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Önmagadért – velünk!

Mit érdemes tudni a KSZ-ről?
Végigtaposnak rajtunk – Győri Gáborral, a Dunaferr Vasas Szakszervezeti Szövetség 

alelnökével beszélgettünk
Vegyék már észre: összetartozás! – Dudás Viktor, a DUFI területén működő Töltés és 
Lefejtés Technika Kft. dolgozója szerint nem kellene különbséget tenni a munkaruha 

színe alapján
Ténykép az Üzemi Tanácsnál – Mások az eszközeink, de a célunk ugyanaz

Mt., sztrájktörvény, korhatár előtti nyugdíjazás – Három dolog, ami százezreket érint, 
mégsem kerül újból napirendre

Benzinkút a DUFI-ban – Helyben is tankolhatsz
Nők40 – Nem mindenkinek éri meg élni a lehetőséggel

A TARTALOMBÓL
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Szabályozhatja:
• a munkaviszonyból származó 

jogokat és kötelezettségeket
• ezek gyakorlásának, illetve 

teljesítésének módját
• az ezzel kapcsolatos eljárás 

rendjét
• a kollektív szerződést kötő 

felek közötti kapcsolatrend-
szert.
A munkaviszonyra vonatkozó 

bármely kérdésről rendelkezhet, 
de nem lehet ellentétes jogsza-
bállyal.

Két részből áll:
• a normatív része a munka-

vállalók munkaviszonyból 
származó jogait és kötelezett-
ségeit, illetve ezek gyakorlá-
sának rendjét határozza meg

• a kötelmi jogi része a szak-
szervezet és a munkáltató 
kapcsolatrendszerét rendezi.

Mit tartalmazhat?
Minden olyan elemet tartal-

mazhat, ami a két fél munkavi-
szonnyal kapcsolatos együttes 
érdek- és hatáskörébe tartozik. 
Vagyis, ami a munkavállalói ér-
dekek szempontjából fontos és 
megvalósítása a munkaadó ha-
táskörébe tartozik, vagy, amiben 
a munkaadó szeretné a mun-
kavállalókkal, munkaviszonnyal 
kapcsolatos érdekeit érvényesí-
teni, és természetesen amiben a 
két fél meg tud állapodni.

Nevezetesen tartalmazhatja:
• a kollektív szerződést kötők 

megnevezését és a kollektív 
szerződés célját, az aláírók 
megnevezését

• a kollektív szerződés hatályát, 
felmondásának szabályait

• a jogok gyakorlására és a kö-
telezettségek teljesítésére vo-
natkozó szabályokat

• a munkáltató jogos gazdasági 
tevékenységét veszélyeztető 
munkavállalói magatartások 
felsorolását

• a munkáltatónál üzleti titok-
nak minősülő adatokat, té-
nyeket, információkat,

• a szervezeti és személyi ösz-
szeférhetetlenséget

• a további munkaviszony vagy 
a munkavégzésre irányuló 
jogviszony létesítésének ti-
lalmát, illetve a tilalom alóli 
mentesülés szabályait

• a szakszervezeti jogok gya-
korlásával összefüggő kérdé-
seket, így például a szakszer-
vezeti kifogással összefüggő 
szabályokat, a munkaidő-ked-
vezmény igénybevételének 
rendjét, a szakszervezeti 
tisztségviselők munkajogi vé-
delmét

• a munkaviszony létesítésének 
feltételeit, a munkaviszony lé-
tesítését elősegítő megoldá-
sokat, a pályázat útján betölt-
hető munkaköröket

• a változó munkahelyek felso-

rolását, a munkakörbe nem 
tartozó munkavégzést

• a felmondási és a felmentési 
idő, valamint a végkielégítés 
mértékét

• a munkára képes állapot meg-
határozását

• a hátrányos jogkövetkezmé-
nyek alkalmazását

• a munkaidőbeosztást, a rend-
kívüli munkavégzést, a ké-
szenlétet és a szabadság ki-
adását

• a munka díjazásával össze-
függő kérdéseket és a bérpót-
lékokat,

• a jutalmakat és kitüntetése-
ket, a szociális juttatásokat

• a munkabér-előleg kifizetésé-
nek feltételeit

• a munkavállalói kártérítési fe-
lelősség esetén a kártérítési 
eljárást

• a viták intézésére egyeztető 
bizottság létrehozását

• a munkakörök besorolását és 
betöltésének feltételrendsze-
rét

• az üdüléssel és a munkaruhá-
val kapcsolatos kérdéseket

• a lakásvásárlási kölcsön 
igénylésének feltételeit

• a nyugdíjpénztárral összefüg-
gő kérdéseket. n

Mit érdemes tudni a KSZ-ről?
Kollektív szerződést a munkáltató, a munkáltatói érdekképviseleti szervezet vagy 
több munkáltató, másrészről a szakszervezet, illetve több szakszervezet köthet.  
Úgy jön létre, mint egy szerződés, de a gyakorlatban úgy működik, mint egy 
jogszabály, azaz jogok és kötelezettségek származhatnak belőle. A munkaviszonyra 
vonatkozó szabály.
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A szakszervezet azért pe-
relte a dunaújvárosi ISD Du-
naferr Zrt-t, mert a termelés 
visszaesésére hivatkozva csak 
három részletben volt hajlandó 
kifizetni a dolgozóknak a sza-
badságos bért, amit a DTKSZ 
(a Dunaferr Társaságcsoport 
Kollektív Szerződése) nem tesz 
lehetővé. 

A kollektív szerződés szerint 
egyébként június 10-ig kell kifi-
zetni az egy havi alapbérnek 
megfelelő összeget, de 2020-

ban, a bértárgyalások során 
ezt egy hónappal elhalasztot-
ták július 10-re. A munkáltató-
nak azonban ez nem volt elég, 
kezdeményezte, hogy három 
részletben kerüljön kifizetésre 
a pénz, amiről tárgyalásokat 
kezdett a szakszervezettel. 
A szakszervezet több komp-
romisszumos javaslatot elő-
terjesztett, amiket azonban a 
munkáltató sorra elutasított. 

Ezek egyike a kollektív szer-
ződés 2021. június 30-ig tör-
ténő meghosszabbítása volt, a 
másik egy százalékos alapbér-
fejlesztés a szociális hozzájáru-
lás csökkenéséből megmaradó 
egy százalék munkavállalók 
közötti felosztásával, a har-
madik pedig, hogy a szokásos 
vasasnapi rendezvény elma-
radása miatti megtakarításból 
egészítse ki a munkáltató az 
őszi „pulykapénzt” 20-20 ezer 
forinttal. 

Miután nem sikerült komp-
romisszumos megegyezésre 
jutni a szabadságos bér rész-
letekben történő kifizetéséről, 
de a munkáltató ennek elle-
nére is így fizette ki, a szak-
szervezet elnöksége bíróság-
hoz fordult. A most jogerőre 
emelkedett ítélet szerint az ISD 
Dunaferr Zrt. megszegte a tár-
saságcsoport kollektív szerző-
dését a dolgozók szabadságos 

bérének részletekben történő 
kifizetésével. 

A szakszervezet emellett 
más pert is folytat a munkál-
tatóval szemben. Az egyiket a 
DTKSZ augusztus 14-i egyol-
dalú felmondása miatt, amely 
egyébként február 14-én válik 
hatályossá. A Vasas szerint a 
vállalat vezetőjének nem volt 
joga a DTKSZ felmondására, 
mivel nem volt cégvezetői ki-
nevezése, nem volt szabályos 
közgyűlési, illetve igazgatósági 

döntés erről, tehát gyakorlati-
lag álképviselőként járt el. 

Győri Gábor szerint „jól meg-
koreografált forgatókönyv” 
szerint zajlanak az események 
a Vasműnél. A termelés 30-
40 százalékra esett vissza, de 
valójában csak arról van szó, 
hogy a jelenlegi tulajdonosok 
„nem jó gazdái” a cégnek. Ezt 
megerősíti egyébként, hogy 
pénzügyi, gazdasági portálok 

Végigtaposnak rajtunk
„Bárkivel, bármikor megtörténhet, ami velünk történik. Ha nem vagyunk képesek 
összefogni, végigtaposnak rajtunk, mert a politika - pártállástól függetlenül - a 
tőkét védi.” Győri Gábortól, a Dunaferr Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökétől 
kérdeztük: mi változott azzal, hogy pert nyertek a munkáltatóval szemben a 
kollektív szerződés megsértése miatt.   
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szerint „dübörög az acélpiac”, 
„minden szöget el lehet adni”, 
minden kapacitásra szükség 
lenne. Több befektető is érdek-
lődik a Dunaferr iránt. 

Mindeközben megszűnt az 
igazgató tanács, a felügyelő 
bizottság, és a könyvvizsgá-
ló cég is szerződést bontott 
– mondta el Győri Gábor, akit 
három társával – Molnár László 
elnökkel, Hegedűs László alel-

nökkel és Eszenyi Andrással - 
kirúgtak a vállalattól december 
11-én. Szerintük mindegyikük 
esetében mondvacsinált okok-
ra hivatkozott a munkáltató.    

Miközben a Munka törvény-
könyve egyértelműen előírja, 
hogy a munkavállalók bérét 
legkésőbb a tárgyhót követő 
10-ig ki kell kifizetni, a Duna-
ferr negyedik hónapja két rész-
letben fizeti ki a dolgozóit. Két-
százezer nettót kapnak meg 
10-éig, a többit pedig egy má-
sik napon. Ez a nap januárban 
29-e volt. 

A munkahelyükről eltávolí-
tott szakszervezeti vezetőket a 
törvényes rendelkezések elle-
nére sem engedik be az irodá-
jukba, nem tudnak kapcsolatot 

tartani a tagjaikkal, nem hasz-
nálhatják a szerződésben rög-
zített eszközeiket, a munkálta-
tó kikapcsoltatta a vezetékes 
és mobil telefonokat, valamint 
az internetet. A szakszervezet 
birtokvédelmet kért a város 
jegyzőjétől. 

 „Miközben minden törvényt 
megszegnek, az illetékes kor-
mányhivatal egy bejelentés 
kapcsán úgy nyilatkozott, hogy 

neki nem célja a büntetés, mert 
az emberek, ha két részletben 
is, megkapják a pénzüket! A 
szociális párbeszéd és a mun-
kavállalók védelme huszad-
rangú kérdés” – fogalmazott a 
szakszervezeti vezető.

Lassan letelik a hat hónap, 
és február 14-én érvényét 
veszti a kollektív szerződés, a 
munkáltató pedig Győri Gábor 
szerint mindent megtesz, hogy 
szembe fordítsa egymással a 
gyárban dolgozó munkaválla-
lókat és szervezeteket. 

A Dunaferrben dolgozók át-
lagéletkora 54 év, „nagyon sok 
embernek itt ment tönkre az 
egészsége”. Ráadásul speciá-
lis szakmákat tudnak: öntők, 
olvasztárok, hengergépészek. 

Nincs nagyon hová menniük.  
„Vannak törvények, van a 

Munka Törvénykönyve (Mt.), 
van alapvető emberi jogok 
biztosa, mégis habozás nél-
kül, fittyet hányva mindezen 
törvényekre menesztettek 4 
szakszervezeti tisztségviselőt a 
cégcsoporttól. A kormány és a 
magyar társadalom pedig szét-
tárja a kezét, nincs mozgáste-
rünk, külföldi érdekeltségű vál-
lalkozással állunk szemben. 

A magyar társadalom is ma-
gáévá tette ezt a véleményt: 
haladjunk kérem, nincs itt 
semmi látnivaló” – fogalmaz 
Horváth László a Népszava 
január 18-i cikkében a Duna-
ferr-rel kapcsolatban. Hozzá-
teszi: a vasmű ügye túlnő a 
szakszervezeti kiszolgáltatott-
ság és védettség témakörén, 
mert 4-5 ezer munkavállaló és 
hozzávetőlegesen ugyanennyi 
beszállító megélhetése a tét. 
„Összességében 30-40 ezer 
embert is érinthet a Dunaferr 
sorsa. Most kellene a hatékony 
kormányzati szerepvállalás, a 
munkahely- és gazdaságvé-
delmi akcióterv és a társadal-
mi szolidaritás. Ilyen fajsúlyú 
ügy kapcsán szakszervezeti 
össztűznek (tiltakozó levelek, 
közlemények stb.) kellene zú-
dulnia a tulajdonosokra és a 
kormányzatra.”

Győri Gábor szerint patt-
helyzet alakult ki a vállalatnál, 
de ami velük történik, az bár-
mikor megtörténhet mással. 
A külföldi tulajdonosok „csak 
az erőtől és a nyilvánosságtól 
félnek.” „Szomorú, hogy Ma-
gyarországon minden ellenál-
lás nélkül mindezt meg lehet 
tenni az amúgy is kiszolgálta-
tott helyzetben levő munkavál-
lalókkal és képviselőikkel, mint 
ahogy az is, hogy az elmúlt 
harminc évben nem volt kor-
mány, amely cselekedett volna 
azért, hogy ez ne így legyen.”

n
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Olyannyira, hogy a Dunai 
Finomító vasútállomás mel-
lett született, az egyik családi 
házban a három közül, ame-
lyek Ercsi irányában találhatók. 
Édesapja forgalomirányítóként 
dolgozott az állomáson. 

1991-ben végzett kőolaj-
feldolgozó szakmunkásként 
az érdi 220-as, ma Kós Károly 
szakmunkásképzőben, és ti-
zennyolc évig dolgozott a DUFI 
gázkromatográfiás laborató-
riumában. Úgy véli, akkoriban 
sokkal többen végezték a la-
borokban a munkát, és relatíve 
jobban kerestek, mint most. 

Estin érettségizett a SZISZ-

KI-ben 1997-ben, majd akkori 
műszakvezetője, Nyíri Attila un-
szolására, akit nagyon kedvelt, 
vegyipari gépésztechnikus vég-
zettséget szerzett 2009-ben.

2009-től ’13-ig az oldósze-
res parafinmentesítő, azaz MEK 
üzemben dolgozott. A csopor-
tos létszámleépítés során ön-
ként távozott. Ebben szerepet 
játszott, hogy ottani üzemve-
zetőjével nem jött ki jól, és sú-
lyos allergiája miatt is indokolt 
volt munkahelyet váltani.

Másfél-két év szünet után 
egy ismerőse beprotezsálta a 
százhalombattai erőműbon-
tási munkákba, majd mintegy 

másfél év múlva a TESCO-hoz 
sikerült bejutnia, ahol magas-
emelésű targoncavezető lett a 
herceghalmi raktárban. 

Szerette, hogy a munkája 
kihívást jelent. Tizenhárom-ti-
zenöt méteres magasságba 
kellett emelnie az egy-két ton-
nás csomagokat, méghozzá 
időre! Elégedett volt a fizetés-
sel és a kollégáival is, de egy 
idő után már nem bírta a ren-
geteg túlórát, az állandó haj-
tást. Mivel kevés volt az ember, 
karácsonykor és szilveszterkor 
is bent kellett maradniuk, a ti-
zenkét órás műszakokból hul-
lafáradtan értek haza. 

Vegyék már észre: 
összetartozás!
Lehet, hogy más színű a munkaruhánk, de ugyanott dolgozunk és ugyanazt 
csináljuk. A legfontosabb pedig, hogy egymásra vagyunk utalva. Nem számít, hogy 
„csak külsős” vagy MOL-os munkavállalók vagyunk. Fontos összetartani és tartozni 
valahová. Erről beszélt a Tényképnek Dudás Viktor, a DUFI területén működő Töltés 
és Lefejtés Technika Kft. dolgozója, aki eredetileg „tősgyökeres MOL-os”. 
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Újból felhívott néhány régi 
ismerőst, és így került vissza a 
DUFI-ba. Igaz, külsősként, de 
azt mondja, a családi vállalko-
zásnál, ahol dolgozik, sokkal 
jobban érzi magát, mint egy-
kor MOL-osként. Nyugodtabb 
a légkör, a főnökök pedig nem 
nézik le a munkavállalókat és 
nem várnak hajbókolást. Az 
ügyvezetője szigorú, követel, 
de jutalmaz is, és mindent meg 
lehet vele beszélni.  

Lassan négy éve dolgozik a 
töltő és lefejtő karokat terve-
ző, gyártó, szerelő, hidraulikai 
berendezések karbantartá-
sát végző cégnél. Szerinte a 
beszállító cégek munkatársai 
ugyanolyan jól felkészültek 
szakmailag,  mint a MOL-osok. 

Külsősként (is) úgy látja, 
hogy a MOL-nál az egyik leg-
nagyobb gond a kommuniká-
ció és túlburjánzó bürokrácia. 
Órák mennek el a papírmun-
kára, az engedélyek kiadására, 
ennek ellenére nem gördülé-
keny és nem eléggé szervezett 
az alvállalkozók beszállása. 

Úgy véli, alacsonyak a MOL-
os bérek ahhoz képest, hogy 
mennyi mindent kell tudni. 
Egykori főnöke, Nyíri Attila 
még azt mondta, egy életen át 
kell tanulni egy üzemet, de je-
lenleg erre csak néhány hónap 
áll rendelkezésre, és már lehet 
kezdeni az újat.

Dudás Viktor korábbi MOL-
os munkahelyein is szakszer-
vezeti tag volt, most pedig 

fontosnak érezte, hogy kül-
sősként is csatlakozzon az ér-
dekvédelemhez, így lett ismét 
az Olajipari Szakszervezet tag-
ja tavaly. Azt mondja, szereti, 
hogy pártállástól függetlenül 
lehet vitatkozni a kollégákkal. 
„Nem sértődünk meg egymás-
ra, hiszen mindannyian mun-
kavállalók vagyunk.”       

Nem tagja egyik pártnak 
sem, de 2014 óta vesz részt a 
százhalombattai választási bi-
zottság munkájában a Demok-
ratikus Koalíció delegáltjaként. 
Aktív szerepet vállalt választó-
kerületében a 2014-es orszá-
gos választás előkészítésében, 
egyebek mellett Gyurcsány 
Ferenc lakossági fórumainak a 
biztosításában. n

A különféle vakcinák közöt-
ti választási lehetőség alapve-
tően orvosszakmai kérdés. Ha 
valaki nem kéri a felajánlott 
vakcinát, ami orvosi szem-
pontból megfelelő neki, akkor 
később fogják beoltani, ha és 
amikor rendelkezésre áll az ál-
tala preferált típus. A szakem-
ber szerint erre akkor lesz le-
hetőség, amikor már többféle 
vakcina áll majd rendelkezésre 
nagyobb mennyiségben.

A védőoltások sem nyúj-
tanak százszázalékos védel-
met. Előfordulhat, hogy egy 
oltott személy megfertőződik, 
de nem betegszik meg, illetve 
nem lesz a fertőzése súlyos le-
folyású, és kisebb a valószínű-
sége, hogy megfertőzzön má-
sokat. 

Egyelőre nem lehet beadni a 
koronavírus-vakcinákat másik 
védőoltással együtt. Minden 
egyéb védőoltással legalább 
kéthetes időközt kell tartani. 

Egyelőre nincs gyermekek 
számára alkalmazható oltás, a 
Pfizer vakcinájával is csak 16 
éves kortól lehet oltani. A vá-
randós nők számára egyelő-
re nem javasolt az oltás, de a 
szoptatós anyáknak beadható, 
amennyiben kérik és a fertőzés 
szempontjából kockázati cso-
portba tartoznak.

Kaphat oltást, akinek va-
lamilyen krónikus betegsége 
van. Bár az egyes védőoltások-
nál különbözhet, hogy van-e 
olyan krónikus betegség, 
amely esetében nem javasolt 
beadni őket. A jelenleg elérhe-

tő Pfizer és Moderna vakcina 
például nem ellenjavallt króni-
kus betegségek esetén sem.

Nem javasolt felvenni az ol-
tást akut lázas megbetegedés, 
várandósság, korábbi védőol-
tások hatására kialakuló súlyos 
allergiás (anaphylaxiás) reakció 
vagy az oltások bármely ösz-
szetevőjével kapcsolatos al-
lergia esetén. Ha valakinek az 
első oltás után súlyos allergiája 
alakul ki, annak a második ol-
tás nyilvánvalóan nem adható 
be. Súlyos allergiás reakciónak 
a toroködémával és fulladásos 
tünetekkel járó azonnali reak-
ció számít. Tehát nem tartoz-
nak ebbe a körbe például a 
bőrön kialakuló kiütések vagy 
viszketés.

n

Kinek ajánlott és kinek nem?
Érdemes jelentkezni a www.vakcinainfo.gov.hu oldalon, mert ez lehetővé teszi, 
hogy könnyen elérhetőek legyünk az oltást szervezők számára. Ez azok számára is 
ajánlott, akik már átestek a COVID-fertőzésen – tájékoztatott dr. Galgóczi Ágnes, a 
Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az EPanorámán. 
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- Mit jelent az, hogy Euró-
pai Üzemi Tanács? 

- A MOL Csoport Európai 
Üzemi Tanácsa egy 25 fős tes-
tület. Tagjait és póttagjait a 

csoport tagvállalatainak üzemi 
tanácsai választják meg.  Az 
uniós direktíva előírásai alap-
ján a tagvállalatok kétéves át-
lag létszáma alapján határoz-
zák meg a képviselők arányát 
a testületben. Az EÜT irányító 
szerve az ügyvezető bizottság, 
mely 4 főből áll.

Engedd meg, hogy röviden 
bemutassam a MOL Nyrt. Üze-
mi Tanácsát is. A MOL Nyrt. ÜT 
13 fős, a munkavállalók által 

választott testület, azokat a 
munkavállalókat képviseli, akik 
a vállaltunk magyarországi te-
lephelyein dolgoznak. Az önálló 
jogi személyiséggel rendelkező 

leányvállalatok – mint példá-
ul a IT&Digital GBS, MOL GBS 
Magyarország, MPK, MOL LUB, 
Geoinform, Rotary, Petrolszolg 
– dolgozói érdekképviselete 
nem a mi hatáskörünkbe tarto-
zik, saját üzemi tanáccsal ren-
delkeznek. 

- Milyen szakmai pályafu-
tás vezetett az Európai ÜT 
élére?

- 1986-ban kezdtem pálya-
futásomat a Nagyalföldi Kőo-

laj- és Földgáztermelő Vállalat 
orosházi üzemében gázüzemi 
kezelőként és a következő har-
minckét évben végig jártam a 
szakmai ranglétrát. Előbb ter-
melőmester, majd művezető, 
végül termelésirányító pozíci-
ót töltöttem be. Igazi Bányász 
közösségben formálódtam és 
sajátítottam el a szakma és 
nyertem el a kollégák tiszte-
letét. Jelenlegi ÜT elnöki po-
zíciómat megelőzően három 
cikluson keresztül dolgoztam 
az ÜT-ben. Az első két ciklus-
ban tagként, majd a harmadik-
ban alelnökként és az Európai 
ÜT tagjaként. 2018 márciusban 
választott meg elnökének a 
MOL hazai és júniusban az Eu-
rópai Üzemi Tanácsa.

- Hallottam, hogy a két 
ÜT-testület vezetése mellett 
alpolgármesterként is tevé-
kenykedsz a lakhelyeden, 
Kardoskúton. Hogyan lehet 
ennyi mindent összeegyez-
tetni, ennyi felé jelen lenni? 

- Mára egyre inkább igaz, 
hogy nem kell, sőt a Pandémia 
miatt, sajnos, nem is lehet fizi-
kailag jelen lenni mindenhol. De 
a számítástechnikának köszön-
hetően kétszázötven kilomé-
terről is alá lehet írni egy do-
kumentumot vagy részt lehet 
venni egy megbeszélésen. Más 
kérdés, hogy a munkámat sok-
szor a szabadidő elé helyezem 
és a sok távollét a családi életet 

Ténykép az Üzemi Tanácsnál

Mások az eszközeink, de  
a célunk ugyanaz
„Célom, hogy ha egy munkavállaló egy üzemi tanácstaghoz fordul, minden esetben 
naprakész tájékoztatást kapjon, és egyetlen dolgozói kérdés, felvetés se maradjon 
visszajelzés nélkül.� Kommunikációról, kultúraváltásról, segélyezésről és az 
információmegosztás felelősségéről beszélgettünk Kis Bálinttal, a MOL Nyrt. és az 
Európai ÜT elnökével.
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is próbára teszi. Az érdekképvi-
seleti munkámhoz sok tapasz-
talattal járul hozzá a községi 
önkormányzatban végezett 
munkám. Kardoskút élete szer-
vesen összefonódott az olajbá-
nyászattal az elmúlt több mint 
60 évben.

- Hogyan kommunikáltok 
az Európai ÜT-ben? 

- A MOL Nyrt. üzleti nyelve 
az angol, de minden munkavál-
lalónak alapvető joga, hogy a 
saját anyanyelvén tájékoztas-
sák, ezért szinkrontolmácsok 
segítik a munkánkat. A vállalat 
azonban támogatja a nyelvta-
nulásunkat, és egyre többen 
érzik fontosnak, hogy a cég 
által választott közös nyelven 
tudjanak kommunikálni. Az 
EÜT is támogatja tagjainak és 
póttagjainak, valamint az ÜT 
tagoknak az angol nyelvű kép-
zését. Ezt megválasztásom-
kor a bakancslistámra tűztem. 
Ahogy azt is, hogy az EÜT és az 
ÜT a problémák felvetése mel-
lett szakmailag megalapozott 
javaslatokat is tegyen a megol-
dásra. Már így működünk. 

- Jó, hogy kimondtad, min-
denkinek alapjoga, hogy a 
hazájában az anyanyelvén 
jusson hivatalos tájékozta-
táshoz, mert ez szerintem 
problémás a MOL-ban. 

- Ez nagyon fontos kérdés, 
ami a helyi szabályzatok eseté-
ben rendben is van.  Abban az 
esetben, ha a munkavállalóink 
ezzel eltérő gyakorlattal talál-
koznak, bátorítom őket, hogy 
keressenek minket, jelezzék fe-
lénk. Várjuk az észrevételeket, 
visszajelzéseket és a javaslato-
kat a munkavállalóktól minden 
kérdésben, ami a munkájukkal, 
a munkakörülményeikkel és az 
üzemeléssel összefügg. 

- Az ÜT esetében ennek mi 
a módja? 

- Az ÜT-tagokhoz, ÜT-ko-
ordinátorhoz és közvetlenül 
hozzám is fordulhatnak a mun-

kavállalók – személyesen, te-
lefonon, emailben. Emiatt na-
gyon fontos, hogy ismerjék az 
ÜT-t és tagjait.  

- És ismerik? 
- Eddigi tapasztalataink alap-

ján a fizikai munkavállalók elég 
jól, a szellemi beosztásúak már 
kevésbé, az irodaházban dolgo-
zók egy része pedig sajnos alig 
tájékozott az ÜT-vel kapcsolat-
ban. Dolgozunk rajta, hogy ez 
fokozatosan javuljon.

Amikor valaki belép a válla-
lathoz, a felvétel során tájékoz-
tatni kell őt a rendelkezésére 
álló érdekképviseleti szerveze-
tekről, az ÜT-ről és a szakszer-
vezetekről, a vállalati médiában 
pedig rendszeresen helyet ka-
punk beszámolónknak az ÜT 
tevékenységéről. 

Az idei évtől egy új Share 
Point (megosztási hely) nyílik 
az Epanoráma „Üzemi Tanács 
Hírek” menüpontja alatt, ahová 
saját magunk fogjuk feltölte-
ni a tartalmakat, legalább havi 
rendszerességgel. Remélem, 
hogy február végétől ez már 
működni fog. 

- Mi történik, ha a mun-
káltató „üzletileg érzékeny” 
információt oszt meg az ÜT-
vel? Arról hogyan egyeztet-
tek a szakszervezetekkel és 
a benneteket megválasztó 
munkavállalókkal? 

- Ez az jelenti, hogy a mun-
káltató és az ÜT között megfe-
lelő, bizalmi alapú az együttmű-
ködés. A munkáltató a döntést 
megelőzően ad tájékoztatást, 
ami azt jelenti, hogy a dönté-
sénél figyelembe veszi a mun-
kavállalói véleményt az ÜT-től. 
Ha „bizalmasan” kell kezelnünk 
egy információt, az minden, az 
érdekképviseletben együttmű-
ködő partnerre vonatkozik, akit 
az ÜT ülésre meghívunk. Az 
ÜT-n belül szigorúan betartjuk 
ezt a szabályt. A munkánk so-
rán nem terjesztjük, nyomtat-
juk és szórjuk ezen információ-

kat, a munkánkhoz használjuk. 
Ez igazán akkor tud jól működ-
ni, ha minden érintett szigorú-
an e szerint jár el. Egy, a döntés 
előtti fázisban, még nem végle-
ges információ a munkavállalók 
körében félreértést, indulato-
kat generálhat, ami rombolja a 
munkabékét, ez nem lehet célja 
senkinek. A szakszervezetek el-
nökei rendszeres meghívottjai 
az üléseinknek, így első kézből 
kapnak meg minden, az ÜT-ülé-
sen elhangzó információt.

- Ez azt jelenti, hogy nem 
mindenki elég érett a bizal-
mas információ kezeléséhez? 

- Hogyan használjuk az infor-
mációt, ha bizalmas? Ezt a bel-
ső szabályzataink jól megfogal-
mazzák. Itt van szükségünk a 
kultúraváltásra, én azt vallom, 
a kultúraváltás velem kezdődik. 
Ez annyit tesz, hogy elég felké-
szült vagyok arra, hogy értem 
és tudom kezelni a bizalmas in-
formációt.

- Az ÜT egyik fontos szere-
pe, hogy megjelenítse, kép-
viselje a munkavállalók véle-
ményét egy-egy munkáltatói 
döntés meghozatala előtt. 
Hogyan ismeritek meg ezt a 
véleményt? 

- Elsősorban a tagjainkon és 
a már említett együttműködé-
seken keresztül. Kapcsolatot 
tartunk a szakszervezetekkel, a 
munkavédelmi bizottságokkal, 
a Hídember-hálózattal. Bizo-
nyos témákban érdemes lehet 
nyílt ülést tartani, amelyeken 
a munkavállalók részt vehet-
nek. Ilyenkor előre összegyűjt-
jük a kérdéseket és meghívjuk 
az illetékes vezetőket, hogy 
ők válaszoljanak. A kérdőív is 
alkalmas lehet a dolgozói vé-
lemények megismerésére. Ez 
még nem bevett gyakorlat a 
munkánk során, tervezünk is 
ilyen célzott képzést a tagjaink-
nak a munkajogi és a technikai 
feltételekről. Persze, a járvány 
sok ambíciónkat gátolja, meg-
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hiúsultak a területlátogatások 
is. Jobban kell támaszkodnunk 
a tagjainkra, akik sokszor a 
szabadidejüket is feláldozzák, 
hogy eleget tegyenek ennek a 
feladatnak.

- Az ÜT-nek együtt döntési 
joga van a szociális és jóléti 
keret felosztásában. Nőtt a 
vállalati segély iránti igény 
a pandémiával összefüggés-
ben? 

- Némileg emelkedett a ké-
relmek száma, és részben 
emiatt az ÜT a rendezvénytá-
mogatásra szánt keretet is át-
csoportosította a segélyezési-
hez. Két munkavállaló hirtelen 
elhalálozása és egy súlyosan 
beteg gyermek gyógyíttatása 
érdekében rendkívüli, emelt 
összegű segélyek kifizetéséről 
is határozott a segélyezési bi-
zottság, amelyet a HR-igazgató 
támogatott és engedélyezett. 

- Mekkora volt a tavalyi 
keret és mennyi az idei? 

- Az idén is a tavalyi évvel 
megegyező keret áll rendelke-
zésre a munkáltató és a szak-
szervezetek megállapodásának 
köszönhetően. Úgy vélem, a je-
lenlegi működési, piaci helyzet-
ben ennek mindenképp örülhe-
tünk. 

- Hogyan tájékozódhat a 
segélyezésről, akit érdekel? 

- Az információk elérhetőek 
a EPanorámán, de közvetlenül 
kérdezhetik a segélyezési bi-
zottság tagjait, vagy konkrét, 
egyedi ügyekben a segélyezési 
bizottság elnökét, Kovács Ka-
talint. Fontos tudni, hogy a se-
gélyezésre szigorú adatvédelmi 
szabályok vonatkoznak. 

Az utsegelymol@mol.hu 
emailcímhez, amire a kérelmek 
és az azokat alátámasztó do-
kumentumok – például záró-
jelentés, gyógyszerköltés-iga-
zolás – érkeznek, kizárólag a 
segélyezési bizottság elnöke 
fér hozzá. A bizottsággal csak 
azokat az információkat osztja 

meg, amelyek segítenek dön-
teni a jogosultságról, adott 
esetben névtelenül. Az adatvé-
delmi szabályzat (GDPR) életbe 
lépése óta a kereseti igazolást 
is csak közvetlenül a munka-
vállalónak adja ki a HR, amit a 
segélyhez minden kérelmező-
nek egyénileg kell kérni. A sze-
mélyiségi jogokat védi az az in-
tézkedésünk is, hogy már nincs 
szükség a munkahelyi vezető 
engedélyezésére, ajánlására a 
segélykérelemhez. 

Mindezek ellenére úgy gon-
dolom, még mindig sokan nem 
ismerik a segélyezés rendsze-
rét, vagy egyszerűen érzelmi 
okokból nem kérnek. Nagyon 
fontos, hogy empatikusak le-
gyünk a rászoruló kollégákkal 
és hívjuk fel a figyelmüket a le-
hetőségre.

- Mit fogtok csinálni idén? 
Milyen feladatokat tűztetek 
magatok elé? 

- Az ÜT a saját ügyrendje és 
munkaterve alapján dolgozik. 
Havi tervezett üléseinken a vál-
lalatunk üzleti és funkcionális 
területeit tekintjük át a veze-
tők és érdekképviseletek be-
vonásával. A munkatervet már 
véglegesítettük az idei évre, az 
ÜT-tagoknál elérhető és kifüg-
gesztjük a munkaterületeken 
a helyi lehetőségek szerint. 
Emellett tervezzük, hogy szó-
rólapokon is közreadjuk annak 
érdekében, hogy mindenki kö-
vetni tudja, melyik hónapban 
melyik üzleti területtel, milyen 
témával foglalkozunk. A januári 
ülésünk fő témája a magyar-
országi Kutatás-Termelés át-
szervezésének értékelése, a ta-
pasztalatok egyeztetése volt. A 
munkavállalók számára is biz-
tosítani szeretnénk a szervezeti 
változások nyomon követését a 
visszamérő, visszatekintő ülé-
seken keresztül.

Folyamatban van az ér-
dekképviseleti szakmai kép-
zés biztosítása az ÜT-tagok 

számára. Ennek érdekében 
szorosabbra fűztük a kapcso-
latunkat az ÉTOSZ-szal (Érdek-
védelmi Tanácsadó Szolgálat 
Egyesüléssel), és elkezdődött 
a tanácstagok képzése a jog, 
a konfliktuskezelés, a kommu-
nikáció, az információgyűjtés 
és feldolgozás terén. A képzés 
azért is nagyon fontos, mert az 
ÜT-tagnak nincs helyettese, az 
ÜT-t ugyan csapatmunka jel-
lemzi, de a felkészülés az egyén 
felelőssége. Lényegesnek tar-
tom, hogy a munkavállalók és a 
munkáltató részére is láthatóvá 
tegyük a különbséget az üze-
mi tanács és a szakszervezetek 
között. 

- Miben más az ÜT és a 
szakszervezet? 

- A szakszervezetek a tag-
ságukat képviselik, míg az ÜT 
az egyik legmagasabb szintű 
munkavállalói érdekképviselet 
a vállalaton belül, amely a tel-
jes munkavállalói kört lefedi, 
minden munkavállalót képvisel. 
Működésünket a Munka Tör-
vénykönyve szabályozza. Az 
ÜT-nek együtt döntési és véle-
ményezési joga van.  

Képviseli a munkavállalók 
érdekeit a felső vezetésben és 
figyelembe veszi a munkálta-
tó érdekeit is, mert csak akkor 
lehet folyamatosan munkát 
biztosítani a munkavállalók 
számára, ha jól működik az üz-
let. Az ÜT a munkabéke intéz-
ménye. Kiemelt feladatunk a 
munkavállalói érdekképviselet, 
valamint a hiteles és gyors in-
formációközvetítés a munka-
vállalók és a munkáltató között. 

Konkrétan a kérdésre tér-
ve: valóban fontosnak tartom, 
hogy szorosan együttműköd-
jünk a szakszervezetekkel. Mert 
ha mások is az eszközeink - a 
miénk a diplomácia és nem a 
harc -, a célunknak ugyanan-
nak kell lennie: a munkavállalók 
érdekeinek a képviselete.

n
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A LIGA konföderáció idén is 
megküldte levelét Bodó Sándor 
foglalkoztatáspolitikáért fele-
lős államtitkárnak, amelyben 
ismételten kéri, hogy vizsgálják 
felül a Munka Törvénykönyvét, 
a sztrájktörvényt és a korhatár 
előtti nyugdíjazási rendszert a 
Versenyszféra és a Kormány 
Állandó Konzultációs Fórumán 
(VKF).

A Munka törvénykönyvének 
2012. évi módosítása számos 
tekintetben hozta hátrányos 
helyzetbe a munkavállalókat. 
A LIGA újból indítványozza: ve-
gye számba a kormány a szük-
séges törvénymódosításokat 
és a szakszervezetek több al-

kalommal is megküldött javas-
latait. 

Rendkívül szűk keretek közé 
szorítják a jogszerű sztrájkot az 
érvényben lévő törvény még 
elégséges szolgáltatásokra 
és jogellenességre vonatkozó 
passzusai. Mindez jelentősen 
korlátozza a munkavállalói ér-
dekérvényesítés legvégső esz-
közét. 

A LIGA harmadik javaslata 
annak a rendkívüli érdeksére-
lemmel járó és méltánytalan 
helyzetnek a rendezésére irá-
nyul, amelybe a korkedvez-
ményes és korengedményes 
nyugdíj megszüntetésével ke-
rült a munkavállalók jelentős 

része. A megszüntetett rend-
szer helyébe más ellátási forma 
nem lépett, amely kompenzál-
ná a fokozott testi-lelki meg-
terhelésnek kitett dolgozókat, 
illetve segítené őket egészsé-
gük megőrzésében. 

A felvetett témák vizsgála-
tára még 2017-ben munkabi-
zottság alakult a VKF kereté-
ben, amely átfogó javaslatokat 
dolgozott ki. Ennél tovább azó-
ta sem haladtak ezek az ügyek. 

A LIGA a témák napirend-
re tűzése mellett azt is kéri a 
kormánytól, hogy hosszabbítsa 
meg, illetve véglegesítse a táv-
munkarendeletet, amely jelen-
leg február 8-ig hatályos. n

Mt., sztrájktörvény, 
korhatár előtti nyugdíjazás
Három olyan téma, amely a munkavállalók tömegeit érinti érzékenyen 
Magyarországon. A szakszervezetek mégis évről évre hiába kérik, hogy a kerüljenek 
újból a kormányzati egyeztető fórumok napirendjére. 
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A töltőállomás a közpon-
ti irodaépülettől nem mesz-
sze, a Dunarent telephelye 
mellett található. Fő feladata, 
hogy az üzemi területen dol-
gozó nagy gépeket kiszolgálja, 
és ne kelljen messzire menni 
az üzemanyagért, ugyanakkor 
személyautókat és magánsze-
mélyeket is szívesen látnak 
bármikor. 

A benzin és a gázolaj ára 
megegyezik a városi MOL-kúté-
val, viszont sokkal kisebb a for-
galom, és így a fertőzésveszély 
is – mondta el Feketéné Zátrok 
Mónika, aki 2009 óta látja el 
a benzinkút üzemeltetését.  A 
biztonságos kiszolgálás érde-
kében, a járványhelyzet miatt 
ezen a töltőállomáson is plexi 
elválasztót szereltek fel az egy-
személyes ügyféltérben, ahol a 
fizetést lehet intézni. 

A töltőállomáson csak a leg-
alapvetőbb termékek érhetők 
el, így például prémium üzem-
anyag nem, de pályamatrica, 

autófelszerelés, MOL-Lub ke-
nőanyagok, üdítők, édességek 
széles választékban állnak a vá-
sárlók rendelkezésére. Emellett 
szélvédőmosásra is lehetőség 
van a két kútoszlopos töltőállo-
máson. Az üzletvezető kiemel-
te: mindent beszereznek, amit 
kérnek a vevők, mivel nemcsak 
méretében, hanem filozófiájá-
ban is „családias” a kiszolgálás. 

A DUFI-benzinkút hétfőtől 
péntekig, reggel 7-től 15 óráig 

tart nyitva. Hétvégén és mun-
kaszüneti napokon nem üze-
mel. A nyitvatartás azonban 
rugalmasan alkalmazkodik a 
nagyleállásokhoz, tehát olyan-
kor előfordulhat korábbi nyitás 
és későbbi zárás, az érintett 
üzem igényei szerint.

Minden régi és új vásárlót 
szeretettel várnak a DUFI-ban 
található benzinkúton. Aki még 
nem járt itt, egyszer térjen be!

n 

Benzinkút a DUFI-ban

Helyben is tankolhatsz
Bár évtizedek óta működik, sokan nem is tudják, hogy létezik. Kicsi, és barátságos a 
DUFI-benzinkút.
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Előnyök
Életkorától függetlenül jogo-

sult öregségi teljes nyugdíjra 
az a nő, aki legalább negyven 
év jogosultsági idővel rendel-
kezik, és a nyugdíj megállapí-
tásának kezdő időpontjában az 
általános szabályok szerint biz-
tosítással járó jogviszonyban 
nem áll.

A Nők40 mellett bármilyen 
jogviszonyban szerzett kereset 
járulékmentes, éppúgy, mint 
a korbetöltött öregségi nyug-
díj mellett szerzett kereset, 
miközben a foglalkoztatót ez 
esetben is megilleti a nyugdíj 

mellett szerzett kereset után a 
szociális hozzájárulási adó és a 
szakképzési hozzájárulás alóli 
mentesség.

Megszűnt a nők kedvezmé-
nyes nyugdíja mellett szerzett 
keresetre vonatkozó korábbi 
kereseti korlátozás is. 

Kis szépséghiba, hogy a köz-
szférában változatlanul szü-
netel a kedvezményes nyugdíj 
folyósítása mindaddig, amíg az 
érintett hölgy közalkalmazotti 
és hasonló közszolgálati jellegű 
jogviszonya fennáll. 

A Nők40 esetében ugyanúgy 
jár a 13. havi nyugdíj, mint a 

korbetöltött öregségi nyugdíj 
esetében, 

Hátrányok
A nők átlagosan három év-

vel a korhatáruk betöltése előtt 
(61-62 éves korukban) igény-
lik a kedvezményes nyugdíjat. 
Ennek következtében 6 száza-
lékponttal kisebb lesz a nyug-
díjszorzó (ami 40 évnél 80%, 
utána évente 2 százalékponttal 
nő), emiatt közvetlenül 6%-kal 
kisebb lehet az érintett hölgy 
nyugdíjának az összege, mint-
ha kivárta volna a korhatára 
betöltését.

Nők40

Nem mindenkinek éri meg 
élni a lehetőséggel
Melyek az előnyei és milyen hátrányai vannak a nők kedvezményes 
nyugdíjazásának? Kik azok, akiknek érdemes megfontolni, hogy élnek-e 
ezzel a lehetőséggel. Az ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 
közgazdászának elemzése. 
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Ez azonban csak a kisebb 
probléma. A nagyobb gond 
abból fakad, hogy e három év 
alatt a nyugdíjszámítás során 
alkalmazandó ún. valorizációs 
szorzók akár 30-40 százalékos 
mértékben is nőhetnek, mi-
vel a nyugdíjba vonulás évé-
nek – az utóbbi évek jelentős 
átlagbéremelkedési üteme mi-
att – meghatározó jelentősége 
van a nyugdíj összegének ala-
kításában. A 2020. január 1. és 
december 31. közé eső meg-
állapítási kezdőnappal igényelt 
nyugdíjak esetében például a 
valorizációs szorzók 11,4%-
kal magasabbak voltak, mint a 
2019. évi nyugdíjmegállapítás 
esetén alkalmazottak, és már 
40%-kal magasabbak, mint a 
2017. évi nyugdíjmegállapítás 
esetén alkalmazottak. 

A 2021. évi nyugdíjmegálla-
pítások esetében további akár 
9-10 százalékponttal is nőhet-
nek a valorizációs szorzók, mi-

után ezek a nemzetgazdasági 
nettó átlagkereset növekedé-
sét tükrözik. Miközben a nyug-
díjak évente csak az infláció 
mértékével nőnek, a keresetek 
az utóbbi öt évben több, mint 
háromszor akkora mértékben 
nőnek.

A Nők40-ben részesülő höl-
gyek közül sokan utólag na-
gyon bánhatják, hogy nem 
gondolták át kellően a nyug-
díjuk igénylésének időpontját 
és egyéb körülményeit.

Kiknek érdemes 
igénybe venni a nők 
40-et?

Az a hölgy, aki a Nők40 
mellett a korhatára betöltésé-
ig képes és akar is dolgozni a 
versenyszférában, nem koc-
káztat sokat, ha igényli a ked-
vezményes nyugdíját. A Nők40 
nyugdíj mellett korlátozás nél-
kül fölveheti a járulékmentes 
keresetét - vagyis mindaddig, 

amíg dolgozik, két forrásból is 
pénzhez jut.  

Az a hölgy, akinek nincs 
munkája vagy rossz feltéte-
lekkel tudna csak dolgozni, 
szintén nem kockáztat sokat a 
Nők40 igénylésével, mert nem 
tud további szolgálati időt sze-
rezni vagy a kis keresete miatt 
leronthatná a számított életpá-
lya átlagkeresetének összegét.

Kiknek kockázatos 
igénybe venni?

Az a hölgy viszont, aki jó 
feltételekkel dolgozhatna a 
korhatára betöltéséig, de nem 
kíván már dolgozni, alaposan 
gondolja át a kedvezményes 
nyugdíj igénylését.

Az igénylés időzítésével kap-
csolatos megfontolások mel-
lett azt is figyelembe kell ven-
ni, hogy minél korábban lesz 
nyugdíjas valaki, annál koráb-
ban kezdődik az említett relatív 
elszegényedési folyamat. n

Ünnepnapok, illetve 
pihenőnapok, a 
hozzájuk tartozó 
áthelyezett 
munkanapokkal:
március 15. hétfő  
nemzeti ünnep, pihenőnap (há-
romnapos hétvége)
április 2. nagypéntek, 
pihenőnap
április 5. húsvét hétfő,  
pihenőnap (négynapos hétvége)

május 1. szombat,  
a Munka Ünnepe (hétvége)
május 24. pünkösd hétfő  
pihenőnap (háromnapos hét-
vége)
augusztus 20. péntek, 
az államalapítás ünnepe pihenő-
nap (háromnapos hétvége)
október 23. szombat,  
az 1956-os forradalom ünnepe 
(hétvége)
november 1. hétfő  
mindenszentek napja, pihenő-

nap (háromnapos hétvége)
december 11. szombat  
áthelyezett munkanap
december 24. péntek  
szenteste, pihenőnap
december 25-26.  
szombat, vasárnap  
karácsony (háromnapos hétvé-
ge)
2022. január 1. szombat  
újév (hétvége)

n

Munkaszüneti napok és 
áthelyezett munkanapok
Csak egy munkanapáthelyezéssel kell tervezniük a munkáltatóknak és a 
munkavállalóknak idén. A következő hosszú hétvégének március 15-én örülhetünk, 
de összesen hat hosszú hétvégével és egy négynapos hétvégi pihenővel lehet 
tervezni. (Forrás: ado.hu)
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A nevetés biztosan nem árt
Okos állat

- Azt tudtad, hogy a delfin 
olyan okos állat, hogy fogság-
ban két nap alatt betanítja az 
embert, hogy álljon a medence 
mellé és dobáljon neki halakat?

Metrón
- Tudja, kedveském, én már 

ötven éve metrózom.
- Jesszusom! Hát hol tet-

szett felszállni?

Bankban
- Szeretnék befizetni száz-

ezer forintot, de bizalmatlan 
vagyok.

- Ne aggódjon, a bank ga-
rantálja a betétet.

- És mi van akkor, ha tönkre-
megy a bank?

- Semmi gond, akkor kárta-
lanítani fogja önt a biztosító.

- És ha a biztosító is tönkre-
megy?

- Akkor a kormány vállal ga-
ranciát.

- És ha elzavarják a kor-
mányt?

- És ez nem érne meg magá-
nak százezer forintot? 

Beszélő óra
- Az micsoda ott a falon?
- Beszélő óra.
- És hogy működik?
- Rávágok egy kalapáccsal, 

és a szomszéd azonnal kia-
bálni kezd: „Ember, hajnali fél 
kettő van, mi a jó francot csi-
nálsz!?”

Elvenné 
Egy idős paraszt bácsi a 

város főutcáján tehenet árul. 
Arra jár egy rendőr, és mondja 
az öregnek:

- Bácsikám, itt nem szabad 
árulni. Mit szólna, ha elvenném 
a tehenét?

- Örülnék, mert lenne egy 
rendőr vejem!

Poéngyilkos
- Cimbora, te hány gombó-

cot tudsz megenni éhgyomor-
ra? - kérdezi Józsit a barátja.

- Nyolcat – feleli Józsi.

- Nem igaz, csak egyet, mert 
a többit már nem éhgyomorra 
eszed!

Megtetszik a vicc Józsinak, 
és elmondja a komájának:

- Sanyi! Te mennyi gombócot 
tudsz megenni éhgyomorra?

- Ötöt.
- Oh, de kár! Ha nyolcat 

mondtál volna, tudtam volna 
egy jó viccet.

Állatkereskedés
- Maga tegnap beszélő pa-

pagájt adott el a feleségem-
nek, de a madár nem beszél 
- méltatlankodik az állatkeres-
kedésben a férj.

- Egyetlen kukkot sem?
- Annyit sem.
- Nézze, uram, ez a papagáj 

nyolcéves, a maga felesége 
meg legalább ötven. Arra nem 
gondolt, hogy nincs közös té-
májuk?

PR
- Drágám, van egy jó és egy 

rossz hírem. Melyiket mondjam 
előbb?

- A jót.
- Működött a légzsák!

Matek
- Ezek a mai fiatalok! Egyre 

gyakrabban hallom, hogy is-
kolás fiúk és lányok együtt al-
szanak. Igaz, a mi időnkben is 
volt ilyen, de azt matekórának 
hívták.

n- Nincs programod Valentin-
napra? Írjak egyet?


