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Két elem adómentes marad, a többi adókötelessé válik 
A Kafetéria adózása 2010-ben –  www.ado.tulelo.hu

 

 
0%, vagyis adómentes marad: 

 

 otthoni Internet előfizetés támogatása 
 számítógép-juttatás 

 

25% adóterhet kapnak a következő juttatási 
elemek: 

 

 üdülési csekk 
 meleg étkezés támogatása 
 utazási bérlet térítése 
 iskolakezdési támogatás 
 magánnyugdíj-pénztári tagdíj-kiegészítés 
 önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagdíj-

hozzájárulás 
 önkéntes egészségpénztári tagdíj-

hozzájárulás 
 iskolarendszerű képzés támogatása. 

 

A legmagasabb adósávba kerülnek 2010-től, 
ezáltal elméletben maradhatnak, gyakorlatilag 
megszűnnek a következő juttatási elemek: 

 hideg ételtámogatás 
 csekély értékű ajándék 
 művelődési intézményi támogatás. 
 Ezek adóterhe 54%, ehhez jönnek hozzá a 

munkáltatói és a munkavállalói járulékok. 
 Nem lesz összevont felső határértéke a 

juttatások összegének (vagyis nem kell figyelni, 
hogy elérjük-e az évi 400ezer forintos határt, 
ahogy 2009-ben sem kell ezzel számolni), 
minden egyes elem egyéni limittel rendelkezik, 
hasonlóan az eddig megszokott módon. 
Amennyiben a kifizetés ezt az egyéni limitet 
lépi túl, akkor szintén az eddig megszokott 
módon: megkapja z 54%-os adóterhet illetve a 
munkáltatói és munkavállalói járulékterheket is. 

 
   

Az egyéni keretek a következő módon alakulnak a kedvezményes adózású juttatási elemek esetében:
 
 

Juttatás megnevezése 
Adó és járulékmentesen adható 

keretösszeg 
Adóteher 

Internet Korlátlan 0 % 

Számítógép juttatás Korlátlan 0 %. 

Meleg étkezés támogatása 18.000,- 25 % 

Utazási bérlet térítése Korlátlan 25 % 

Magánnyugdíj pénztári tagdíj-
kiegészítés 

10%-ig (8% kötelező) 25 % 

Iskolakezdési támogatás Minimálbér 30%-a 25 % 

Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári 
tagdíj-hozzájárulás 

Minimálbér 50% 25 % 

Önkéntes egészségpénztári tagdíj-
hozzájárulás 

Minimálbér 30% 25 % 

Iskolarendszerű képzés támogatása. Minimálbér 2,5-szerese 25 % 

Üdülési csekk Minimálbér 100% 25 % 

Hideg étkezési támogatása   54 % + járulékok 

Csekély értékű ajándék   54 % + járulékok 

Művelődési intézményi támogatás   54 % + járulékok 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Szeptember elsejétől be kell számítani az adóalapba a családi pótlékot 
 

Szeptember elsejétől érvényes az a családi pótlékot érintő rendelkezés, amely miatt az 
Alkotmánybírósághoz fordult a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete. Szerintük nem egyeztethető 
össze a rendszerrel az a számítás, amely a családi pótlékot az összevont adóalap részévé teszi. Ez, egy 
havi bruttó 250 ezer forintos jövedelemnél gyermekenként havi 3 ezer forint mínuszt jelent. 
 

A személyi jövedelemadóban az idei évre két 
változtatást fogadott el a parlament kormánypárti 
többsége. A személyi jövedelemadó 1,7 millió 
forintos sávhatára 1,9 millió forintra emelkedik, és 
szeptembertől adóterhet nem viselő járandósággá 
válik a családi pótlék. 

A változás miatt módosulnak az adóelőleg 
számítás szabályai. A 2009. augusztus 31-e után 
megszerzett, adóterhet nem viselő járandóságok 
összegéről,  hozzászámolva a családi pótlék 
megosztott részét,  nyilatkozni kell a munkáltatónak, 
illetve a bért kifizetőnek, mert az adóelőleg 
megállapítása során ezek összegét figyelembe 
veszik. 

Az APEH-nál felhívták a figyelmet, hogy az 
adóterhet nem viselő járandóság összegének közlése 
nem kötelező, de ha azt a nyilatkozat nem 
tartalmazza, akkor a kifizető az adótábla szerinti 
legmagasabb adókulccsal állapítja meg az 
adóelőleget. 

A változás nagyjából 1,3 millió családot sújt, 
azokat, akiknek a családi pótlék mellett van más, 
rendszeres jövedelmük is Nekik nyilatkozatot kell 
leadniuk a munkáltatóknak, kifizetőknek. A családi 
pótlék idén várható összegére vonatkozó részt nem 

feltétlenül kell kitölteni, de ha üresen marad, a 
kifizető automatikusan a magasabb adókulcs alapján 
állapítja majd meg az adóelőleget. A csak segélyből 
élőkre ez nem vonatkozik. 

A családi pótlék összegéről a munkáltatót is 
tájékoztatni kell, hiszen csak ennek a beszámításával 
állapítható meg a személyi jövedelemadó előlege. 

Az átlagot meghaladó jövedelműek esetében az 
összeadandó jövedelmek miatt a munkajövedelem 
egy része a 19 százalékos sávból felkerül a 36 
százalékos sávba. 

A szeptembertől életbe lépő szabály szerint 
házastársak, élettársak esetén a családi pótlék 
összegét fele-fele arányban kell figyelembe venni az 
érintetteknél, a gyermekeiket egyedül nevelőknek 
pedig csak a juttatás felét kell beszámítani az 
adóalapba. Az [origo] számításai szerint egy 
kétgyermekes házaspár évi 1,9 millió forintnál 
többet kereső felénél ez évi 7500 forint kiesést 
jelenthet jövőre, az idén mindössze 1800 forintot, 
mivel csak szeptembertől él a szabály. 

A családi pótlék évközi adóalapba vonása egyes 
szakértők szerint alkotmányellenes lehet. 

 
Hírösszefoglaló 

 

Dolgoznod kell az éjszakai műszakban, amikor a tested aludni kíván. 
 

Megboldogult OKGT-s korszakunkban, megkülönböztette a műszakosok bérét nappalos 
munkatársaiktól, hogy előbbieknek a műszakpótlékkal volt több a jövedelmük. Ezzel ellentételezték 
ugyanis azt, hogy hétvégeken és ünnepnapokon nappal és éjszaka egyaránt helytálltak 
munkahelyükön. 

 

A nappali munkával összehasonlítva, a műszakos 
munka különbséget mutat az egészségi állapotot 
illetően, az alvás, fáradtság és a munka teljesítmény 
vonatkozásában. Testünk képes lehet elviselni 
számtalan beavatkozást, de hosszú távon nem tűri 
azt. 

Nagyszámú adat hangsúlyozza a műszakos munka 
és az egészségi állapot összefüggését. 

Az emberi szervezet 24 órás alvási-ébrenléti 
ciklusban, vagy bioritmusban működik, mely 
ellenőrzi a test hőmérsékletét, az alvás és ébrenlét 
idejét, a szervezet részeinek együttműködését. A 
kutatók régóta feltételezik, hogy ennek a 
természetes ütemnek a megzavarása, a műszakos 
munkakárosodást okoz a dolgozó ember 
egészségének és fokozza a különböző egészségi 
bajok veszélyét. 

 „A műszakos munka, mely a bioritmusban 
zavarokat okoz, valószínűleg rákot is okoz az 
emberi szervezetben”, közli egy nyilatkozatában az 

Egészségügyi Világszervezet Franciaországban 
működő rákkutató intézete, az IARC. Hozzátették: 
„A tűzoltók szakmai igénybevétele is valószínűleg 
rákot okoz az emberi szervezetben.” 

Dolgoznod kell az éjszakai műszakban, amikor a 
tested aludni kíván. Aludnod kell, amikor a tested 
ébren akar lenni. Az alvási és az ébrenléti időszakod 
jelentősen eltér attól, amit a biológiai órád 
megkövetel. 

A műszakos dolgozók 1-4 órával kevesebbet 
alszanak az átlagnál. Alvás zavarok lépnek fel a 
különböző műszakos munkaprogramok miatt. Az 
alvás minősége gyenge. A műszakos dolgozók nem 
pihenten ébrednek az alvás után. 

A műszakos munka gondokat okozhat a családon 
belül és azon kívül. A részvétel a társadalmi 
tevékenységben és a családi életben nehéz, mivel 
ezek a tevékenységek akkor szükségesek, amikor a 
munkavállaló dolgozik. A családi és baráti 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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kapcsolatok hiányában az ember magányos és 
elszigetelt lesz. 

Az Olajipari Szakszervezet 2008-ban kidolgozta 
hosszú távú programját, melyben a műszakpótlék 

emelése is szerepelt. Akkor, a cégvezetés 
elzárkózott előle. 

Brunecker Jenő 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu  

 

Az öregségi nyugdíj változásai 2010. január 1-től 
 

Az öregségi nyugdíjra jogosultság életkori feltétele - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény – megváltozott. A 2009. évi XL. törvény a nyugdíjba vonulás idejét 62-ről 65 évre emelte. 
Az öregségi nyugdíjkorhatár emelkedik és csak az 1952. január 1. előtt születettek esetében marad a 
betöltött 62. életév. 
 

1/ Az öregségi nyugdíjkorhatár az alábbiak szerint 
módosul: 
- 1952-ben született, annak a 62. életév betöltését 

követő 183. nap, 
- 1953-ban született, annak a betöltött 63. életév, 
- 1954-ben született, annak a 63. életév betöltését 

követő 183. nap, 
- 1955-ben született, annak a betöltött 64. életév, 
- 1956-ban született, annak a 64. életév betöltését 

követő 183. nap, 
- 1957-ben vagy azt követően született, annak a 

betöltött 65. életév. 
Öregségi teljes nyugdíj jár annak (jogosult), aki 
betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, és legalább 
húsz év szolgálati idővel rendelkezik. 
Öregségi résznyugdíjra annak jár (jogosult), aki az 
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább 
tizenöt év szolgálati idővel rendelkezik. 
A biztosítással járó jogviszony megszüntetése is 
jogosultsági feltétel lesz 2009. december 31-ét 
követő időponttól. Ez azt jelenti, hogy nemcsak 
Magyarországon, hanem az EU-ban (Svájcban is) és az 
egyezmény alá tartozó szerződő államokban mozgó 
munkavállalókra is vonatkozik a biztosítási jogviszony 
megszüntetésére vonatkozó kötelezettség. 
2/ Az intézkedéssel együtt módosul az előrehozott 
öregségi nyugdíj is, amelyhez az 1952-ban vagy 1953-
ban születettek nőknek be kell tölteni az 59. évet, és az 
1950 született férfinak a 60. évet, továbbá rendelkezni 
kell 40 év munkaviszonnyal. 
3/ A csökkentett összegű előrehozott nyugdíj 
lehetőséget ad arra, hogy előbb - 37 év munkában 
töltött év után - is nyugdíjba menjünk, de ebben 
csökken a nyugdíj összege. A jogosultság az öregségi 
nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően két évvel annak 
az legalább 37 év szolgálati időt szerzett, és nem áll 
biztosítási jogviszonyban. 
Ha 1 évvel előbb igényelte a munkavállaló az ellátást, 
akkor úgy kell megállapítani, hogy az öregségi 
nyugdíj összegét csökkentjük annyiszor 0,3 
százalékkal, ahányszor 30 naptári nap hiányzik a reá 
irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséhez. Ha ez 2 év, 
akkor 0,36%, ha 3 év, akkor 0,4% csökkenés lesz. 
Természetesen a nyugdíjkorhatár betöltéséig áll fenn ez 
a csökkenés. 
Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a 
legalább 37 év szolgálati idővel rendelkező, 
biztosítással járó jogviszonyban nem álló nő is, aki 
- 1954-ben született és a 60 éves és 183 napos életkort 

betöltötte, 

- 1955-ben született és a 61. életévét betöltötte, 
- 1956-ban született és a 61 éves és 183 napos életkort 

betöltötte, 
- 1957-ben született és a 62. életévét betöltötte, 
- 1958-ban született és a 62 éves és 183 napos életkort 

betöltötte; 
továbbá az a biztosítással járó jogviszonyban nem álló 
és legalább 42 év szolgálati idővel rendelkező férfi is, 
aki 
- 1952-ben vagy 1953-ban született és a 60. életévét 

betöltötte, 
- 1954-ben született és a 60 éves és 183 napos életkort 

betöltötte. 
Az érintett korosztályok esetében az előző pontban 
ismertetett csökkentés mértéke nem haladhatja meg 
az öregségi nyugdíj összegének 8,4 százalékát. 
3/ A korkedvezményt szerzett személynek az 
öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest az előrehozott 
öregségi nyugdíj annyi évvel alacsonyabb életkorban 
jár, ahány évvel korábban őt a korkedvezményre 
jogosultság nélkül az előrehozott öregségi nyugdíj 
megilletné. Értelemszerűen az ilyen munkavállalóknál 
minden rendelkezést a korkedvezmény időtartamával 
növelve vesszük számításba. 
4/ Figyelemmel kell lenni arra, hogy az özvegyi 
nyugdíj feléledése során az özvegyre irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárt a jogszerző halálakor hatályos 
jogszabályok alapján kell megállapítani. 
5/ Általánosan érvényes, hogy aki 2009. december 31-
éig az öregségi teljes, illetve résznyugdíjhoz szükséges 
életkort betöltötte és az előírt szolgálati időt 
megszerezte, e jogosultságát bármikor érvényesítheti, 
és a Tny. 2009. december 31-én hatályos rendelkezései 
szerinti életkort kell tekinteni. 
Aki az előrehozott, illetve csökkentett összegű 
előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez 
szükséges életkort betöltötte, és szolgálati időt 
megszerezte, az előrehozott, illetőleg a csökkentett 
összegű előrehozott öregségi nyugdíj megállapítását 
bármikor kérheti, de ha 2007. december 31-ét 
követően szerezte meg, akkor a Tbj. szerinti biztosítási 
jogviszonyát meg kell szüntetnie. 
A nyugdíj összegének megállapítása során minden 
esetben a nyugdíj megállapításának időpontjában 
hatályos szabályokat kell alkalmazni. 
Változatlanul él az a szabály, hogy aki az előrehozott, 
illetve csökkentett összegű előrehozott öregségi 
nyugdíj igénybevételéhez szükséges életkort és 
szolgálati időt 2009. január 1-jét megelőzően 
betöltötte, illetve megszerezte, a jogosultság 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


megállapítása és a nyugdíjcsökkentés mértékének 
meghatározása során az ún. gyermekkedvezményt 
alkalmazni kell, ami gyermekenként egy év szolgálati 
időt jelent - legfeljebb 3 gyermekig – aki gyermeket 
szül, vagy legalább 10 éven át háztartásában nevel. 

 
Ladán Éva 

Munkástanácsok  
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Országos Érdekegyeztető Tanács Titkárság 
Munkaadói oldal 
 

Panykó Antal 
Részére 
 

Országos Érdekegyeztető Tanács Titkárság 
Kormányzati oldal 
 

Godó Edit 
Osztályvezető 
 

Országos Érdekegyeztető Tanács Titkárság 
Munkavállalói oldal 
 

Pásztóy András 
részére 
 

A MOL Nyrt. Üzemi Tanácsa előterjesztést készített a korkedvezményes nyugdíjrendszer fenntartására, ill. a műszakos 
dolgozók korengedményes nyugdíjának bevezetésére. Az előterjesztést az Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat 
Egyesülés (ÉTOSZ) által működtetett Üzemi Tanács Akadémia 130 tagja egyöntetűen támogatja, ezért nevükben az 
előterjesztés az OÉT három oldalának megküldjük, azzal a kéréssel, hogy mielőbb tűzzék napirendre annak 
megtárgyalását. Kérjük Önt, szíveskedjen tájékoztatni bennünket a téma esetleges napirendre tűzéséről. Segítségét előre 
is köszönjük. 
  

Üdvözlettel: 
  

Kisgyörgy Sándor  
ÉTOSZ igazgató 
 

 

Korózs Lajos Államtitkár Úr részére 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
 
Tárgy: Javaslat a korengedményes nyugdíjrendszer megtartására, a műszakos és terepen foglalkoztatott munkavállalók 
korkedvezményének felülvizsgálata. 
 

Tisztelt államtitkár Úr! 
 

A korengedményes nyugdíjrendszer megszüntetése – a jelenleg tömegesen és a későbbiekben is várhatóan 
esetenként megszűnő munkahelyek – lehetetlen helyzetbe hozzák a néhány évvel nyugdíj előtt álló, elbocsátásra kerülő 
munkavállalókat. A több évtizedet tisztességgel ledolgozók egzisztenciájukban megroppannak, koruk miatt rendkívül 
hátrányos helyzetbe kerülnek. 

A nyugdíjkorhatár emelése a folytonos-folyamatos műszakban és terepen dolgozó munkavállalókat rendkívül 
súlyosan érinti. A rendelkezésre álló adatok alapján állíthatjuk, hogy ezen a területen foglalkoztatott munkavállalók 
várható átlagéletkora nem, vagy alig éri el a megcélzott nyugdíjkorhatárt. A több évtizedet rendkívül nehéz és minden 
tekintetben hátrányos körülmények között ledolgozó munkavállalók – és családjaik - legalább a nyugdíjas évek 
tekintetében kaphassanak esélyegyenlőséget. 

 

Javasoljuk a korengedményes nyugdíjrendszer megtartását, valamint a műszakos és terepen dolgozó munkavállalók 
munkakörének korkedvezményre jogosító átsorolását. 
 

Tisztelt Államtitkár Úr! 
 

Kérem a módosító javaslatokkal kapcsolatban az államtitkár Úr támogató segítségét. 
Tekintettel arra, hogy jól ismerem a jelenlegi létszámcsökkentési körülményeket, valamint a műszakos és a terepi 

dolgozók helyzetét, a javaslatokkal kapcsolatban szívesen állok bármikor a rendelkezésükre. Az anyagot mail-ben is 
megküldöm. 
Fáradozását előre is köszönöm! 
 

Budapest, 2009. 07. 13. 
Bakos Ernő 
MOL Nyrt. Üzemi Tanács elnök 
Tel: 06 20 4587933 
Email: ebakos@mol.hu 
 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


Bakos Ernő, az Üzemi Tanács elnöke, Konfucius (más néven Kung-Fu-Ce mester, a Kelet egyik legismertebb 
bölcse volt) szellemes megjegyzése mintájára teszi a dolgát: „Ha minden ember ismeri a maga helyét, és 
helyzetének megfelelően cselekszik, akkor a társadalmi rend biztosítva van” 
Ehhez képest elgondolkodtató, hogy a Mol Vegyész Szakszervezet, Bakos Ernőt eltávolította elnökségéből, 
ahol a műszakos munkavállalókat képviselte. 

B J 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu  

 

Cseppek vagyunk 
 
Cseppek vagyunk a tengerben. Sok-sok cseppel együtt. Önmagunkban hamar elvesznénk, 

felszáradnánk, de sok-sok csepp együtt hatalmas erő. Vannak cseppek, melyek közelebb állnak 
hozzánk, minden apró rezdülésük átfut a mi létezésünkön is, magával sodor, s ugyanez történik velük 
is, ha mi mozdulunk. Közel vagyunk. Érezzünk egymást. Megbízunk egymásban. Kitárulkozunk, mert 
tudjuk, hogy kitárulkozhatunk. Mert barátok vagyunk. 

 
Nem születtünk magányos léleknek és a sorsunk is 

mindig úgy alakul, hogy vágyainknak, céljainknak 
megfelelően társakat hoz-visz az életünkben. 
Minden egyes ember tükörkép az életedről, hogy hol 
tartasz a sorsod útján. Ha gyengébb vagy éppen - 
mert miért ne lehetnél - segítő erők érkeznek. Ha 
erős vagy - mert belül akkor is erős vagy, ha olykor 
kételkedsz ebben - te nyújtasz segítséget. Ha vidám 
vagy vigasztalsz, ha szomorú vagy vigaszra lelsz. 
Így van ez jól. A cseppek kiegyenlítődnek. 

Sosem vagy egyedül. Csak akkor, ha te zárod be 
az ajtót, de akkor ez a te döntésed. Zárt ablakon, zárt 
ajtón nem érkezik friss levegő. Ahhoz, hogy 
felfrissülj, nyitottnak kell lenned. Persze lehet, hogy 
a nyitott ajtón-ablakon berepül egy pár nem várt 
bogár, por, piszok, de ügyes takarító vagy, majd 

megszabadulsz tőlük. A friss légáram viszont 
mindenért kárpótol. Új erő, új szépség, új öröm. 

Cseppek vagyunk a tengerben. Vannak cseppek, 
melyek mindig velünk vannak. Kinek kevesebb, 
kinek több csepptestvére van. Ők a barátok, akik 
veled vannak jóban-rosszban, szélcsendben vagy 
nagy viharban. Akik soha nem engedik, hogy 
messzire sodródj, elvessz, elmerülj. Akik 
dörömbölnek a becsukott ajtódon-ablakodon, hogy 
engedd be az újat, a frisset. Akik húznak, hogy 
változz a változással, mert ez az élet. Folytonos 
áramlat, folytonos mozgás. Nem kell félned, nem 
egyedül mozdulsz. 

Ha nyitott szívvel jársz mindig, meglátod: sokan 
mozdulnak veled együtt. 

 

Csak egy pillanatra 
 

Ha Isten egy pillanatra elfelejtené, hogy én csak egy rongybábu vagyok, és még egy kis élettel 
ajándékozna meg, azt teljes mértékben kihasználnám. Talán nem mondanék ki mindent, amit 
gondolok, de meggondolnám azt, amit kimondok. 

 

Értéket tulajdonítanék a dolgoknak, nem azért, 
amit érnek, hanem azért, amit jelentenek. 

Keveset aludnék, többet álmodnék, hiszen minden 
becsukott szemmel töltött perccel hatvan másodperc 
fényt veszítünk. 

Akkor járnék, amikor mások megállnak, és akkor 
ébrednék, amikor mások alszanak. Ha Isten 
megajándékozna még egy darab élettel, egyszerű 
ruhába öltöznék, hanyatt feküdnék a napon, 
fedetlenül hagyva nemcsak a testemet, hanem a 
lelkemet is. 

Szárnyakat adnék egy kisgyereknek, de hagynám, 
hogy magától tanuljon meg repülni. 

Az öregeknek megtanítanám, hogy a halál nem az 
öregséggel, hanem a feledéssel jön. 

Annyi mindent tanultam tőletek, emberek... 
Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, 
anélkül hogy tudná, hogy a boldogság a meredély 
megmászásában rejlik. 

Megtanultam, hogy amikor egy újszülött először 
szorítja meg parányi öklével az apja ujját, örökre 
megragadja azt. 

Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van 
joga lenézni egy másikra, amikor segítenie kell neki 
felállni. 

Annyi mindent tanulhattam tőletek, de valójában 
már nem megyek vele sokra, hiszen amikor 
betesznek abba a ládába, már halott leszek. 

Mindig mondd azt, amit érzel és tedd azt, amit 
gondolsz. Ha tudnám, hogy ma látlak utoljára 
aludni, erősen átölelnélek, és imádkoznék az Úrhoz, 
hogy a lelked őre lehessek. Ha tudnám, hogy ezek 
az utolsó percek, hogy láthatlak, azt mondanám 
neked, "szeretlek", és nem tenném hozzá ostobán, 
hogy "hiszen tudod". 

Mindig van másnap, és az élet lehetőséget ad 
nekünk arra, hogy jóvátegyük a dolgokat, de ha 
tévedek, és csak a mai nap van nekünk, szeretném 
elmondani neked, mennyire szeretlek, és hogy 
sosem felejtelek el. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


Senkinek sem biztos a holnapja, sem öregnek, sem 
fiatalnak. Lehet, hogy ma látod utoljára azokat, 
akiket szeretsz. Ezért ne várj tovább, tedd meg ma, 
mert ha sosem jön el a holnap, sajnálni fogod azt a 
napot, amikor nem jutott időd egy mosolyra, egy 
ölelésre, egy csókra, és amikor túlságosan elfoglalt 
voltál ahhoz, hogy teljesíts egy utolsó kérést. 

Tartsd magad közelében azokat, akiket szeretsz, 
mondd a fülükbe, mennyire szükséged van rájuk, 
szeresd őket és bánj velük jól, jusson időd arra, 

hogy azt mondd nekik, "sajnálom", "bocsáss meg", 
"kérlek", "köszönöm" és mindazokat a szerelmes 
szavakat, amelyeket ismersz. 

Senki sem fog emlékezni rád a titkos 
gondolataidért. Kérj az Úrtól erőt és bölcsességet, 
hogy kifejezhesd őket. Mutasd ki barátaidnak és 
szeretteidnek, mennyire fontosak neked. 

 

Gabriel García Márquez

 
Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu   

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

Az emberiség olyan, mint a krumpli: a java a 
föld alatt van.  

* 
Az, aki még sosem követett el hibát, 

valószínűleg még sosem próbált semmi új 
dolgot. 

* 
Az ejakulációról volt egy tanácskozás, de mire 

odaértem, mindenki elment. 
* 

Múlthéten sztrájkoltak a BKV ellenőrök. 
Az utasok szolidaritásból nem vettek jegyet. 

* 
Az élet nem azt jelenti, hogy túléljünk egy 

vihart, hanem hogy tudjunk táncolni az esőben. 
* 

Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők 
falakat húznak föl, az optimisták pedig  vitorlát. 

* 
A menyek kapuja nagyon alacsony, ezért, ha át 

akarsz jutni, mélyre kell hajolnod! 
* 

Az a férfi, aki enged, ha nincs igaza - bölcs. Az 
a férfi, aki enged, ha igaza van - nős. 

* 
A korrupció az, amiből téged kihagynak. 

* 
Mondj igazat. Aztán keress új munkahelyet! 

* 
A szeretet egyetlen cseppje többet ér, mint az 

értelem óceánja. 
* 

Az újságárus egyik vásárlója minden reggel 
megveszi a legolvasottabb napilapot, rápillant a 
címoldalra, és aztán olvasatlanul bevágja a közeli 
szemétládába. Egy reggel nem bírja tovább: 

- Miért veszi meg, ha el se olvassa? Mit keres 
benne? 

- Engem csak egy halálozási hír érdekel. 
- Uram, a halálozási rovat a hatodik oldalon van! 
- Akiét én várom, annak híre az első oldalon fog 

megjelenni… 
* 

Bátorság, amikor a férfi tökrészegen, hajnalba 
hazamegy, meglátja a kezébe seprűt tartó 
feleségét, aki tombol, és azt kérdezi tőle: 

- Takarítasz asszony, vagy repülsz valahova? 
* 

Mikor elértem a nyugdíjkorhatárt, bementem a 
TB-be. Az ablak mögött ülő ügyintéző hölgy 
megkérdezte az életkoromat, bólintott, és 

ellenőrzésképpen elkérte a fényképes 
igazolványomat. Végigkutattam a zsebeimet, és 
rájöttem, hogy a tárcám otthon maradt. 

- Sajnálom, haza kell érte mennem, majd később 
megint eljövök. 

- Semmi gond – mondta az ügyintéző- nekem 
elég az is, ha kigombolja az ingét. 

Kigomboltam, és előtűntek a mellkasomat borító 
göndör, ősz szőrszálak. 

- Az ősz szőr a mellén nekem elég bizonyíték - 
mondta a hölgy és átvette tőlem a kitöltött űrlapot. 

Mikor hazaértem, nevetve meséltem 
feleségemnek a TB-ben történteket. Erre a nejem: 

- Miért nem toltad le a gatyádat is? Még 
rokkantságit is kaphattál volna. 

* 
Esküvő előtt: 
Fiú: - Végre! Már nagyon várom! 
Lány: - Elköltözzek? 
Fiú: - Nem, ne is gondolj rá! 
Lány: - Szeretsz? 
Fiú: - Természetesen! 
Lány: - Megcsaltál valaha is? 
Fiú: - Nem, hogy juthat ilyen az eszedbe? 
Lány: - Adsz egy csókot? 
Fiú: - Igen. 
Lány: - Fogsz verni? 
Fiú: - Soha! 
Lány: - Hihetek neked? 
Esküvő után húsz évvel: 
Olvasd alulról fölfelé! 

* 
- Az optimisták angolul tanulnak. 
- A pesszimisták kínaiul. 
- A realisták lőni. 

* 
- Te Gazsi! Mikor voltál legutóbb könyvtárban? 
- Két éve. 
- És mit vittél ki? 
- A fénymásolót meg a DVD lejátszót! 

* 
Egy asszony rántottát készít reggelire a férjének. 

A férj hirtelen beront a konyhába: 
- Óvatosan! Vigyázz! Egy kicsivel több vajat 

tegyél bele. Jaj! Túl sokat sütsz egyszerre. Túl 
sokat! Fordítsd meg! Több vaj kell! Jaj, Jaj, mi lesz 
most?! Odaég! Óvatosan! 

- Vigyázz! Azt mondtam, óvatosan! Soha nem 
hallgatsz rám, ha főzöl. Soha! Fordítsd meg! 
Gyerünk! Normális vagy? Elment az eszed? Ne 



felejtsd el megsózni. Mindig elfelejted megsózni! 
Sózd! Sózd! Sózd már! 

Az asszony tiszta ideg, értetlenül bámul rá. : 
- Mi a franc van veled? Azt hiszed, nem vagyok 

képes megsütni egy rántottát? 
A férj nyugodtan válaszol: 
- Csak meg akartam mutatni, milyen érzés, ha 

mellettem ülsz, amikor vezetek! 
* 

Egy részeg csorgat a parkban. Egy nő elmegy 
mellette, és megjegyzi: 

- Micsoda állat! 
- Nyugodtan menjen asszonyom, fogom - 

vigyorog hátra a pasi. 
* 

A férj fáradtan, éhesen érkezik haza. A feleség 
megszólal az üres vacsoraasztalnál: 

- Drágám - mondja sajnálkozó hangon -, a 
szakácsnő odaégette a húst, ezért ma meg kell 
elégedned sok-sok csókkal és egy csodálatos 
együttléttel. 

- Na nem bánom, hívd be... 
 

 
 

E-mail:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 
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Az Olajipari Szakszervezet 
Időszakos kiadványa 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 

Felelős kiadó: Hajzer Barnabás 
Levelezési cím: Mol Nyrt. 2443 Százhalombatta Pf.: 1.  

E-mail:  olajipariszakszervezet@mol.hu 
Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu  

Belső telefon: 124-69 Fax: 115-19 
Külső telefon: 06-23-552-469 

 

E L A D Ó ! 
 

A Tárnoki-szőlőhegyen 240 négyszögöles, szépen gondozott, parkosított telek, termő gyümölcsfákkal, 
40 négyzetméteres faházzal, szoba-konyha- fürdőszoba-terasz. 

Hideg- meleg víz, villanyfűtés, telefonvonal-riasztó. 
A "Pici" buszmegállótól 3 perc gyalogút, illetve 100 méteres magánautóúton közelíthető meg. 

 
Eladási ár, lakhatóan berendezett és bútorozott faházzal: 5.000.000-Ft. 

 
Telefon: 06-20-772-5730 

E L A D Ó !  
 

EGY BAMBUSZ-NÁDFONATOS, KITŰNŐ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ, NAGYMÉRETŰ HINTASZÉK 
 

ÁR: 13. 000 FT 
 

ÉRDEKLŐDNI LEHET MUNKAIDŐBEN: 06-23-552-469 TELEFONSZÁMON 
MOL-BELSŐ: 124-69 

 
Budapest X. kerületében csendes, rendezett környezetben, jó közlekedéssel a 

városba, másfél szobás bútorozott lakás hosszú távra kiadó (40 ezer Ft + rezsi/hó). 
 

Érdeklődni lehet: 06 20 546 85 24 
 

 

 

A LIGA Szakszervezetek támogatásával, a Novum Verlag kiadó gondozásában 
megjelent Várady Judit új könyve, "Hogyan lehetsz sikeres munkavállaló?" 
címmel. 
Bárkivel előfordulhat, hogy egyik napról a másikra munkanélkülivé válik. Hogyan 
tovább? Lehetséges az újrakezdés? 
A Szerző tanácsokat ad a megfelelő önértékelés kialakításához, bemutatja a 
technikákat, melyek segítségével elindulhatunk állást keresni; vázolja milyen 
ismeretekre van szükségünk, mely szervezetekhez lehet segítségért fordulni. 
Közérthető formában összefoglalja a munkaviszonnyal, a foglalkoztatással, a 
munkanélküliek álláskeresési támogatásával és a munkavállalással kapcsolatos 
jogokat és kötelezettségeket, vitás esetekben a jogorvoslat lehetőségeit. 
 
„Találjon munkahelyet, vagy ha már van, tudja, hogyan őrizze meg és legyen 
sikeres! Ha munkahelye megszűnne, megismerheti milyen módszerekkel tud újat 
keresni magának. Ajánlom minden munkavállalónak, pályakezdőnek és 
munkanélkülinek. Remélem és kívánom, hogy aki elolvassa, előbb-utóbb sikeres 

emberré válik!" 
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