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Önmagadért – velünk!

Aláírták a megállapodást – megszületett a döntés a jövő évi minimálbérről és garantált 
bérminimumról 

LIGA-elnök az oltáskérdésről: nehezen feldolgozható élethelyzet
Elkezdődtek a bértárgyalások – egyeztettek a szakszervezetek és a Mol a 

bértárgyalások elindításáról 
Tovább lehet átcsoportosítani a SZÉP-kártya alszámláit

Ismered a jogaidat? – A Liga felmérése a munkavállalói jogosultságokról 
Védettséghez köti a Mol a munkavégzést – „nem érjük be 100%-nál kevesebbel!”
Adózási tippek – a személyi kedvezmény – jövőre akár 120.000 Ft-ot is kaphatnak  

az arra jogosultak

A TARTALOMBÓL
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A megállapodás szövege: 
A Versenyszféra és a Kor-

mány Állandó Konzultációs 
Fórumának megállapodása a 
minimálbér és a garantált bér-
minimum emeléséről valamint 
a bérnövelési ajánlásról

1. A Versenyszféra és a Kor-
mány Állandó Konzultációs Fó-
rumának megállapodnak arról 
hogy 2022. január 1. napjától 
a kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) havi bruttó ösz-
szege 200 000 forintra, a ga-
rantált bérminimum havi brut-
tó összege 260 000 forintra 
emelkedik.

2. A szociális hozzájárulási 
adóról szóló 2018. évi LII. tör-
vény 2.§. (1) bekezdésében 
meghatározott adómérték 2022 
január 1 napjától 13 százalékra 
csökken ugyanezen időponttól 
a szakképzésről szóló 2019 évi 
LXXX törvény 107.§. (1) be-
kezdésében meghatározott 1,5 
százalékos mértékű szakképzési 
hozzájárulás megszűnik.

3. A szakirányú oktatást, 
illetve duális képzést végző 
gazdálkodók 2022. január 1. 
napjától a korábbi kedvezmé-
nyekkel azonos kedvezményt 
érvényesíthetnek. 

4. A kisadózó vállalkozások 
tételes adójáról és a kisvállalati 
adóról szóló 2012. évi CXLVII. 
törvény 21. §. (1) bekezdésé-
ben meghatározott adómér-
ték 2022. január 1. napjától 10 
százalékra csökken. 

5. A felek ajánlásként fo-
galmazzák meg, hogy a ver-
senyszférában a lehetőségek 
figyelembevételével 2022-ben 
is tovább emelkedjen a bé-
rek reálértéke. A felek minden 
vállalkozást annak saját üzleti, 
pénzügyi és bérpiaci helyzeté-
nek megfelelő reálbér-emelés-
re ösztönöznek akképp, hogy 

Aláírták a bérmegállapodást
A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Munkástanácsok Országos 
Szövetsége, Magyar Szakszervezeti Szövetség, Munkaadók és Gyáriparosok Országos 
Szövetsége, Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok 
Országos Szövetsége, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, mint a 
Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának tagjai 2021. november 
15-én a aláírták a jövő évi legkisebb munkabér és a jövő évi garantált minimum 
szabályozásáról szóló megállapodást, mely az eddigi híradásokkal egyezően 200 ezer, 
illetve 260 ezer forint lesz. 
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az e Megállapodásban hivatko-
zott adócsökkentésekből szár-
mazó megtakarításaikat bér-
emelésre fordítsák.

2022. évben fennmarad a 
koronavírus-világjárvány nem-
zetgazdaságot érintő hatá-
sainak enyhítése érdekében 
szükséges egyes intézkedé-
sekről szóló 639/2020. (XII. 
22.) Korm. rendeletben rögzí-
tett helyi iparűzési adókedvez-
mény.

A jelen Megállapodás meg-
kötését követően a Felek 
megkezdik egy új – lehetőség 
szerint több évre szóló – meg-
állapodás előkészítését, mely-
nek részét képezi a kötelező 
bérminimumok megállapítá-
sára vonatkozó új módszertan 
kidolgozása is.

A Kormány továbbra is el-
kötelezett marad az élőmun-
ka közterheinek további csök-
kentése mellett a mindenkori 

termelékenység és versenyké-
pesség, valamint a gazdasági 
növekedés függvényében, il-
letve a költségvetés teherbíró 
képességére tekintettel.

A nehéz helyzetben lévő 
ágazatokat a kormány gazda-
ságpolitikája továbbra is ki-
emelten kezeli.
Budapest 2021. november 15.

*
A megállapodás alapján a 

minimálbér a 2021-es szint-
ről (167.400 Ft) közel 19,5%-
os, a garantált bérminimum 
(2021-ben 219.000 Ft) pedig 
18,7%-os emelkedésének kö-
szönhetően a minimálbéren 
foglalkoztatottak az inflációt 
nagy mértékben meghaladó 
bérnövekedésben részesülnek.

A megállapodás alapján a 
munkáltatói közterhek is csök-
kennek. A szociális hozzájáru-
lási adó 2,5 %pontos csökke-
nése (15,5%-ról 13%-ra), a 

1,5%-os szakképzési hozzájá-
rulási adó eltörlése, KIVA csök-
kenése valamint kkv szektor 
részére a helyi iparűzési adó 
1%-on történő maximalizálá-
sa a megnövekedett minimál-

bér kigazdálkodását segíthe-
ti a munkáltatóknak, mivel a 
MOL-csoporton belül a mini-
málbér-emeléssel kapcsolato-
san kevés munkavállaló érin-
tett, így bízunk benne, hogy 
kedvezmények miatt felszaba-
duló többletforrásokat valóban 
bérfejlesztésre fordítja a mun-
káltató.  n

Egy kis fejtörő – Sudoku
Az alábbiakban egy könnyebb (3x2-es) és egy nehezebb táblát adunk közre, melyben 
1-től 6-ig, illetve 1-től 9-ig szükséges a számokat beírni úgy, hogy a vastaggal jelölt 
keretekben, a sorokban és az oszlopokban is mindegyik szám csak egyszer szerepeljen.
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Mészáros Melinda szerint 
nagyon furcsa helyzet alakult 
ki, hiszen a járványügyi adatok 
ismeretében a LIGA Szakszer-
vezetek is további szigorító in-
tézkedések meghozatalát tar-
taná szükségesnek, de ezalatt 
nem azt értették, hogy a jog-
alkotó a munkáltató jogköré-
be telepítse annak eldöntését, 
hogy kötelezi-e a munkaválla-
lókat a védőoltás felvételére 
vagy sem.

Mint hozzátette, a korábbi 
informális egyeztetések kap-
csán egyértelművé vált, hogy 
ezt a munkáltatók sem tud-
ják támogatni, hiszen nagyon 
nehéz felelős döntést hozni, 
amikor a gazdasági érdeke-
ik ütköznek adott esetben az 
egészségügyi kérdésekkel.

A LIGA elnöke úgy véli, maga 
a jogszabály számos kérdést 
nem rendez megnyugtatóan, 
gondolva itt például arra, hogy 
a kölcsönzött munkavállalókra 
milyen módon terjed vagy nem 
terjed ki annak hatálya, vagy 
mi történik az állandó meg-
bízási szerződéssel rendelke-
zők kollégákkal, valamint mi a 
helyzet a jogviszony megszün-
tetésével kapcsolatban.

„Számos olyan ütközést is 
látunk, amikor a beoltottak 
aránya egy-egy területen saj-

nálatosan nagyon alacsony, ha 
azonban a munkáltató elren-
deli a kötelező védőoltás felvé-
telét, a szolgáltatás biztonsá-
ga kerülhet veszélybe” – fűzte 
hozzá.

A LIGA elnöke megjegyez-
te, ez egy nagyon nehezen 
feldolgozható élethelyzet, hi-
szen minden olyan intézkedés 
megtételére, így az oltásra is 
szükség van, hogy megelőzzük 
a vírus további terjedését, de 
ez az intézkedés a jelek szerint 
összeütközésbe került a mun-
káltatók gazdasági érdekeivel, 
valamint számos olyan be nem 
oltott munkavállaló akaratával 
is, akik ennek ellenére nem kí-

vánják az oltást igénybe venni.
Ami a közszolgáltatás terü-

letét illeti, Mészáros Melinda 
elmondta, jó néhány, a jogál-
lási törvény hatálya alá tartozó 
foglalkoztatott esetében maga 

a jogszabály teszi kötelezővé a 
védőoltás felvételét. Ezeken a 
területeken, hasonlóan a ver-
senyszférához, sok helyen ta-
lálkozni létszámhiánnyal, ezért 
jó néhány kérdést tartogathat, 
hogy hogyan lehet végrehajtani 
megfelelő módon a kötelezést. 
A foglalkoztatottak egyébként 
sem látják egyértelműen tisz-
tázottnak a saját helyzetüket, 
gondolva itt például a fizetés 
nélküli szabadság kérdéskö-

LIGA-elnök az oltáskérdésről: 
nehezen feldolgozható 
élethelyzet
Nehéz helyzetbe kerültek a munkáltatók a koronavírus elleni védőoltás kötelezővé 
tételének lehetőségével, mivel egyszerre kell mérlegelniük gazdasági és foglalkozás-
egészségügyi szempontokat – mondta 2021. november 4-én az InfoRádiónak a LIGA 
Szakszervezetek elnöke. Mészáros Melinda szerint továbbra is sok a szabályozatlan 
munkajogi kérdés, és a döntést nehezíti, hogy több szektorban is nagy a 
munkaerőhiány. 
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rére, vagy hogy milyen mó-
don szűnik meg a későbbiek 
során azoknak a jogviszonya, 
akik határidőn túl sem veszik 
fel ezeket az oltásokat – tette 
hozzá a szakember.

Megismételte: számos hi-
ánytól szenved a jogszabály, 

miközben számos szolgáltatá-
si- és üzemterületen elenged-
hetetlen a folyamatos szolgál-
tatás és termelés biztosítása, 
pedig éppen ezeken a terüle-
teken lehet alacsony az oltott-
ság aránya a munkavállalók 
körében. Mészáros Melinda 

úgy véli, további felvilágosító 
kampányokat kellene indítani 
annak érdekében, hogy a mun-
kavállalókat meggyőzzék arról, 
hogy mindent tegyenek meg a 
saját és környezetük egészsé-
gének védelmében.

n

Persze, a bértárgyalásokat 
nagyban gyorsítaná a szak-
szervezetek és az általuk kép-
viselt munkavállalók számára is 
elfogadható ajánlat, azonban 
a felek közötti eltérő döntési 
folyamatok, eljárásrendek al-
kalmazása is meghatározza az 
ajánlattételtől a megállapodá-
sig eltöltött időt. Ahhoz, hogy 
az Olajipari Szakszervezet va-
lóban a munkavállalói érdeke-
ket és elvárásokat közvetítse, 
a tárgyalások során folyama-
tos egyeztetések, valamint a 
döntésben résztvevő tisztség-
viselők informálása szükséges. 
A visszajelzések begyűjtése, 
értékelése is hozzájárul ahhoz, 
hogy a munkavállalók számá-
ra is elfogadható ajánlat szü-
lethessen, míg a munkáltatói 
döntés akár nagyon szűk kör-
ben is megszülethet. Szintén 
fontos a bértárgyalások folya-
mán a szakszervezetek egy-
más közötti kommunikációja is 
a közös szakszervezeti javaslat 
kialakítása érdekében. 

Fontos megjegyezni még a 
tárgyalások megkezdése előtt, 
hogy a jövő évre vonatkozó, 
munkavállalókat érintő kor-
mányzati intézkedések (úgy 
mint a 25 év alattiak SZJA 
mentessége, az SZJA vissza-
térítés, NEM a bérfejlesztés 
része, a bérfejlesztés az a té-

tel, amelyet a MUNKÁLTATÓ az 
elvégezett magas színvonalú 
munkáért a munkavállalónak 
ad, a felsorolt munkavállalókat 
érintő kormányzati intézkedé-
sek a munkáltatói bérköltséget 
nem is érintik, így a béralku so-

rán azt figyelembe, számításba 
venni még érintőlegesen sem 
lehet. 

A bérmegállapodást is 
tartalmazó kollektív szerződés 
megkötésére reprezentatív 
szakszervezet jogosult. Az 
Olajipari Szakszervezet rep-
rezentativitása ugyan biztosí-
tott, hiszen taglétszáma bőven 
meghaladja a dolgozói létszám 
10%-át, azonban az OSZ a je-
lenleginél is hatékonyabban 
választhatja ki tárgyalási stra-

tégiáját akkor, ha meghatáro-
zó munkavállalói taglétszám áll 
mögötte. Az Olajipari Szak-
szervezethez való csatla-
kozással Te is erősítheted 
szervezetünk érdekvédelmi 
törekvéseit! 

Honlapunkon (www.olajipa-
riszakszervezet.hu) tájéko-
zódhatsz tevékenységünkről, 
ugyanitt megtalálod Alapsza-
bályunkat és mindazokat a 
híreket, melyek segítségével 
könnyebben eligazodhatsz a 
munka világában. Természete-
sen a csatlakozáshoz szüksé-
ges információk is elérhetők a 
portálon. Várunk tagjaink közé! 
Hiszen a hatékony érdekképvi-
selet csak egységben biztosít-
ható!  n

Indul a bértárgyalás
A MOL szakszervezetei és a munkáltató között lezajlott a „nulladik” egyeztetés a 
bértárgyalások elindításáról. A felek közös érdeke a mielőbbi megállapodás.
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A korábban megalkotott 
kormányrendelettel a kormány 
lehetővé tette, hogy 2021. 
április 25-től 2021. december 
31-ig a SZÉP-kártyák egyes
alszámláira (szálláshely, ven-

déglátás és szabadidő) utalt 
juttatást a szolgáltató egy 
másik alszámláról is elfogad-
hatja, valamint a kártyabirto-
kos az egyes alszámlákon lévő 
pénzét egy másik alszámlánál 
meghatározott szolgáltatás 
ellenértékének megfizetésére 
is felhasználhatja. Ez a ren-
delet módosult most, a ren-
delet módosítására azért volt 
szükség, mert egyes becslések 
szerint október végéig még 
150-170 milliárd forint volt a
számlákon, és ezek elköltése
vált kérdésessé, annak ellené-
re, hogy az MKB Bank tájékoz-
tatása szerint 2021 első nyolc
hónapjában a pénzintézet-
nél SZÉP-kártyával rendelke-
ző ügyfelek annyit költöttek,
mint 2020 tizenkét hónapjá-
ban összesen.

„Biztosak lehetünk abban, 
hogy 2021 nagy rekordot 
hozó év lesz az MKB Szép-kár-
tyánál” – közölte a napi.hu 
megkeresésére a bank. A 
bank szerint az is segítette a 

költések megugrását, hogy 
az MKB-s plasztikot elfoga-
dó helyek száma is jelentősen 
bővült 2021. első kilenc hó-
napjában: 14 százalékkal több 
vállalkozásnál lehet fizetni a 
Szép-kártyáikkal.

Az OTP Bank arról tájékoz-
tatta a Napi.hu-t, hogy a náluk 
vezetett kártyákon mintegy 
100 milliárd forintnyi feltöltés 
található, míg a K&H Bank azt 
közölte, hogy idén nyolc hó-
nap alatt 19 milliárd forintot, 
azaz többet költöttek a náluk 
vezetett Széchenyi Pihenő 
kártyákról, mint tavaly egész 
évben. Év végéig akár a 25 
milliárd forintot is meghalad-
hatja az elköltött összeg.

A K&H tájékoztatása sze-
rint 260 ezer ügyfelük kár-
tyáin átlagosan 50 ezer forint 

körüli egyenleg található. A 
legnagyobb átlagos egyenleg 
a vendéglátás alszámlán van, 
ezután következik a szállás 
alszámla, végül pedig a sza-
badidő alszámla. A költések 
szempontjából is ez a sorrend 
figyelhető meg, 63 százalé-
kot tesznek ki a vendéglátásra 
fordított összegek. Szabadidő 
alszámláról 32, szálláshely al-
számláról pedig 49 százalékkal 
költöttek többet idén az első 
nyolc hónapban, mint tavaly 
egész évben.

„Az OTP Szép-kártya 2021-
ben is a belföldi turizmus és 
vendéglátás motorjának bi-
zonyul, köszönhetően annak 
a rekordmértékű, több mint 
217 milliárd forintnyi feltöltés-
nek, amivel a munkáltatók az 
év első kilenc hónapjában tá-
mogatták a kártyabirtokosok 
feltöltődését és élményszer-
zését. Október közepén a kár-
tyákon mintegy 100 milliárd 
forintnyi feltöltés található. 
Ezeket a juttatásokat a csak-
nem 1,8 millió kártyabirtokos 
egy folyamatosan bővülő, 
mára mintegy 47 ezer tagot 
számláló elfogadóhelyi háló-
zatban használhatják fel az 
ország minden pontján” - kö-
zölte a pénzintézet.

Az eddigi tapasztalatok sze-
rint az alszámlák közötti át-
járhatóság jelentősen növeli a 
költéseket, elsősorban a szál-
láshely és szabadidő alszám-
láról.

n

Tovább lehet átcsoportosítani 
a SZÉP-kártya alszámláit
2021. november 8-án a kormány rendeletben hosszabbította meg azt az időszakot, 
amely időszak alatt SZÉP-kártyák alszámláin lévő összegeket 2022. szeptembere 30-ig 
alszámláktól függetlenül, szabadon lehet felhasználni.



TÉNYKÉP • XXVI. évfolyam 11. szám • 2021. november • www.olajipariszakszervezet.hu • olajipariszakszervezet@mol.hu 7

Az  Európai Szakszerveze-
ti Szövetség a felhívást az 
egyenlő bérezés napjának al-
kalmából tette közzé, amely 
idén november 10-re esik (et-
től a dátumtól számítva a nők 
„ingyen” dolgoznak a férfiak-
hoz képest az év hátralévő lévő 
részében). Pontosan egy nap-
pal azelőtt, hogy az Európai 
Parlament Foglalkoztatási Bi-
zottsága szavazna a megfelelő 
minimálbérről szóló EU-irány-
elv-javaslat megerősítését cél-
zó javaslatokról, és  a nemek 
közötti bérek átláthatóságáról 
szóló EU irányelv-javaslat Eu-
rópai Parlament bizottságainak 
vizsgálatának idején.

Amennyiben a minimálbé-
reket a mediánbér 60%-ára és 
az átlagbér 50%-ára emelnék, 
akkor a nemek közötti bérsza-
kadék

• Romániában 25%-kal

• Görögországban 19%-kal
• Lengyelországban 12%-kal
• Szlovákiában 11%-kal
• Spanyolországban és Lu-

xemburgban 10%-kal csök-
kenne.
„Sok nő az alulfizetett és alu-

lértékelt foglalkozások csap-
dájába esik. Bizonyos mun-
kaköröket is alulértékelnek, 
mert főként nők töltik be azo-
kat. Az EU-ban foglalkoztatott 
49 millió gondozási szektorban 
dolgozó munkavállaló 76%-a 
nő. Ezek a munkakörök rosszul 
fizetettek annak ellenére, hogy 
a munka fizikailag és érzelmileg 
megerőltető, nagy türelmet és 
szociális készségeket igényel. - 
mondta Esther Lynch, az ETUC 
főtitkár-helyettese. 

Az uniós döntéshozók vá-
laszthatnak – határozott lépé-
seket tesznek a nemek közötti 
bérszakadék megszüntetése 

érdekében, vagy örökké sirán-
kozhatnak az egyenlő bérezés 
napján. Az EU-nak most lehe-
tősége nyílik a nemek közötti 
bérszakadék megszüntetésé-
re. Ezt megtehetik a fizetések 
átláthatóságáról szóló irányelv 
elfogadásával, amely felhatal-
mazza a női munkavállalókat 
munkájuk értékének újra ren-
dezésére, a szakszervezete-
ket pedig arra, hogy kollektív 
tárgyalásokat folytassanak a 
fizetésemelésről. Emellett a 
megfelelő minimálbérről szóló 
irányelv elfogadása is jelen-
tős lépés lehet, amely a mini-
málbért a tisztesség küszöbre 
emeli és megszünteti az aka-
dályokat a kollektív tárgyalá-
sok előtt. Ez egy vissza nem 
térő kettős lehetőség, amely 
ritkán fordul elő.”

Forrás: liganet.hu

Az egyenlő bérezés napja
2021. november 10-e az egyenlő bérezés napja az Európai Unióban, ahol a nők még 
mindig 14,1%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Az Európai Szakszervezeti 
Szövetség arra figyelmeztet, hogy a férfiak és a nők közötti egyenlő bérezés nem érhető 
el a minimálbér emelése és a nők által végzett munka újraértékelése nélkül.

A férfiak és nők közötti bérkülönbség csökkenése %-ban  
(amennyiben a minimálbéreket a mediánbér 60%-ára és az átlagbér 50%-ára emelnék)



TÉNYKÉP • XXVI. évfolyam 11. szám • 2021. november • www.olajipariszakszervezet.hu • olajipariszakszervezet@mol.hu8

 
„A MOL Magyarország Krí-
zismenedzsment csapata az 
elmúlt másfél évben számos 
intézkedést hozott, hogy 
megelőzze a vállalaton belüli 
fertőzési gócpontok kialakulá-
sát: rendszeresen teszteltünk, 
telephelyeinket és irodáinkat 
fertőtlenítettük, elrendeltük a 
maszkhasználatot és minden 
lehetséges módon támogattuk 
az oltások önkéntes felvételét. 
Az elmúlt időszakban fo-
lyamatosan vizsgáltuk a ren-
delkezésre álló védettségi

statisztikákat, és hétről hétre 
kockázatelemzést végeztünk 
a vállalat védekezési stratégi-
ájáról. Az eddigi tapasztalata-
ink, a szakértői tanácsok és a 
számok is azt mutatják, hogy 
a fenntartható védekezés leg-
jobb eszköze az oltás – az átol-
tottsági adatok pedig azt iga-
zolják, hogy döntő többségünk 
- 80%-unk – megbízik az oltás-
ban, hiszen felvette a vakcinát.
Ez az arány már így is jónak
számít, azonban ha munka-
társaink egészségéről van

szó, nem érjük be a 100%-
nál kevesebbel, ezért a MOL 
Magyarország vezetése – élve 
a vonatkozó kormányrende-
letben adott lehetőséggel – a 
munkavégzés feltételeként kí-
vánja meghatározni a korona-
vírus elleni védettséget. A sza-
bály betartására - meghaladva 
a törvény által biztosított 45 
napos határidőt - 2022. január 
31-ig biztosít türelmi időt.”  –
osztotta meg Ratatics Péter, a
Mol Magyarország ügyvezető
igazgatója.

Védettséghez köti a Mol  
a munkavégzést – „nem érjük 
be 100%-nál kevesebbel!”
A nagy magyar tőzsdei cégek a Richtert követően a Mol is úgy döntött, hogy feltételhez 
köti a munkavégzést. 2022. január 31-ig szükséges a munkavállalóknak igazolni, 
hogy felvették az oltást vagy más módon szereztek védettséget. A Molnál dolgozó 
munkatársak közül 200-nál több munkavállalónál mutatták ki a fertőzöttséget (2021. 
november 16-i adat). 
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Az Olajipari Szakszervezet-
nek az oltás felvételével kap-
csolatos álláspontja továbbra 
is az, hogy sem az oltásra, sem 
az oltás ellen nem buzdítjuk 
tagjainkat. Nagyon fontos, de 
személyes ügynek tekintjük 
azt. Kollégáinkat arra kérjük, 
hogy alapos (független és szak-
értői közlésekből történő) tájé-
kozódás után hozzanak felelős 
döntést az oltakozással kap-
csolatban – melyet szakszerve-
zetünk tiszteletben tart. Bár a 
Mol a kormányrendeletnél eny-
hébben, nem csak a védőoltás 
felvételéhez köti, hanem egyéb 
módon való védettséggel (pl. 
átesettség igazolása, megfe-
lelő számú antitest stb.) is le-
hetővé teszi a munkavégzést, 
a száraz tények mellett nem 
szabad elmennünk a kérdés 
személyes jellege mellett sem. 

Oltott az oltatlan 
ellen? 
Barátból ellenség?

Lassan második éve velünk 
van a koronavírus-járvány, 
2020 márciusa óta „felfordult 
a világ”. Szinte nincs nap, ami-
kor ne jönne velünk szembe a 
kialakult helyzet, ne találkoz-
nánk hátrányos következmé-
nyeivel. Ismét teríteken, hogy 
milyen karácsonyunk lesz, mire 
számíthatunk az elkövetkező 
napokban, hetekben – a szá-
mok rémisztőek, az emberek 
egyre inkább belefásultak a 
helyzetbe. Vállalkozások, csa-
ládok mentek tönkre a korona-
vírus miatt, milliókat, millárdo-
kat emésztett fel a vírus elleni 
harc, mégsem nyugodhatunk 
meg és lélegezhetünk fel, csak 
bizakodhatunk. 

Azonban egyre többször ta-
pasztaljuk azt, hogy „oltott az 
oltatlan ellen” fordul, okolja, 
hibáztatja az oltott az oltást fel 
nem vett személyt vagy éppen 
az oltatlan néz rossz szemmel, 

gúnnyal beoltott sorstársára. 
Azok az emberek is, akik éve-
ken, évtizedeken keresztül egy 
műszakban dolgoztak, a vírus 
előtti időkben már-már „egy 
családnak” számítottak, most 
mégis neheztelnek egymásra. 
A barátok eltávolodnak, a bi-

zalom meging, a megosztott-
ság fokozódik. De mire vezet 
a bizalomvesztés? Egy-egy 
műszakban fontos döntések, 
feltétlen bizalom szükséges 
a munkatársak között, ez tu-
lajdonképpen alapfeltétele a 
biztonságos munkavégzés-
nek. Bár sarkallatos példa, de 
a „nem szólok hozzád mert 
oltatlan vagy” hova vezethet? 
Nem kap meg a munkatársunk 
egy fontos információt? Ve-
szélybe kerül csak azért, mert 
– talán általunk nem is ismert
okok miatt – nem vette fel az
oltást, vagy éppen mert felvet-
te azt?

El kell gondolkodnunk, hogy 
valóban jó irány-e skatulyázni 
barátainkat, rokonainkat, sok-
szor családtagjainkat oltott-
ra és oltatlanra? Ne feledjük, 
hogy a világtörténelem már 
nem egyszer igazolta, hogy 

míg az összefogás eredményt, 
a megosztottság általában bu-
kást eredményez. 

Persze a bizonytalanság is 
felemészti az embert, azon-
ban jelen helyzetben mi ma-
radt számunkra? Remélni azt, 
hogy hamarosan vége ennek 

a 20 hónapja tartó rémálom-
nak, bízva abban, hogy a barát 
azért lesz barát, mert jól esik 
vele egy pofa sör a szabadidő-
ben, jót tudunk beszélgetni a 
bogrács mellett, közös prog-
ramokon jól érezzük magunkat 
nem pedig azért lesz ellensé-
günk, mert ő egy másik „kaszt-
ba” tartozik, az oltatlanok vagy 
éppen az oltottakéba. 

A magyar irodalom talán 
legismertebb és legjelentősebb 
alakja, Arany János költőnk 
szavait érdemes megfogadni: 
„Nemes önbizalom, de ne az 
önhittség,
Rúgói lelkedet nagy célra fe-
szítsék:
Legnagyobb cél pedig, itt, e 
földi létben,
Ember lenni mindég, minden 
körülményben.”

n
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Az az összevonható jöve-
delemmel rendelkező magán-
személy, aki a 335/2009. (XII. 
29.) Korm. rendeletben fel-
sorolt valamelyik BNO kódú 
betegséggel rendelkezik, és a 
szükséges orvosi igazolás bir-
tokában van vagy határozat-
tal megállapított rokkantsági 
járadékra, fogyatékossági tá-
mogatásra jogosult, adó(alap)
kedvezményt vehet igénybe. 

Érdemes áttekinteni a jogo-
sult betegségek listáját, hiszen 
könnyen lehet, hogy olyan 
meglévő állapottal rendelke-

zünk, amely alapján jogosultak 
vagyunk a kedvezmény érvé-
nyesítésére. Fontos megje-
gyezni, hogy az állapot fennáll-
tának vizsgálata nem tartozik 
a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal hatáskörébe, mivel az nem 
adójogi, hanem orvosszakmai 
kérdés, a NAV ellenőrzés alkal-
mával kizárólag azt vizsgálja, 
hogy érvényes orvosi igazo-
lással (vagy a rokkantsági 

járadékot, fogyatékossági 
támogatást megállapító ha-
tározattal) rendelkezik-e az 
adózó. 

Az igazolás kiállítására a 
szakorvos, vagy a szakorvo-
si javaslat alapján a háziorvos 
jogosult, a kedvezmény visz-
szamenőlegesen is és az éves 
adóbevallásban is érvényesít-
hető, így a munkáltató be-
vonására, tájékoztatására a 
kedvezmény igénybevételére 
nincs szükség, csak abban az 
esetben, ha év közbeni (havi) 
érvényesítést kérünk. 

Havi érvényesítés esetén azt 
is fontos megjegyezni, hogy a 
munkáltató részére kizárólag 
az erről szóló nyilatkozatunkat 
szükséges átadni, az orvosi 
igazolás tartalmának megis-
merésére a munkáltató NEM 
jogosult, azt csak a NAV revi-
zorának, ilyen irányú megkere-
sése esetén kell bemutatnunk.

Az elmúlt években is bő-
vült a kedvezményre jogosí-

tó betegségek köre, így va-
lóban érdemes áttekinteni a 
kormányrendeletben szereplő 
teljes listát, hiszen akár a liszt- 
vagy laktózérzékenységünk is 
több tízezer forintos megta-
karítást jelenthet számunk-
ra! Többek között, a teljesség 
igénye nélkül az alábbi ese-
tekben lehetünk jogosultak a 
kedvezményre: endometriózis, 
mellrák, méhnyakrák, pete-
fészekrák, valamint proszta-
ta- és hererák, hallási fogyaté-
kosság, látási fogyatékosság, 
mozgásszervi fogyatékosság, 
elzáródást okozó érbetegsé-
gek, súlyos szervi károsodással 
járó immunbetegségek, vele-
született enzimopátiák (pl. lak-
tózérzékenység miatt fellépő 
betegségek), emésztőrendszer 
betegségei (pl. gastrectomia, 
gluténérzékenység miatt fel-
lépő endokrin- és anyagcse-
re-betegségek, I. típusú, és a 
szövődményekkel járó II. típusú 
cukorbetegség)

Amennyiben a Korm. ren-
delet mellékletében felsorolt 
BNO kódú betegséggel rendel-
kezünk, a betegség megléte 
még önmagában nem jogosít 
az igénybevételre! Minden 
esetben szükséges a házi- 
vagy szakorvosi igazolás a 
személyi kedvezmény igény-
bevételéhez az erre rendsze-
resített formanyomtatványon. 

A kedvezmény a felsorolt be-
tegségek esetében a betegség 
diagnosztizálásának hónap-
jától az állapot fennállásá-
nak a végéig vehető igénybe. 

Adózási tippek –  
a személyi kedvezmény 
Bár a köztudatban csak a „súlyosan fogyatékos” állapotra vonatkozó kedvezményként 
van jelen a személyi jövedelemadó ez irányú könnyítése, azonban fontos tisztázni, hogy 
miről is van szó pontosan. 
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Amennyiben korábbi években 
diagnosztizálták a betegséget, 
akkor az önellenőrzés lehető-
sége 5 évre visszamenőleg 
(jelenleg egészen a 2016-os 
adóévig) nyitva áll, a kedvez-
mény visszamenőlegesen is ér-
vényesíthető! 

A személyi kedvezmény ér-
vényesítési módja is változott 
2021-től. Eddig a személyi 
kedvezmény a fizetendő adót 
csökkentette, azonban az idei 
évtől adóalap kedvezmény-
nyé vált, hasonlóan a családi 
kedvezményhez. Ez kedvező 
változás, hiszen a családi ked-
vezmény érvényesítése előtt 
számítható a személyi kedvez-
mény, ez pedig lehetővé teszi 
azon adózók számára is az 
érvényesíthetőséget, akik szá-
mára ez azért maradt el, mert 
a családi kedvezmény okán 

a fizetendő adójuk 0-ra re-
dukálódott, így nem maradt 
adóerő a személyi kedvezmény 
érvényesítéséhez. Az idei évtől 
a kedvezmény adóalap-csök-
kentő értéke a minimálbér har-
mada, vagyis 2021-ben 55.800 
Ft havonta, a jövő évi minimál-
bér emelkedésnek köszönhe-
tően pedig 2022-től 66.667 Ft. 
Az adóalap csökkentés hatásá-
ra az adómegtakarítás havi 
szinten ennek az összegnek 
a 15%-a, azaz 2022-ben ke-
reken 10.000 Ft, vagyis aki 
teljes évben jogosult a ked-
vezményre, annak 120.000 Ft 
megtakarítás érhető el a kö-
vetkező esztendőben. 

Ha a személyi kedvezmény-
nyel kapcsolatosan kérdés 
merül fel, esetleg segítséget 
kérnek tagjaink annak meg-
ítélésében, érvényesíthető-e 

a kedvezmény, az Olajipari 
Szakszervezet tagjai részére 
ez ügyben térítésmentesen 
adótanácsadást biztosít, segít 
a szükséges nyilatkozat kitöl-
tésében, az esetleges önelle-
nőrzés megvalósításában és a 
kedvezmény akár utólagos ér-
vényesítésében is. Ilyen irányú 
igénnyel kapcsolatosan kérjük 
tagjainkat, keressék fel irodán-
kat telefonon (06-20/6-111-
000) vagy e-mailben (olajipari-
szakszervezet@mol.hu). 

*
Nyilatkozat: 
www.nav.gov.hu/data/
cms539385/2021_ANY_ 
Szemelyi_kedvezmeny_ 
20210208.pdf
Kormányrendelet: 
net.jogtar.hu/jogszabaly? 
docid=a0900335.kor 

n

A Független Szakszerve-
zetek Demokratikus Ligája a 
GINOP-5.3.5-18-2020-00160 
azonosítószámú, „Munkaválla-
lói ismeretek fiatalok részére” 
című projektje európai uniós 
támogatásban részesült.

A projekt keretében kuta-
tási tevékenység valósul meg, 
melynek célja felmérni a mun-
kaerőpiacra újonnan belépő 
és már dolgozó munkavállalók 
körében a munkavállalói isme-
retek „tudásszintet”; valamint 
összegyűjteni, kielemezni a 
témához szorosan kapcsolódó 
kérdéseket, előnyöket-hátrá-
nyokat, tapasztalatokat jógya-
korlatokat.

A kérdések a munkavállalói 
ismeretek fogalmáról, annak 
munkahelyen történő hasz-
nosításáról, valamint a min-
dennapi munkavégzés során 
felmerülő munkavállalói isme-
retek gyakorlati alkalmazásá-
hoz kapcsolódnak.

Kérdőívünk az alábbi linken 
érhető el: 

https://tinyurl.hu/GXlz/

A kérdőív kitöltése önkéntes 
és név nélküli, a feldolgozás ér-
dekében kérjük, hogy néhány 
demográfiai kérdésre is vála-
szolj. A kérdőív akár telefon-
ról, akár számítógépről néhány 
perc alatt kitölthető.

Köszönjük, hogy segíted a 
Liga munkáját és kitöltöd a 
kérdőívüket!  n

Ismered a jogaidat?
Vajon mennyire vagy tisztában a munkavállalók jogosultságaival, és mit gondolsz, 
milyen ismereteket kellene minden munkavállalónak tudnia? Kérünk, hogy a kérdőív 
kitöltésével segíts a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának „Munkavállalói 
ismeretek fiatalok részére” című projektjük felmérésében! 



TÉNYKÉP • XXVI. évfolyam 11. szám • 2021. november • www.olajipariszakszervezet.hu • olajipariszakszervezet@mol.hu12

A nevetés biztosan nem árt
Három sündisznó megy az er-

dőben, de eltévednek. Nagyon 
fáznak, de szerencsére arra jár 
egy tündér és azt mondja:

- Teljesítem három kívánsá-
gotokat, mivel hárman vagytok, 
mindegyikötöknek egyet.

Az első azt kéri a tündértől, 
hogy juttassa haza.

A második is azt kéri:
- Nagyon fázom, juttass 

haza.
A harmadik azt mondja:
- Nagyon fázom, ráadásul 

egyedül vagyok. Bárcsak itt len-
nének velem a testvéreim!

*
Az egyik olasz játékvezető 

így dicsekedett az őt meginter-
júvoló újságírónak:

- Amikor Rómában a mérkő-
zés után elhagytam a stadiont, 
több százan kezet csókoltak ne-
kem.

- Olyan jól bíráskodott?
- Dehogyis! Püspökruhába 

öltöztem, hogy kimenekülhes-
sek a szurkolók közül.

*
Befut egy bíboros a pápához, 

és izgatottan jelenti:
- Szentatyám! Az izraelita 

egyház kihívott minket egy fut-
ballmérkőzésre!

- Hát, nem kellene veszíteni, 
azt hiszem, jó lenne egy kicsit 
erősíteni.

- Igazoljuk le Maradonát!
- Az a baj, Szentatyám, hogy 

a megállapodás szerint csak 
egyházi személyek játszhatnak 
a csapatokban.

- Én vagyok a pápa, nem? 
Majd én felszentelem, a  meccs 
napjára már bíboros lesz!

A meccs után jelentik a pá-
pának:

- Szentatyám! Sajnos kikap-
tunk.

- Hogyhogy?! Hát Maradona 
bíboros úr őexcellenciája nem 
játszott olyan jól, mint vártuk?

- Dehogynem, sőt, nagyon is 
jól játszott! Csak sajnos Ronal-
do főrabbi úr fiatalabb és gyor-
sabb nála...

*
Esküvői szertartás. A meny-

asszony már ott áll az oltár 
előtt, a násznép is felsorako-
zott, amikor befut a vőlegény, 
egy focilabdával a hóna alatt.

- Te meg mit akarsz azzal a 
labdával? - kérdi döbbenten a 
menyasszony.

- Csak nem azt mondod, 
hogy ez egész nap el fog tar-
tani?

*
Az apa nyitogatja a gyerek 

ellenőrzőjét.
Matek egyes, durr egy pofon.
Olvasás egyes, durr egy po-

fon.
Ének ötös, durr egy pofon.

A gyerek méltatlankodva így 
szól:

- De apa, ének ötös, miért 
kaptam a pofont?

- Mert két egyes után még 
volt kedved énekelni.

*
Két gyerekkori cimbora ösz-

szefut az utcán. Megörülnek 
egymásnak, elbeszélgetnek.

- Tűzoltó lettem - mondja az 
egyik.

- Igen? - csodálkozik a másik. 
- A fiam is az akar lenni.

- Akkor adok egy tanácsot. 
Minél előbb állíts fel a házadban 
egy rudat, amin gyakorolhatja a 
lecsúszást. Az a legnehezebb 
ebben a mesterségben, hogy 
fel kell pattanni az éjszaka kö-
zepén, megragadni a rudat és 
lecsúszni rajta.

... Tíz év elteltével a két fickó 
megint találkozik egymással.

- Na, mi újság? Tűzoltó lett a 
fiad?

- Nem. Viszont a lányom 
sztriptíz-táncosnő lett.
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