilyen „bérfejlesztést” ajánljanak 

fel. Itt hivatkoznék egy torztükörre: a tavalyi évben, 

a részvényeseknek kifizetett közel 100 milliárd fo-

rintos (Pontosan 94 278 069 345 forint) osztalékra. 

Fent nem tudják – hiszen elefántcsonttoronyban 

élnek –, hogy felütötte fejét az elégedetlenség, ami-

nek közvetlen következménye a kedvtelen, munkáját 

állandó kényszernek érző dolgozó, a rossz munkahe-

lyi klíma, és a csökkenő teljesítmény. Ennek oka az 

alacsony béreik, ami sok MOL munkavállalót arra 

kényszerít, hogy fontolják meg, maradnak-e vagy 

mennek. 

És nem az a megoldás erre, hogy mikor feszül a 

húr, ilyen-olyan szintű vezetők veszik a fáradtságot 

és lefáradnak a pórnépek közé, ahol megpróbálják 

elmagyarázni azt, hogy mennyire jó nekik. 

Béreket kell emelni, míg nem késő. Mert ha elsza-

badulnak az indulatok, nem lesz aki mederben tartsa 

őket… 

Nagyszámú fizikai munkavállalónak az sem tet-

szik, hogy a MOL Nyrt. megkülönböztető módon 

külön kezeli a szellemi dolgozók bérét, mintha ők 

nem járulnának hozzá a MOL nyereségességéhez. 

De azt is lehetségesnek tartják, hogy ezzel a mód-

szerrel tudatosan éket akarnak verni a szellemi-

fizikai munkavállalók közé. 

Azt javaslom, hogy egymásra figyeljünk, és ne 

hallgassunk a szirénhangú, Janus-arcú propagandis-

tákra, akik torz személyiségükből fakadóan feszült-

séget akarnak kelteni közöttünk. 

Csak mi magunk tudunk változtatni, elhatározással 

és meggyőződéssel törekedni arra, hogy a munkálta-

tó kellőképpen megbecsülje azokat, akik lelkiisme-

retesen tesznek azért, hogy nyereséges legyen a cég. 

Mindennapi tapasztalataim alapján azt gondolom, 

hogy együttműködéssel, a lapítás falazatát lebontva 

tudunk határozott befolyást szerezni azoknál a céges 

vezetőféléknél, akiken kolléganőink és kollégáink 

bére múlik. 
Brunecker Jenő

 

Sajtóhír 
 

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. közzétette a 2019. január 1-jétől magyarországi üzleteiben és 

biatorbágyi logisztikai központjában érvényes béreket, írja közleményében az áruházlánc. Két számje-

gyű emelést hajt végre a cég a kezdő fizetéseknél. 
 

A jövő év január 1-jétől érvényes bértábla értelmében az ALDI 10,88 százalékkal emeli a kezdő fizetéseket. 

Mind a bolti eladók, mind a logisztika területén az áru-összekészítők heti 40 órás munkaidőre vetített induló 

havibére 301 900 forintra emelkedik, amelyhez 5000 forint értékű Erzsébet-utalvány társul. 

A diszkontlánc bruttó 300 000 forint fölé emeli a kezdő pénztárosi, illetve logisztikai munkatársak bérét. 

A 10 éve a vállalatnál dolgozó munkatársak alapbére 10 év után heti 40 órában pedig 383 300 forint, ehhez 

szintén társul az 5000 forintos Erzsébet-utalvány. 
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MOL Bányász Szakszervezet 

MOL Vegyész Szakszervezet 

Olajipari Szakszervezet 

Olajág Szakszervezet 

 

Budapest, 2019. február 13. 
 

Ratatics Péter  

MOL Magyarország Igazgató 
 

Dr. Bauer Dávid 

MOL HR Igazgató 
 

Tisztelt Igazgató Urak! 
 

A Szakszervezetek elnökei 2019. február 11-én a megbeszéltek szerint a Munkáltatót telefonon tájékoztatták, 

hogy a 2019. február 7-én tárgyalt „Megállapodás a MOL Nyrt. 2019-2020. évi juttatási rendszerére vonatko-

zóan” ajánlatukat a munkavállalók képviseletében nem állt módunkban elfogadni. 
 

Kérjük a tisztelt Munkáltatót, hogy további lépéseiről a bértárgyalás folytatását illetően tájékoztatni szíves-

kedjen bennünket, 2019. február 18-án 14 óráig! 

A Szakszervezetek a korábban átadott közös bérajánlásukat továbbra is fenntartják. 
 

Üdvözlettel: 

____________________                             ____________________ 

Biri László        Bognár Piroska 

MOL Bányász Szakszervezet     MOL Vegyész Szakszervezet 

 

____________________                 ____________________ 

Kovács László                   Tary László 

Olajipari Szakszervezet                    Olajág Szakszervezet 
 

 

MOL Bányász Szakszervezet 

MOL Vegyész Szakszervezet 

Olajipari Szakszervezet 

Olajág Szakszervezet 

Budapest, 2019. február 13. 

Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! 
 

A Munkáltató 2019. február 7-én átadott 2019-2020 évre vonatkozó béremelési ajánlatát a Szakszervezetek 

nem fogadták el. Erről a Munkáltatót 2019. február 11-én a Munkáltató kérésének megfelelően telefonon értesí-

tették. 
 

A mai napon tájékoztatást kértünk a Munkáltatótól a bértárgyalások folytatásának szándékáról, melyet 2019. 

február 18-án 14 óráig várunk. 
 

A négy Szakszervezet megállapodott abban, hogy a tárgyalások felfüggesztése, vagy a közös szakszerve-

zeti bérajánlás elutasítása esetén 2019. február 18-án megalakítják a sztrájkbizottságot a Munkavállalók 

jogos béremelési követelésének elérése érdekében.  

 

Üdvözlettel: 
 

____________________                             ____________________ 

Biri László        Bognár Piroska 

MOL Bányász Szakszervezet     MOL Vegyész Szakszervezet 

 

____________________                 ____________________ 

Kovács László                   Tary László 

Olajipari Szakszervezet                    Olajág Szakszervezet 
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Hernádi Zsolt úr 

MOL Nyrt. Elnök-vezérigazgató 

 

    Tárgy: Kollektív munkaügyi vita kezdeményezése. 

 

Tisztelt Elnök- vezérigazgató Úr! 

 

MOL Nyrt 2018.  évi teljesítménye, különös tekintettel a IV. negyedévi gyors jelentésének 

számai alapján, megalapozottnak látjuk azt a közös szakszervezeti, (MOL Bányász Szak-

szervezet, MOL Vegyész Szakszervezet, Olajág Szakszervezet, Olajipari Szakszervezet) 

bérkövetelést, amit a bértárgyalások során megfogalmaztunk: minden munkavállaló részére 

50.000.-Ft/fő/hó alapbéremelés, melyből 35.000.-Ft/fő/hó fix, + 15.000.-Ft/fő/hó differenciál-

tan kerüljön megvalósításra. 

A MOL Nyrt. utóbbi 3 évi kimagasló gazdasági eredményére tekintettel, nem tudjuk elfogad-

ni, hogy a 2019-es évben teljes differenciálással hajtson végre béremelést a munkáltató, 

mellyel a munkavállalók bizonyos körét teljesen kizárhatja a bérfejlesztésből. Fenn tarjuk 

továbbra is azt a közös szakszervezeti elvárást, hogy minden munkavállalónak részesülni 

kell alapbér fejlesztésben biztosítva ezzel a munkaerőpiacon elfoglalta helyét, munkabére 

vásárlóértékének fenntartását-növelését a cég munkaerő piacon betöltött szerepének meg-

felelően. 

A fenti követelésünk teljesülése érdekében a 2012. évi I. sz. törvény 291.§ értelmében, va-

lamint a sztrájkról szóló 1989. évi VII. tv. 2.§-ban foglaltak alapján indított Kollektív Munka-

ügyi Vitát kezdeményezünk. Ennek keretén belül az egyeztetés időpontjának 2019. február 

27.-ét, helyének Százhalombatta, Dunai Finomító Központi Irodaépület Reprezentatív étter-

met indítványozzuk. 

A szakszervezetek bíznak abban, hogy a Kollektív Munkaügyi Vita eredményre vezet, és 

nem kell élni a sztrájkjogunkkal.  

 

2019. február 25. 

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

MOL Vegyész Szakszervezet                                        MOL Bányász Szakszervezet 

 

 

……………………………                                                ……………………………… 

Olajipari Szakszervezet                                                  Olajág Szakszervezet 
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Sztrájkkészültség a MOL-ban? 

 

A bértárgyalások munkáltatói oldalról történő megrekedése és a munkáltatói ajánlat egyoldalú végre-

hajtási szándéka miatt, a MOL Nyrt.-ben működő négy Szakszervezet (MOL Bányász, MOL Ve-

gyész, Olajipari, Olajág) Kollektív Munkaügyi Vitát kezdeményezett a MOL vezetésnél. Ezzel párhu-

zamosan fenntartották a MOL Nyrt. valamennyi munkavállalójának érdekeit szolgáló bérkövetelései-

ket, illetve azt, hogy ne kezeljék külön, hátrányosan megkülönböztetve a szellemi munkavállalókat.  

A tárgyalások menetéről a későbbiekben folyamatosan tájékoztatják a közvéleményt. 

A szakszervezetek megalakították a Sztrájkbizottságot. 

 
 

 
 

Negyedszázad „Gondoskodás” 
 

Jubileumhoz érkeztünk. 25 évvel ezelőtt hozta létre a Gondoskodás Alapítványt a MOL Nyrt. azzal a 

céllal, hogy segítséget és támogatást biztosítson a nyugállományba vonult és rászoruló munkatársak szá-

mára. 
 

Annyi emlék jut eszünkbe az elmúlt negyed század-

ról, hogy nehéz válogatni közülük. 

Ha csak a számok tükrében vizsgáljuk tevékenysé-

günket az is impozáns, hiszen több mint 23.000 alka-

lommal segélyeztük volt munkatársainkat, közel 

800M Ft értékben és több mint 130 rendezvényen 

vettünk részt, ill. közreműködtünk azok szervezésé-

ben, lebonyolításában. 

Az Alapítvány kiemelt figyelmet fordít a beteg és 

egyedülálló volt olajos kollégák rendszeres látogatá-

sára, a velük való kapcsolat tarásra. 

A kuratórium tagjai és a területi felelősök évente 

több mint 100 látogatást végeztek, amikor személyes 

elbeszélgetéssel, apró ajándékcsomaggal jelezzük, 

hogy bár aktív pályafutásuk befejeződött, most is az 

olajosok nagy családjába tartoznak. 

Az Alapítvány magalapítása óta többször átalakult, 

a kuratórium összetétele változott, de mindig rugal-

masan alkalmazkodtunk a változó körülményekhez. 

A jobb tájékoztatás érdekében 2018.-ban elindítot-

tuk önálló honlapunkat és a kuratórium tagjai vala-

mint a területi képviselők bármikor elérhetőek akár 

személyesen akár elektronikus úton. 

A segélyek gyorsabb célba juttatása érdekében 

szorgalmazzuk a bankszámlára történő utalást, amely 

nem csak gyorsabb kifizetést eredményez, de takaré-

kosabb megoldás, mint a postai úton történő kifizetés.  

2018-ban komoly feladatot rótt az Alapítványra a 

GDPR bevezetése, de szerencsére mára már zökkenő 

mentes a törvényi előírásoknak való megfelelés. A 

tavalyi évben bírósági szakba lépett a Nagykanizsai 

Olajbányász Önsegélyező Alapítvány beolvadása és 

várhatóan hamarosan pont kerül az egyesülés végére.  

25 év eltelte után tisztelettel és szeretettel emléke-

zünk azon kollégáinkra és munkatársainkra, akik eltá-

voztak közülünk, de emléküket tovább őrizzük. 

Külön köszönettel tartozunk az alapítónak az Ala-

pítványnak nyújtott évi rendszeres támogatásért és 

utoljára, de nem utolsó sorban azoknak a kollégáknak, 

akik önzetlen adományukkal, valamint adójuk 1%-

nak felajánlásával segítik működésünket.  

Bízunk benne, hogy a MOL Gondoskodás Alapít-

vány még hosszú ideig tudja segíteni a rászoruló volt 

MOL-os kollégákat és tovább tudjuk erősíteni az ak-

tív kollégákkal, a vállalat vezetésével kialakított jobb 

kapcsolatot annak szellemében, ahogy a latin köz-

mondás mondja „GENS UNA SUMUS” azaz egy 

család vagyunk.  

 

Ennek szellemében kívánok sikeres évet az Olajipa-

ri Szakszervezet Ténykép című újság valamennyi 

olvasójának! 
 

 
Honlapunk címe: http://www.molgondoskodas.hu 
 

Adószámunk az 1 százalék felajánlásához: 
18045659-1-43 

Üdvözlettel: 

Murin János  

Kuratórium Elnök 
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Munkáltatói ajánlat a MOL Nyrt. juttatási rendszerére vonatkozóan 
2019.02.01-i ajánlat 

 

A munkáltató a 2018.12.04-én tett első ajánlatában több javaslattal élt, ami a munkaerő piaci trendeket, vala-

mint a munkavállalók és az egyes üzletek érdekeit is figyelembe veszi. Ezt követően, legutóbb 2019.01.24-én, a 

munkáltató több újabb javaslattal is élt a Kollektív Szerződés tárgyalások sikeres lezárásának érdekében. Figye-

lembe véve a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrásokat, valamint a munkavállalóktól és az érdekképviseletek-

től kapott észrevételeket, a munkáltató a következő módosított ajánlatot teszi. 
 

A munkáltató a Kollektív Szerződésben rögzített juttatások mértékét továbbra is kétéves időszakra javasolja 

rögzíteni (2019. és 2020. évekre) annak érdekében, hogy az a munkavállalók számára megnyugtató, átlátható 

jövedelemnövekedést és kiszámíthatóságot jelentsen. 

A munkavállalók jólétének és versenyképes javadalmazásának fókusza hosszú távon az alapbér, egészség és 

személyre szabott juttatások, ezért a munkáltató javaslatát e három fókuszterület mentén teszi meg. 
 

JUTTATÁSI CSOMAG NÖVELÉSÉNEK FÓKUSZA 

A munkáltató a megkezdett irányokat folytatva a teljes jövedelmen belül az alapbér arányának növelését 

célozza meg. Az alapbéremelésnél meghatározó szempont a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak 

elismerése és megtartása.  

Figyelembe véve az egyes üzleti területek eltérő jellegét és üzleti stratégiáját, a munkáltató a fizikai munka-

kört betöltő munkavállalókra vonatkozóan az alábbi javaslatot teszi: 

Downstream területen dolgozó fizikai foglalkoztatottakra vonatkozó javaslat 

 2019. évben  

 18 000 Ft/fő (5,5%) átlagos béremelésnek megfelelő béremelési keret, mely teljes differenciálással 

fordítható alapbéremelésre. A béremelés végrehajtására 2019. áprilisában kerül sor, január 1-ig visszamenőle-

gesen.  

 az üzemi juttatás 2019. áprilisában beépítésre kerül az alapbérbe az alapbér 5%-os emelésével. Ez 

a DS területen dolgozó fizikai foglalkoztatottak 90%-át érinti, akik számára összességében 1,5%-os fix (nem 

differenciált) béremelésnek megfelelő juttatási csomag emelkedést jelent.  
 A szakmai karrierút 2018. évi sikeres bevezetését követően a munkáltató vállalja, hogy  

 a DS Termelés területen a sávok bérmaximumát az átlagos béremelés és az üzemi juttatás mértékével 

növeli (18000 Ft + 5%), illetve a vizsgadíjakat is emeli a szakszervezetekkel már egyeztetett mértékben, vala-

mint  

 2019. évben a szakmai karrier utat a Logisztika szervezetben is bevezeti 2019.04.01-től. 
 

 Ez 2019. évben összesen átlagosan 23 000 Ft/hó alapbéremelésnek megfelelő plusz juttatást jelent, ami az 

érintett munkavállalók számára havonta átlagosan 33 000 Ft-tal magasabb bruttó juttatást eredményez. 
 

 2020. évben  

 10 000 Ft/fő (3%) átlagos béremelésnek megfelelő béremelési keret, mely teljes differenciálással 

fordítható alapbéremelésre. A béremelés végrehajtására 2020. áprilisában kerül sor, január 1-ig visszamenőle-

gesen. 

 további 3 000 Ft/fő (1%) mértékű béremelési keret áll rendelkezésre differenciált béremelésre, 

amennyiben a szociális hozzájárulási adó 2020 júliusától 2%-kal csökken.  

 A munkáltató a karácsonyi juttatás 2020. évi alapbérbe építéséről egyeztet az érdekképviseletekkel 

2019. IV. negyedévében. Ennek eredménye alapján  

a) a karácsonyi juttatás 2020. január 1-től beépítésre kerül az alapbérbe, emelve a pótlékok és ösztönző 

alapját, összesen 2% fix (nem differenciált) béremelésnek megfelelő juttatási csomag emelkedést eredményez-

ve, vagy 

b) a beépítés helyett az alapbér emelési keret emelkedik 7 000 Ft/fő (2%) átlagos béremelésnek megfele-

lő mértékben. 
 

Ez 2020. évben összesen átlagosan 20 000 Ft/hó alapbéremelésnek megfelelő plusz juttatást jelent, ami az 

érintett munkavállalók számára havonta átlagosan 28 000 Ft-tal magasabb bruttó juttatást eredményez. 
 

 Az előzőeken túl a Logisztika MOL szervezet részére 2019. évben béremelésre további 20 millió Ft-

os éves keret (teljes éves munkáltatói költségvonzat) áll rendelkezésre, mely a felettes vezetők javaslatát köve-

tően a Logisztika MOL igazgató döntése alapján kerül felhasználásra. 
 

Kutatás- Termelés területén dolgozó fizikai foglalkoztatottakra vonatkozó javaslat 

 2019. évben: 

 100 000 Ft egyösszegű jutalom kifizetése a 2019. márciusi bérrel valamennyi fizikai munkakört betöl-

tő munkavállaló számára, fixen, differenciálás nélkül.            (folyt. a következő oldalon) 
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 13 000 Ft/fő (4%) átlagos béremelésnek megfelelő béremelési keret, mely teljes differenciálással 

fordítható alapbéremelésre. Az alapbéremelés végrehajtására 2019. áprilisában kerül sor, január 1-ig visszame-

nőlegesen. 

- Az üzemi juttatás beépítésre kerül az alapbérbe, ez 5%-os alapbéremelést jelent. Ez a KT területen 

dolgozó fizikai foglalkoztatottak 80%-át érinti, akik számára összességében 1,5%-os fix (nem differenciált) 

béremelésnek megfelelő juttatási csomag emelkedést jelent.  
 

Ez 2019. évben összesen átlagosan 18 000 Ft/hó alapbéremelésnek megfelelő, valamint 100 000 Ft egysze-

ri plusz juttatást jelent, ami az érintett munkavállalók számára átlagosan havonta 33 000 Ft-tal maga-

sabb bruttó juttatást eredményez. 
 

- A fentieken túl a munkáltató mobilitási pótlékot vezet be a KT szervezeten belül azon munkakö-

rökben, ahol a munkavállalók hosszú távon az eredeti munkavégzési helyüktől eltérő telephelyen, az ország 

más régiójában végzik munkájukat (kb. 50 fő): 

Munkakör Pótlék mértéke (bruttó) 

Operátor (E10-E08) 100 000 Ft/hó 

Műszakvezető, műszakfelelős (E07-E06) 120 000 Ft/hó 

Termelőmester, fehér galléros munkavállalók (E05+) 150 000 Ft/hó 
 

Ennek részletszabályait a munkáltató a szakszervezetekkel ismertette. A munkáltató a mobilitási pótlékot 2020. 

évben is fenntartja. 
 

 2020. évben: 

 10 000 Ft/fő (3%) átlagos béremelésnek megfelelő béremelési keret, mely teljes differenciálással 

fordítható alapbéremelésre. Az alapbéremelés végrehajtására 2020. áprilisában kerül sor, január 1-ig visszame-

nőlegesen. 

 további 3 000 Ft/fő (1%) mértékű béremelési keret áll rendelkezésre differenciált béremelésre 

amennyiben a szociális hozzájárulási adó 2020 júliusától 2%-kal csökken.  

 A munkáltató a karácsonyi juttatás 2020. évi alapbérbe építéséről egyeztet az érdekképviseletekkel 

2019. IV. negyedévében. Ennek eredménye alapján  

a) a karácsonyi juttatás 2020. január 1-től beépítésre kerül az alapbérbe, emelve a pótlékok és ösztönző 

alapját, összesen 2% fix (nem differenciált) béremelésnek megfelelő juttatási csomag emelkedést eredményez-

ve, vagy 

b) a beépítés helyett az alapbér emelési keret emelkedik 7 000 Ft/fő (2%) átlagos béremelésnek megfele-

lő mértékben. 
 

Ez 2020. évben összesen átlagosan 20 000 Ft/hó alapbéremelésnek megfelelő plusz juttatást jelent, ami az 

érintett munkavállalók számára havonta átlagosan 28 000 Ft-tal magasabb bruttó juttatást eredményez. 
 

A munkáltatói javaslattal 2019. évben átlagosan 7%-kal, 2020. évben átlagosan 6%-kal emelkedik a fizi-

kai foglalkoztatottak juttatási csomagja, ami az egyes években átlagosan havi 33 000 Ft, illetve 28 000 Ft 

havi juttatási csomag növekedést jelent a 2019-es és 2020-as években. 

Az ajánlat 2. számú melléklete mutatja az üzemi juttatás alapbérbe építésének hatását, 3. számú melléklete 

pedig a fizikai foglalkoztatottak jövedelmének alakulását 2018-2020. viszonylatában. 
 

Szellemi munkakört betöltő munkavállalókra vonatkozó javaslat 

1. A szellemi munkakört betöltő munkavállalók részére teljes differenciálás mellett a teljesítménytől és a 

bérbeállástól függően adható béremelés mindkét évben (az áprilisi béremelési időszakban, illetve az év további 

részében), vezetői döntés alapján. 

A béremelési javaslatot a közvetlen felettes vezető teszi a munkáltatói jogkört gyakorló vezetővel egyeztetve. A 

javaslatról a munkáltatói jogkört gyakorló vezetővel egyeztetve a one-over-one vezető (munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető felettese) dönt.  

A vezetők számára az adott szervezet üzleti terve az irányadó a béremelési döntésekben.  

A béremelés megvalósított mértékéről a munkáltató negyedévente tájékoztatja az érdekképviseleteket. 

2. A munkáltató a karácsonyi juttatás 2020. évi alapbérbe építéséről egyeztet az érdekképviseletekkel 

2019. IV. negyedévében. Ennek eredménye alapján  

 
(folyt. a következő oldalon) 
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a) a karácsonyi juttatás 2020. január 1-től beépítésre kerül az alapbérbe, emelve a pótlékok és ösztönző 

alapját, összesen 0,7% fix (nem differenciált) béremelésnek megfelelő juttatási csomag emelkedést eredmé-

nyezve, vagy 

b) a beépítés helyett a munkáltató ezt az összeget alapbéremelésre fordítja. 
 

3. A KT szervezetnél 2019. évi mobilitási pótlék szellemi munkakört betöltő munkavállalókra is vonat-

kozik. 
 

EGÉSZSÉG FÓKUSZ 

A munkáltatónak a munkavállalók egészsége, egészségének megőrzése kiemelten fontos, ezért a megnöveke-

dett adóterhek ellenére is elkötelezett, hogy a 2018. évben bevezetett egészségbiztosítási csomagot megtartsa.  

A 2018. áprilisában bevezetett egészségbiztosítást 2019. januárjáig már a munkavállalók 40%-a igénybe is vet-

te, mintegy 5 000 esetben (a szűrővizsgálatokon felül). Ugyanakkor a munkáltató célja az egészség megtartása 

és tudatosság növelése érdekében a részvételi arány növelése, ezért tekintettel a munkavállalói visszajelzésekre 

és igényekre, a csomagot tovább bővíti. Cél, hogy széles körű személyre szabott szűrőcsomag, valamint még 

magasabb értékű és kihasználási lehetőséget biztosító járóbeteg ellátás álljon a munkavállalók rendelkezésére.  

Az egészségbiztosításra valamennyi munkavállaló alanyi jogon jogosult, melynek díját és a kapcsolódó adó- 

és járulékterheket a munkáltató vállalja.  
 

SZEMÉLYRE SZABOTT JUTTATÁSOK 
A munkáltató fontosnak tartja, hogy juttatásaikat a munkavállalók személyre szabhassák a saját élethelyzetük-

nek, igényeiknek megfelelően. 

 A VBK keret változatlanul 700.000 Ft/év.  
 

 Karácsonyi juttatás:  

2019. évben a munkáltató változatlan feltételekkel fizeti ki a karácsonyi juttatást munkavállalóinak. Arra vo-

natkozóan, hogy 2020-ban beépítésre kerüljön-e a karácsonyi juttatás az alapbérbe, a munkáltató 2019. IV. 

negyedévében egyeztet az érdekképviseletekkel. Az egyeztetés eredményétől függően a juttatás alapbérbe 

építésével a munkavállalók juttatási csomagja növekszik vagy az alapbér emelési keret kerül megemelésre a 

juttatási csomag növelése pontban leírtaknak megfelelően.   
 

EGYÉB JUTTATÁSOK 

 Csoportos élet- és balesetbiztosítás: a munkáltató számára mindenkor fontos a munkavállalók bizton-

sága, akár munkaidőben, akár szabadidőben. Ezért a 2019-től megnövekedett adó- és járulék terheket vállalva 

továbbra is biztosítja valamennyi munkavállalója számára a csoportos élet- és baleset biztosítást, megtartva a 

biztosítás értékét a megszokott magas biztosítási összegekkel. 

 Kisgyermekesek támogatása 

A jelenlegi önkéntes pénztári tagdíjbefizetés helyett egy rugalmasabb és magasabb értékű csomagot biztosítunk 

a jogi állományban lévő kisgyermekes szülők számára gyermekük 3 éves koráig, amely egy számukra meghatá-

rozott 300 000 Ft/év VBK keretet tartalmaz, és ezen felül rájuk is kiterjesztjük az egészségbiztosítást. Ezzel 

lehetőséget adunk számukra, hogy egyéni preferenciáik alapján, szabadon választhassanak a teljes VBK elem-

listából, így akár gyermekeikre számára is kérheti az egészségbiztosítást a VBK keretösszegből. 

Emellett az adóterhek növekedése ellenére a megszokott 45 000 Ft nettó értékű babakelengye juttatást nyújt-

juk az újdonsült szülők számára. 

 Jóléti és szociális célokra fordítható keretösszeg 2019. évben 65 millió Ft/év, 2020. évben 67 millió 

Ft/év. 

 A munkáltató továbbra is térítésmentesen biztosítja valamennyi munkavállalója számára a korlátlan 

belföldi mobiltelefon beszélgetést és adatforgalmat, melynek piaci értéke hozzávetőlegesen 10 000 Ft/hó 

(éves szinten 120 000 Ft plusz nettó juttatást jelent) 

 

Budapest, 2019. február 01. 

 

 

 

 

Továbbiakban, a Munkáltató fontosnak tartja megemlíteni, hogy az ajánlatban foglaltakon túl a mun-

káltató a legutolsó tárgyaláson további 220 millió Ft-ot is felajánlott bérrendezésre, 2019-2020. évekre, 

amennyiben megállapodásra kerül sor. 
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Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Soha ne a könnyebb utat válaszd, hanem azt, ame-
lyik megéri. 

* 
Ha nem tudod, hogy mit csinálj, telefonnal a füleden 

menj sietve és vágj gondterhelt arcot. 
* 

Mindig hallgass meg szakembereket. Pontosan el 
fogják magyarázni, mit, miért nem lehet megcsinál-

ni. Aztán csináld meg. 
* 

A német és francia repülőtereken nincs faji megkü-
lönböztetés! De ha Alinak hívnak, menj ki egy nap-
pal előbb, hogy alaposan át tudjanak vizsgálni… 

* 
Az állatkert egy szuper hely. Olyan állatokat is lehet 

látni, amelyek nem is léteznek. 
* 

Ha nincs izom, akkor nincs izomláz. 
* 

Az éghajlat az, amit várnál, az időjárás meg az, amit 
kapsz. 

* 
Dobok egy sárgát! - mondta a fater, és szakított az 

ázsiai barátnőjével. 
* 

Egy újdonsült házaspár nászútra megy egy elegáns 
hotelbe. Az ifjú ara a negyedik napon kora reggel el-
hagyja a szállodát. Nem sokkal utána lejön a férfi, cso-
magokkal együtt és szól a portásnak: 
- Kijelentkezem. 
- A kedves felesége, már kora reggel elment. 
- Tudom, elhagyott. 
- Sajnálom, talán nem sikerült jól a nászút? 
- Jól sikerült, mert a tegnapi volt életem legjobb éjszaká-
ja. 
- Akkor miért ment el a kedves felesége? 
- Mert a szobalánnyal voltam. 

* 
- Nyugodj meg Attila, ez egyszerű rutinműtét, csak egy 
apró vágás a szikével. 
- De engem nem Attilának hívnak! 
Orvos: Tudom, én vagyok Attila. 

* 
Korán reggel egy autó beragad az országút közepén 
egy sáros gödörbe. Arra jön egy gazda a lovas 
kocsijával, és megszólítja a sofőrt: 
- Látom, elakadt. Várjon, majd én segítek. 
Kivontatja az autót, a vezető hálából ad neki egy 
ötezrest. A gazda megköszöni, és elégedetten elteszi. 
- Tegnap este óta ez a tízedik autó, amit kihúztam - 
mondja. 
- Hogy-hogy? Maga még éjjel is erre jár? 
- Igen, akkor hordom a gödörbe a vizet. 

* 
- Doktor úr, egy csúnya vörös folt van a nemi szerve-
men - mondja a páciens. 
- És ég is? - kérdi az orvos. 
- Nem tudom, még sose próbáltam meggyújtani. 

* 
ENSZ az USA-hoz: 
- Volt egyáltalán bizonyítékuk arra, hogy az irakiak tö-
megpusztító fegyverekkel rendelkeznek? 

- Természetesen. Erre ügyeltünk, mert megőriztük a 
számlákat. 

* 
A Medve halállistát készít. Odamegy hozzá a róka: 
- Jaj, Medve, hallom halállistát csinálsz. Rajta vagyok?  
- Igen. 
- Nem lehetne előbb elbúcsúzni a családomtól? 
- De. 
Hazamegy a róka, nagy sírás rívás közepette elbúcsú-
zik a családtól, majd visszamegy. A Medve széttépi és 
megeszi. 
Jön a Farkas. 
- Medve, hallom halállistát csinálsz. Rajta vagyok? 
- Igen. 
- Nem lehetne előbb elbúcsúzni a családomtól? 
- De. 
Hazamegy a Farkas, nagy sírás rívás közepette elbú-
csúzik a családtól, majd visszamegy. A Medve széttépi 
és megeszi. 
Jön a Nyuszika. 
- Jaj, Medve, hallom halállistát csinálsz. Rajta vagyok? 
- Igen. 
- Nem lehetne engem kihúzni róla? 
- De. 

* 
Tanító néni az iskolában: 
- Marika, mit fogsz csinálni, ha olyan nagy leszel, mint 
én? 
- Fogyókúrázni fogok! 

* 

- Képzeld el, 25%-os béremelést fizet a MOL! 

- Ez igaz? 
- Nem, de képzeld el! 

* 
- Mi a hasonlóság a G-pont, és a házassági évforduló 
között? 
- A legtöbb férfi egyiket sem tudja eltalálni. 

* 
Egy matematikatanár meg akarja tréfálni osztályát, így 
feltesz egy kérdést: 
- Na, gyerekek, ha ez a terem 6 méter hosszú és 4 mé-
ter széles a fal színe fehér, csíkos nadrág van rajtam és 
most fél 12 van, akkor hány éves vagyok én? 
A gyerekek döbbent csendben ülnek, majd egy kis idő 
múlva Pistike jelentkezik: 
- A tanár úr 40 éves. 
A tanár meglepődik. 
- Tényleg annyi vagyok, ezt meg hogy találtad ki? 
- Hát - mondja Pistike - van egy 20 éves bátyám, és ő 
csak félhülye. 

* 
A bíróságon: 
- Miért nem segített, amikor látta, hogy a gyilkos ki akar-
ja lökni az anyósát az ablakon? 
Szemtanú: - Mert azt láttam, hogy egyedül is boldogul 
vele! 

* 
Öreg bácsi megy a kivilágítatlan kerékpáron. Megállítja 
a rendőr, és így szól: 
- Bátyám, ha nem ég a lámpa a biciklin, akkor tolni kell! 
Mire az öreg: 
– Már kipróbáltam, de akkor se világít! 
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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 
 

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. 

EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSA ÉS EGYÉB FAIPARI TERMÉKEK KÉSZÍTÉSE 

 

Durmics Roland 

Asztalos vállalkozó 

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

Felújított lakás Eladó Százhalombattán  
 

Eladó tulajdonostól Százhalombattán egy 4 emeletes társasházban lévő 55 nm-es 2 szobás, 

felújított 3. emeleti lakás, hozzá tartozó tárolóval! 
 

A lakás felújítása során megtörtént a nyílászárók, víz és villanyvezetékek, radiátorok, 

burkolatok és szaniterek cseréje! Mindkét szoba klímával-, továbbá a lakás összes nyí-

lászárója reluxával és redőnnyel rendelkezik! 
 

Az ingatlan jó elosztásának köszönhetően tágas tereivel, kényelmesen élhető otthont biztosít 

majd új lakóinak! A lakás helyiségei a következők: étkező – konyha, előszoba, folyosó, für-

dőszoba, külön wc, 2 szoba! 
 

A lakás csendes, nyugodt környezetben a Jedlik Ányos utcában található, közvetlen 

közelben van park, játszótér, vásárlási lehetőség…. 
 

A vételár tartalmazza a konyhabútort, gáztűzhelyt, mosógépet, hűtőt, szobai beépített szek-

rényt, továbbá előszoba szekrényt! 
 

A lakás önálló mérőórákkal rendelkezik, közös költség összege: 6.500 Ft / hónap! 
 

A Társasháznak rendezett jogi és pénzügyi helyzete van, megbízható és korrekt közös képvi-

selettel! 

Ára: 20.600.000 Ft 

Érdeklődni lehet a: +36-70-944-3060, illetve +36-70-466-2445 telefonszámokon 
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