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Nem lesz további létszámcsökkentés? 
A „józan paraszti ész” a Lean szinonimája 

 
Új, korábban ebben a kontextusban nem hallott szóval ismerkednek a MOL munkavállalói. A Lean 

szemléletű menedzsment alapelvének 5. pontja szerint folyamatosan törekedni kell a tökéletességre, a 
veszteségek folyamatos felderítésén és megszüntetésén keresztül. A Lean szemléletű menedzsment 
előnyei, hogy jelentős mértékben fokozza a vállalat rugalmasságát, miközben egy olyan folyamatos 
veszteségcsökkentési (Kaizen) kultúrát alakít ki, amelyben a szervezet minden egyes tagja részt vesz a 
veszteségek, problémák folyamatos kiküszöbölésében és problémák forrásánál történő megoldásában. 
Ennek megvalósításáról és a munkavállalók körében felmerült kérdésekről kérdeztük Sziva Miklós 
Üzemeltetés MOL vezetőt, aki sokak szerint úgy ismeri a termelést, mint a saját tenyerét, hiszen 1972-
ben, gumicsizmában kezdte pályafutását a Dunai Kőolajipari Vállalat MEK üzemében, mint dobszűrő 
kezelő, majd ezt követően több mint tíz üzemben dolgozott különböző beosztásokban. 

 
- Elöljáróban felteszek egy nagyon fontos 

kérdést: Milyen helyzetben van az iparágunk? 
- Röviden elmondhatom;  A 2008-as gazdasági 

válságnál szembesültünk azzal, hogy a nyersolaj 
árának növekedése és a pénzügyi válság együttes 
hatására bekövetkezett keresletcsökkenés 
következtében a feldolgozó vállalatok – így a MOL 
Downstream is – rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. 
Az ilyen nagyvállatoknál, a nyereségráta nem több 
mint 10 százalék. Amikor ugyanilyen arányban 
csökken a rendszerek kihasználtsága, abban a 
pillanatban eltűnik a nyereség. Jellemzően ilyen a 
jelenlegi gazdasági környezet. Az olyan 
vállalkozások, amelyek nem tudnak újítani, vagy újat 
hozni, azok elvesznek. Mondok egy példát. A Nokia 
pár évvel ezelőtt a világ legnagyobb telefongyártó 
cége volt és jelentős kereslet volt a termékei iránt. 
Mára lemaradt a fejlesztésben, bejöttek az okos 
telefonok és a vállalkozás egymás után zárja be a 
több ezer fős munkahelyeket – gyakorlatilag a csőd 
szélén áll. Tehát – mások kárán tanulva – a 
fennmaradás érdekében szinte állandóan kell valamit 
változtatni. 

- A lean jelentése: „karcsú”. Egy 
vállalatszervezési, vállalatirányítási rendszer, 
amelynek célja, hogy a vállalat minél 
gazdaságosabban állítsa elő a termékeit, 
szolgáltatásait. A MOL – szerintem hatásvizsgálat 
nélkül – előbb csökkentette a létszámot, majd azt 
tanulmányoztatja, hogy mennyi ember és energia 
kell a feladatok elvégzéséhez. A gombhoz varrjuk 
a kabátot? 

- A MOL nem a Lean-nel és nem is idén kezdte a 
változtatást. Tavalyelőtt meghirdette a New 
Downstream programot, amelyben különböző 
hatékonyságnövelő akciókat vezettünk be, amiket 
jelenleg is menedzselünk. Ehhez kerestünk egy olyan 
eszközt, amely ennek a programsorozatnak a 
megvalósítását segítheti. Ez, a Lean. Valóban előbb 
léptük meg a szervezet átalakítást, amit 
leegyszerűsítve létszámcsökkentésnek is 
nevezhetünk. Nagyon fontos megjegyeznem, hogy a 
Lean program a változtatás megtámogatására és nem 
igazolására szolgál. A riport előtt beszélgettünk a 

GOK-1műszerépületben, ahol rácsodálkoztál a 
mementóként meghagyott régi „műszerfaladra”, és az 
is szóba került, hogy te 1968 óta vagy a finomító 
dolgozója. Felmerül a kérdés, hogy ha most is azon a 
színvonalon dolgoznánk – és itt nem a munkatársak 
felkészültségére, vagy hozzáállására gondolok –, mint 
’68-ban, vagy 1972-ben, amikor én is idejöttem 
dolgozni, akkor hol tartana ma ez a cég? 

- Sehol. 
- Így van. Tehát mindig keresni kell a járható 

utakat. Mi a Lean módszert választottuk, de 
hangsúlyozom, hogy a Lean-nek nincsenek külön 
elvárt, számszerűsített céljai, hanem a New 
Downstream programban megvalósítandó feladatok 
támogatója. 

- Van más választási lehetőségünk? 
- Nincs. A Lean nálam nem karcsút jelent, hanem 

ésszerűséget. Lényege, hogy a szervezetek 
értékteremtő képességét fokozzuk a folyamatos 
fejlesztés módszereivel, az érték-előállítási folyamat 
átfutási idejét csökkentjük a hozzáadott értéket nem 
termelő veszteségek szisztematikus feltárásával és 
csökkentésével. Meggyőződésem, hogy csak olyan 
anyagokat gyárthatunk, amire a vevőnek szüksége 
van. Csak olyan termékkel foglalkozhatunk, amit el 
lehet adni, és ami olyan profitot, értéket termel, hogy 
abból – többek között – a munkatársaink fizetése is 
finanszírozható legyen. Amikor visszatekintve 
eljutunk ’68-tól napjainkig, akkor látjuk, hogy az 
elmúlt 45 évben számtalan eredményes projektet 
vittünk közösen végig, de olyan programra nem 
nagyon emlékezem, amit egy az egyben elvetettünk 
volna. Valamennyivel tanultunk és javítottunk 
valamit. A Lean is egy ilyen program és bizonyos 
vagyok abban, hogy a vállalati munkakultúrába 
nagyon sokat fog hozni és javítani. 

- Miért éppen a hierarchia végén lévő 
munkavállalók tevékenységének hatékonyságát 
vizsgálják első körben? 

- Azért ott kezdjük, mert a Lean szemlélet is innen 
táplálkozik. Tudniillik, a Lean japán kitalálóinak 
szemlélete szerint a dolgozókat úgy lehet a 
leghatékonyabban bevonni a közös munkába, ha az ő 
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ötleteiket valósítjuk meg, és nem mi találjuk ki, vagy 
parancsolunk számukra. 

(folyt. a következő oldalon) 
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- Mi a fő „csapásirány”? 
- Három fő területe van a finomítói átvilágításnak: 

az egyik a termelés, ahol a kezelők, operátorok 
műszakvezetők munkájának jobbítása, illetve 
értékteremtő tevékenységük fokozása a cél. A másik 
a karbantartás, ami az összes költségfelhasználás 15 
százalékát teszi ki. Ezt rendkívül magasnak tartjuk. 
Nyilván ennek megvannak a technikai okai. Nagy 
komplexitású finomítónk van, helyenként több 
évtizedes technológiával, pl. a bázisolaj gyártás, 
melynek magas a karbantartási költsége. Ezt 
próbáljuk a Lean segítségével racionalizálni. A 
harmadik terület az energiafogyasztás. Itt is 
elsősorban a már meglévő energiacsökkentési 
projektünket akarjuk megtámogatni. A team generált 
újabb ötleteket is, de a nagyobb programok már 
meglévő, tavaly, tavalyelőtt elindított 
energiacsökkentési tervezetek. A Lean-nek egyik 
nagyon fontos eleme a vizualitás, monitorozás. A 
magánéletben is tapasztalhatjuk, mikor naponta 
ellenőrizzük és felírjuk villanyóránk állását, akkor ez 
a vizuális tevékenység érdekes módon 
energiafogyasztás csökkenéssel jár, hiszen 
akaratlanul is odafigyelünk fogyasztásunkra. Ezzel a 
lehetőséggel élve külső beavatkozás nélkül válhatunk 
takarékosabbá. 

- Egy adott üzemben, akár 50, akár 30 
köbméteres óránkénti bedolgozással üzemelnek, 
azonos számú készülék és szivattyú kell, valamint 
a létszám sem változhat, ahogyan az 
energiafelhasználás sem. 

- Amikor alacsonyabb bedolgozással üzemel egy 
adott üzem, akkor az egy tonnára jutó rezsiköltségek 
rendkívüli módon megnőnek, mert-ahogy a kérdés is 
szól- azonos létszámmal, energiával és eszközparkkal 
dolgozunk. Ennek optimalizálása is a Lean egyik 
fontos eleme. 

- Sokan úgy vélekednek, hogy a Lean a „józan 
paraszti ész” elmélete. A MOL saját szellemi 
tőkéjét felhasználva nem tudott volna egy hasonló 
projektet kidolgozni, miért szükséges külső céget 
bevonni? 

- A menedzsment hajlamos arra, hogy a jó ötleteket 
sem viszi végig az ellenállás miatt. Az egy emberi 
tulajdonság, hogy minden új, vagy újszerű ellen 
eleinte tiltakozik még akkor is, ha valahol tudat alatt 
elfogadja, mert fél, hogy egzisztenciáját, fizetését, 
munkahelyét veszélyezteti. Természetesen ki tudott 
volna dolgozni a MOL egy hasonló projektet, de 
sokkal legitimebb és objektívebb eredményre jutunk, 
ha olyan külső szakemberekkel végeztetjük el ezt a 
feladatot, akik erre vannak specializálódva és 
semmilyen formában nem kötődnek cégünkhöz.  

- A Lean nem vetíti előre egy újabb 
létszámcsökkentés lehetőségét? 

- A New Downstream programnak része volt a 
szervezet-átalakítás, amit egy nagyon alapos 
biztonsági vizsgálat előzött meg, amit a Finomítás 
vezetése, részben a műszakos dolgozók bevonásával 
végzett. Az elmúlt fél évben bebizonyosodott, hogy 
képesek vagyunk ezzel a biztonsági létszámmal 
működni. Az igaz, hogy mindez egy szigorúbb 
műszakbeosztást és feszesebb szabadságkiadást 
igényel, de az is a valósághoz tartozik, hogy a 
múltban elég nagyvonalúan bántunk a létszámmal. 
Most alapvetően a plusz emberek számát 
csökkentettük. Egyértelmű vezetői deklaráció, hogy a 
Lean programnak nem a létszámcsökkentés a célja, 
hanem az, hogy az eddig megtett intézkedéseket 
támogassa és a meglévő munkaerőt hatékonyabbá 
tegye, tudását fejlessze. 

- Műszakosok között hallani azt, hogy a MOL 
meg akarja szüntetni a Bázisolaj-gyártást. Van 
ennek valóságalapja? 

- Szerintem nincs. A jövőre nézve készül egy új 
Downstream stratégia, aminek részletei most vannak 
kidolgozás alatt.  A kenőolaj nem a legkurrensebb 
termékünk, azonban ettől függetlenül nyereséges. 
Ennek megszüntetése a MOL márkanév csorbulását 
is jelentené, mivel a paraffin és a kenőolaj is olyan 
termékek, amivel a vevő személyesen találkozik, és 
ami a MOL-t juttatja eszébe. 

Brunecker Jenő 

 

Elhárították a veszélyt 
 

Még messze, Budapest felett járt az árhullám, mikor Százhalombatta Óvárosi Duna partján megjelentek 
az első homokzsákok. Persze nem maguktól „mentek” oda, többtucatnyi önkéntesen segítő kéz juttatta 
őket a szakemberek által kijelölt helyükre. Senki nem hívta őket. Maguktól érkeztek, hiszen a hírekben 
hallották, hogy jókora, eddig nem tapasztalt veszély közeledik. A Dunai Finomító üzemeiben dolgozó 
munkatársaink is, részt vettek az árvízveszély elhárításában, ahogy Óváros lakóközössége is összefogott 
azért, hogy a lehető legkisebb kárt szenvedjék a Duna parti lakók. 
 
Ott voltak a Parafin üzem dolgozói is, akik nem 
mellékesen az Olajipari Szakszervezet tagjai. 
Szatmári Mátyást, két homokzsák megtöltése között 
kérdeztük: 

- A te ötleted volt, hogy homokzsák-töltéssel 
segítsetek az árvíz elhárításában. 
- Áll az üzemünk és úgy gondoltam, hogy nagyon 
kellenek itt a segítő kezek, ezért öten 
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kikéredzkedtünk. A Parafinból hárman, egy srác a 
Hidrogénező, egy másik pedig a MEK üzemből. 
- Úgy tudom, a lakótelepen élsz, mégis idejöttél. 
- Több mint 25 éve itt élek és különösen baj esetén 
magaménak tekintem az egész várost, másrészről 

azzal is tisztában vagyok, hogy a természet által 
előidézett megpróbáltatás nem gyerekjáték. 

B+J
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Újabb sikeres MOL EBK járőrverseny a Dunai Finomítóban 
 

Azt valamennyien tudjuk, hogy míg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
szabályainak betartása a munkavállalók feladata, addig az ehhez szükséges feltételek megteremetése a 
munkáltatók kötelessége. A megvalósításának módját, azaz a betartandó szabályokat is a munkáltató 
határozza meg. A MOL Nyrt.-ben, pontosabban a Dunai Finomítóban még ezen is túlmennek, mikor 
évente megrendezik az EBK napokat, ahol a munkavállalók felmérhetik és gyarapíthatják 
biztonságtechnikával, környezetvédelemmel és egészségvédelemmel kapcsolatos tudásukat. Az 
eredményes járőrversennyel kapcsolatos kérdéseinket Józsa Gábornak, a MOL Nyrt. Százhalombatta 
régió és Termelés FF és EBK vezetőjének tettük fel. 

 

- Nem kis feladat volt 
megszervezni és lebonyolítani az 
EBK hetet. Az öt napot 
végigkövetve kijelenthetem, 
hogy külön elismerést 
érdemelnek a Finomítás EBK 
százhalombattai munkatársai, 
hiszen olyan színvonalas 
járőrversenyt és bemutatót, 
előadásokat szerveztek meg, 
amivel nagymértékben növelték 
munkatársaink felkészültségét 
és a munkabiztonságot. 

- Már az év elején elkezdődött 
az a szervezőmunka, amely 
biztosította az EBK napok sikeres 
lebonyolítását. A résztvevők 
láthatták, hogy nem csak 
járőrversenyt rendeztünk, nagyon 
sok egyéb programot is 
szerveztünk, illetve sok olyan 
háttérmunka volt, ami a 
munkaköri feladataikon kívül 
többletmunkát okozott 
kollegáimnak. Az egész EBK 
csapat kiveszi részét a 
szervezésből, az elmúlt hetekben 
sokat foglalkoztak azzal, hogy 
minél sikeresebb legyen ez az öt 
nap. 

 - Látható volt, hogy a 
járőrverseny köré szerveződött 
minden program. 

- A járőrverseny az EBK napok 
központi rendezvénye, amit azért 
rendezzük meg minden évben, 
hogy a Finomítás és egyéb 
szervezetek dolgozói a 
gyakorlatban is kipróbálhassák 
például a tűzoltást, amivel némi 
rutinra tesznek szert. Úgy 
gondolom, hogy az idei 
rendezvényünk is méltó volt az 

elmúlt évek hagyományaihoz és 
színvonalához. A korábbi 
tapasztalatok birtokában minden 
évben újítunk valamit, hogy minél 
színesebb és tanulságosabb legyen 
a versenyben részvevők, vagy a 
„csupán” látogató érdeklődők 
részére. 

- A járőrverseny arra is 
alkalmas lehet, hogy a 
különböző állomásokon való 
szereplés egyfajta képet adjon 
az induló csapatok 
felkészültségéről, 
tudásszintjéről? 

 
- A járőrverseny állomásainak 

feladatait úgy állítjuk össze, hogy 
a mindennapi életből vesszük a 
példákat. Idén hét állomást 
alakítottunk ki: 

Az első, egy olyan ellenőrzés 
volt, ahol egy tartályban kivitelező 
cég dolgozott. Ehhez a munkához 
beszállási engedély szükséges. 
Ilyennel a mindennapi életben is 
találkozhatnak a Finomítás 
dolgozói. Ennél a gyakorlatnál azt 
mértük fel, hogy az egyes üzemek 
csapatainak mekkora a 
gyakorlottsága, észlelik-e azokat a 
hibákat, amelyeket egy kivitelező 
ellenőrzésnél mindenképpen észre 
kell venni. Sajnos több csapatnál 

előfordult, hogy beszállási 
engedély hiányában mentek be a 
szimulált készülékbe. Ezt azért 
fontos kihangsúlyozni, mert a 
2013. február elsejétől érvényben 
lévő tabu szabályok értelmében, 
ez olyan munkavédelmi 
szabálysértés, amely éles 
helyzetben a legsúlyosabb 
szankcióval büntethető. 

A következő feladat a tálcatűz 
oltása volt. Évente tűz-
szimulációs gyakorlaton vesznek 
részt a dolgozók, illetve 
nagyleállások alatt a tálcatűz 
oltását gyakorolják. Úgy 
gondoljuk, hogy ez olyan feladat, 
amelynek segítségével 
felmérhetjük a csapatok 
tűzoltásnál kifejtett hatékonyságát. 

A harmadik feladatnál egy 
vízfüggöny kialakításához 
szükséges tömlőszerelést kellett a 
csapatoknak bemutatniuk. Nem 
volt egyszerű feladat, de 
gyakorlati oldalról nézve nagyon 
hasznosnak bizonyult. Nagyon jól 
szerepeltek például a 
minőségellenőrzéses dolgozók is, 
pedig ők munkájuk során nem 
találkoznak ilyen feladattal. 

Az ezt követő állomáson a 
frisslevegős készülék szabályos 
felvétele, illetve használata volt a 
feladat. Nagyon fontos 
gyakoroltatni és számon kérni, 
hogy ezeket a készülékeket 
hogyan tudják vészhelyzetben 
használni a munkatársaink. 

Az elsősegélynyújtás állomáson 
egy égési sérültet kellett ellátni. Itt 
is egyértelmű volt a csapatok 
alapos felkészültsége, akik ezen az 
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állomáson nagyon jó teljesítményt 
nyújtottak. 

A környezetvédelem sem 
maradhatott ki a feladatok közül, 
hiszen ez is kiemelt fontosságú a 
MOL Nyrt.-nél. Ezen az 
állomáson a szennyvíztisztítással 
kapcsolatban voltak feladatok. Itt 

is nagyon jól szerepeltek a 
csapatok. 

Az utolsó állomás a Folyamat-
biztonságról szólt és ezzel 
kapcsolatos feladatot kellett 
megoldani. 

Annyit még elmondanék, hogy 
az idei járőrverseny egy 

kerettörténetbe volt beágyazva, 
tehát gyakorlatilag olyan 
feladatokat kellett lépésről lépésre 
megoldani, mintha a mindennapi 
életben egy Havária helyzet 
következett volna be, amit az 
egyes állomásokon kellett 
megoldani. 

 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

(folyt. az előző oldalról) 
 

- Különböző felkészültségű 
csapatok versenyeztek a minél 
jobb helyezésekért. Számomra 
kellemes meglepetés volt a 
második helyet elért laboros 
lányok szereplése, akik a 
szimulált készülékbeszállásnál is 
kitűnően szerepeltek. Azonban 
voltak olyan csapatok is, akik 
felszerelés és engedély nélkül 
bementek a készülékbe. Mi lehet 
számukra a tanulság? 

- A minőség-ellenőrzés 
rendkívül aktív volt az EBK 
napokon. Nem csupán a 

járőrversenyen, a fotópályázaton 
és futóversenyen is részt vettek. A 
járőrversenyre való jelentkezés 
egyik feltétele egy tesztnek a 
kitöltése volt. Ezt azért tartottuk 
fontosnak, mert ez egy jó 
felkészülési lehetőség az EBK 
járőrversenyre, hiszen szerepeltek 
benne – többek között – a 
környezetvédelemre, 
tűzvédelemre, egészségvédelemre 
vonatkozó kérdések is. A kérdés 
második részére válaszolva 
elmondhatom, hogy nagyon 
fontos az, hogy minden 

dolgozóban tudatosítva legyen az, 
hogy a munkavédelmi szabályokat 
nem szabad megszegni. ezért 
amikor egy készülékbe be kell 
szállniuk, ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak rájuk is, mint egy 
kivitelezőre. Azt gondolom, hogy 
azok a csapatok, akik engedély 
nélkül bementek a készülékbe, 
egy életre megjegyezték, hogy ezt 
nem lett volna szabad, hiszen ezen 
az állomáson nulla pontot kaptak. 

Brunecker Jenő 

 

Nem okozott nehézséget számukra 
 

Százhalombattán, a Dunai Finomító, területén megrendezett EBK járőrversenyen összesen 44 csapat 
indult. A Dunai Finomítón kívül a TVK 3, a TIFO 5, és a ZAFI 1 csapattal képviseltette magát. 

 
Minden részvevő olyan ajándékot kapott, ami a 

későbbiekben is emlékezteti őket a járőrversenyen 
való részvételre. Egyfajta emlékeztetőre vállalkozunk 
mi is, amikor megnevezzük az első három helyezett 
csapat tagjait, illetve munkahelyüket. 

 
1. TÁK, Kőolaj-PB tároló (Ták-Olmány). 

Czifrik Zalán – Kosztandinidisz Hrisztosz 
– Vígh Attila 

 
2. Minőség-ellenőrzés (Lombikbabyik). Huszák 

Yvette – Jeney Melinda – Lang Eszter 
 

3. HRKB üzem (Győzők). Bodnár Ákos – 
Orosz Viktor – Toma Tibor 

 
Az első csapatnak fejenként 60 ezer, a másodiknak 

50 ezer, míg a harmadik helyezettek 40 ezer forintos 
tankoló kártya volt a jutalma. Díjátadás után 
kérdeztük őket: 

Vígh Attila: minden évben a tűzoltás volt a mumus 
versenyszámunk, ami korábban több-kevesebb 
sikerrel végződött. Most is tartottunk ettől a 
feladattól, de 6 másodperc alatt sikerült eloltanunk a 
tálcatüzet. Nem a gyakorlás hiányzott korábban sem, 
inkább elméletben nem figyeltünk eléggé, de most 
ebben az értelemben is „odatettük” magunkat. 
Egyébként az alapokkal kellőképpen tisztában 
vagyunk, hiszen ezek szükségesek a mindennapi 

munkavégzésünkhöz. Azt még elmondanám, külön 
jólesik az, hogy a cég jutalmán kívül kapunk egy 
plusz szabadnapot is, hiszen főnökeink korábban is 
így díjazták a járőrversenyen való részvételünket. 
Köszönjük a szervezőknek, akik kitűnően 
összeállították a versenyszámokat, hiszen egy 
kerettörténet köré szervezték a versenyt, ami 
újdonság volt az elmúlt évekhez képest. 

Czifrik Zalán: utólag látom, hogy a tűzoltás volt a 
legkönnyebb feladat, hiszen a porral oltók 
használatával nagyon gyorsan sikerült kioltani a 
lángokat. Igyekeztünk minden lehetséges feladatra 
felkészülni, hiszen nem tudhattuk előre, milyen 
feladatok várnak ránk. A meglévő tudásunk 
felfrissítése nem okozott különösebb nehézséget 
számunkra, hiszen az ilyen szabályzatok ismerete 
feltétlenül szükséges a munkánk színvonalas 
ellátásához. Ennek volt köszönhető a jó szereplésünk, 
hiszen a végelszámolásnál kiderült, hogy 100 
százalékos volt a teljesítményünk. Kell ez a verseny, 
mert az ember olyan kérdéseket-feladatokat is kap, 
amelyek szimulált körülmények között történő 
megoldása sokban elősegítik egy éles helyzetben való 
helytállást. 

Kosztandinidisz Hrisztosz: szerintem nagyon 
összetett volt az egész járőrverseny, mert volt benne 
minden, amivel munkánk során találkozhatunk. Nem 
volt sétagalopp, mert például az egészségügyi 
sátornál alaposan át kellet gondolnunk a feladatot. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


Tavaly a középmezőnyben végeztünk, de ez nem 
vette el kedvünket és jövőre is nekivágunk, mert 
nagyon jó érzés elsőnek lenni. Az egész verseny alatt 

izgultunk, mert láttuk, és hallottuk, hogy a többi 
csapat is jól felkészült a feladatokra, ami a Finomítós 
munkahelyeken természetes. 

 

A LIGA Szakszervezetek - országosan egyedülálló módon - tagszervezetei tagjai számára, Budapesten és a 
vidéki megyékben ingyenes munkajogi tanácsadást és perképviseletet biztosít a jogerős ítélet 
kihirdetéséig. A szolgáltatás igénybevételére kizárólag tagszervezeteink igazolt tagsága jogosult. A 
szolgáltatást kizárólag személyesen, előzetes bejelentkezés alapján, az adott ügyvéddel egyeztetett időpontban 
és helyszínen (elsődlegesen az adott ügyvéd irodájában, illetve a LIGA régiós irodáiban) lehet igénybe venni. 
A kedvezmény kizárólag az Olajipari Szakszervezet tagjait illeti meg! 

 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Hodur Jenő, Jenci Papa, Papi, Nagyapó, hívhatjuk akárhogyan. 
Mindegyik ugyanazt az embert jelenti. 
Hogy milyen is volt ő? EMBER volt, a szó legjobb értelmében! 
Hosszú éveket dolgoztunk együtt. Voltam olyan szerencsés, hogy vezérlőként ő volt a műszakvezetőm. 
Mindig csodáltam halk szavú tekintélyét, szakmai presztízsét és megingathatatlan nyugodtságát. Több 
volt ő, mint kolléga. Egyszerre volt (szinte) apa, testvér, barát, haver. 
Bárki, bármivel fordult hozzá, meghallgatta. Tanácsokat adott. Oktatott. Vagy megrótt, de azt is úgy, 
hogy soha senki sem érezte magát megalázottnak, kisebbnek. 
Halk szava és nyugodtsága mögött azonban más is volt, melyeket hosszú éjszakákon beszéltünk át: a 
stressz. A stressz, ami az ilyen higgadt embereket észrevétlenül teszi tönkre. Sokszor tanácsoltam neki – 
menj el nyugdíjba! Unokázz, csináld azt, amit szeretsz: utazgass a feleségeddel, élj boldog és 
megérdemelt nyugdíjas éveket! 
De ő „világbajnok” akart lenni. Világbajnok a műszakozásban. 
Ám eljött 2010 és túlcsordult a pohár nála is: villámgyorsan ment nyugdíjba. 
Kisimult az arca, sugárzott belőle az energia, tele volt élettel. Még ekkor is a kollégánk volt, hívott és mi 
viszont hívtunk, bárhová is mentünk kikapcsolódni. 
Idén június másodikán volt az utolsó ilyen műszak bulink. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Ül? Azonnal álljon fel! 
Az ülőmunka veszélyei 

 
Az ülőmunka nem csak a mozgásszervekre veszélyes, hanem a belső szervekre is rossz hatással van. A 

gerinc fájdalmas betegségei mellett az agyvérzés, a szívinfarktus, a szívnagyobbodás és a vesebetegségek 
rizikófaktorát is növelheti az ülő életmód. 

 
A veszélyekre Dr. Darabosné 

Tim Irma, a Semmelweis Egyetem 
ETK Fizioterápiai Tanszék 
oktatója és Dr. Werling Klára 
belgyógyász figyelmeztet. 

A gyógytornász tapasztalata 
szerint az emberek többségének 
nincs kellő információja a helyes 
ülésről. Aki naponta több órát ül, 
jó ha tudja, hogy az ülés jobban 
terheli a gerincet, mint az állás. A 
helytelen üléskor majdnem 
kétszeresen (180 százalékosan) 
terhelődnek a porckorongok, az 
álláshoz képest. Ha mindez a 
nyomás állandóan féloldalasan és 
egyenetlenül jelentkezik, 
kialakulnak a mozgásszervi 
betegségek, például a 
porckorongsérv vagy a 
meszesedés. 

A gyógytornászok azt is 
hangsúlyozzák, hogy a rossz tartás 
nemcsak a vázrendszerre, hanem 
az izmokra és a szalagokra is 
rossz hatással van, amely szintén 
fájdalmat okozhat. A túlterhelés 
miatt a szövetek keringése és 
anyagcseréje is rossz lesz, amely 
elváltozáshoz vezet, mindez 
veszélyezteti a csonthártya, az 
ízületi szalagok, a porcfelszínek 
épségét, kialakulnak a degeneratív 
elváltozások. 

Mindezek elkerülésére a célzott 
aktív mozgás a megoldás. 
Mozgással jó vérellátást 
biztosítunk az izmokban, ami a 
szív és a tüdő egészségének 
megőrzéséhez is hozzájárul. A 
mozgás azt is elősegíti, hogy a 

csontállomány ne épüljön le (ne 
degenerálódjanak a 
csontfelszínek, amelyeket 
egyenetlenül terhelünk), a mozgás 
hiánya pedig számos 
belgyógyászati problémát 
okozhat. 

 

 
A mozgásszegény, ülő életmód 

26 százalékkal növeli az 
úgynevezett metabolikus 
szindróma esélyét. Dr. Werling 
Klára belgyógyász elmondta, 
hogy a szindróma jellegzetességei 
a magas vércukor- és 
koleszterinszint, a magas 
vérnyomás, ezek szövődményei: a 
szív- és érrendszeri betegségek. A 
mindezekkel járó magas vérzsír 
azért különösen veszélyes, mert 
érkárosodást okoz agyban, 
szívben, vesében, így 
agyvérzéshez, szívinfarktushoz, 
szívnagyobbodáshoz és 
vesebetegségekhez vezethet. A 
doktornő kiemelte, hogy a 
metabolikus szindrómában 
előfordulhat egy májbetegség is (a 
nem alkohol eredetű zsírmáj), 
amelyből májzsugor, májrák is 
kialakulhat. Ráadásul az ilyen 

elzsírosodásnál, gyulladásnál 
olyan anyagok szabadulnak fel, 
melyek az egyébként is meglévő 
kardiovaszkuláris rizikót tovább 
növelik, vagyis a betegek nagyobb 
arányban halnak meg. A 
metabolikus szindróma alapja, 
hogy a szervezet ugyan termel 
inzulint, de ezt a sejtek nem 
érzékelik, így túltermelés jön 
létre. Dr. Werling Klára 
hangsúlyozza: tudományosan 
kimutatták, hogy a mozgás a 
sejtek ezen érzéketlenségét 
csökkenti. 

Ahhoz hogy a belek normálisan 
működjenek szintén sok mozgás, 
folyadék és rost szükséges. Ha 
nincs meg ezek közül valamelyik, 
az emésztési problémákat okozhat 
(pl. has puffadást), a belek 
működés renyhe lesz. Az 
ülőmunkát végzőknek arra is oda 
kell figyelni, ha dagad a lábuk, ez 
a visszér vagy szívelégtelenség 
tünete lehet. A mozgáshiány a 
daganatok kockázatát is növeli - 
ezt a bélrák és az emlőrák 
esetében ki is mutatták. 
Mindezekből egyértelmű, hogy az 
embernek meghatározó 
mennyiségű mozgásra van 
szüksége, hogy egészséges 
maradjon. Sajnos az átlag 
lakosság nem mozog eleget, pedig 
a mozgás a legjobb stressz oldó és 
mivel endorfint szabadít fel, még 
örömforrás is. 

Semmelweis Médiasarok 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://semmelweis-egyetem.hu/mediasarok/2013/05/22/az-ulomunka-veszelyei/
http://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/magas_vernyomas/cikkek/metabolikus_szindroma_ellen_kalciummal_mozgassal/20081202111002


 

EVDSZ demonstráció július 2-án 
 

Mivel az MVM társaságcsoporton belül a 
folyamatos egyeztetések, valamint az ágazati, és az 
országos bérajánlás megszületése ellenére sem 
sikerült a mai napig megegyezni az idei bérekről, a 
területén működő szakszervezetek sztrájkbizottságot 
alakítottak, és 2013. július 2-án, 1000 órakor a 
Nemzeti Vagyonkezelő épülete előtt demonstrációt 
tartanak. 

Az MVM csoport Érdekegyeztető és Konzultációs 
Fórum szakszervezeti oldala, az MVM TSZSZ 
tárgyalódelegációja eredménytelennek tartja a 2013. 
június 14-én lefolytatott MVM társaságcsoport szintű 

bértárgyalást. Az MVM TSZSZ vezetősége 
bejelentette, hogy kész további tárgyalásokat 
folytatni, de egyúttal jelezte azt is, hogy 
sztrájkbizottságként – 2013. július 2-ára 1000 órai 
kezdettel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
székháza elé – megkezdte a tüntetés szervezését. 

Az MVM TSZSZ ezúton is felhívással él a 
Munkavállalók felé: vegyetek részt a demonstráción!  

 
Amennyiben a tüntetés időpontja előtt a 

bérmegállapodás aláírásra kerül, a tüntetés elmarad. 

 

Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

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

Mielőtt depressziót diagnosztizálnál magadon, 
előbb bizonyosodj meg arról, hogy nem csak 

seggfejekkel vagy körülvéve. 
* 

Próbáld megbocsájtani, hogy én élek. 
* 

A Föld IQ szintje állandó, csak egyre többen 
vagyunk hozzá. 

* 
A független gondolkodónak nincs szüksége arra, 

hogy mások vélekedésére támaszkodjon. 
* 

Az öregségnek két tünete van, az egyik a 
memóriazavar, a másikat elfelejtettem. 

* 
Tegnap rám mosolygott a szerencse! 

Aztán jobban megnézett és elsírta magát. 
* 

Aki hálára nem képes, annak a szeretete is beteg. 
* 

Ahogy a használaton kívüli vasdarab rozsdásodni 
kezd, úgy indul romlásnak a tétlenségre 

kárhoztatott elme. 
* 

Kézrátétellel mellnagyobbítást vállalok! 
Sikertelenség esetén azonnali pénzvisszafizetés! 

* 
Az olyan helyekre vezető utakat, ahová érdemes 

eljutni, nem lehet lerövidíteni. 
* 

- Hallottam, hogy összevesztél anyósoddal. 
- Igen, pedig csak igyekeztem kedves lenni. 
- Miért, mit csináltál? 
- Megkérdezte, hogy ha meghalna, akkor gyújtanék-e 
gyertyát a sírján halottak napján? Én meg azt 
mondtam neki, hogy még tűzijátékot is!  

* 
A feminista nők kongresszust tartanak, ahol sorban 
felszólalnak, és megosztják élményeiket a többiekkel. 
Először az amerikai nő beszél: 
- Hát az úgy volt, hogy jött haza a férjem, Charles, és 
követelte, hogy vasaljam ki az ingjeit! Én pedig 
mondtam neki, kedvesem van kezed, megfogod a 
vasalót és szépen kivasalsz! Hát első nap nem láttam 
semmit, második nap sem láttam semmit, de a 
harmadik nap Charles vasalt, mint a kisangyal. 

Nagy taps, nők ujjonganak a teremben. Másodjára a 
francia nő szólal fel: 
- Velem is hasonló történt meg. A férjem, Jean 
követelte, hogy mossak ki azonnal, én pedig 
mondtam, hogy pakolj be mindent a mosógépbe, és 
moss ki! Első nap nem láttam semmit, második nap 
sem, de harmadik nap Jean mosott! 
Újra nagy taps. Utoljára a Manci néni lép fel az 
emelvényre: 
- Hát az én Pistám egyik nap hazajött, az asztalra 
csapott, hogy vacsorát kér, de azonnal! Én meg 
mondtam neki, hogy fiam, nem vagy te béna, 
megfogod a kést, megpucolod a krumplit, és szépen 
megfőzöl! Hát első nap nem láttam semmit, második 
nap sem láttam semmit, a harmadik nap a bal 
szememre már láttam egy keveset… 
Egy férfi egész héten keresi az új kalapját, de sehol 
nem találja. Vasárnap misére megy a templomba, 
beül a hátsó sorba. Elhatározza magában, hogy a 
mise végén majd gyorsan elindul kifelé, és leakaszt 
egy idegen kalapot a fogasról. Mikor véget ér a mise, 
a férfi inkább meggondolja magát, mégsem lop 
kalapot, hanem odamegy a paphoz: 
- Atyám, én bűnös szándékkal jöttem ma a 
templomba, hogy egy kalapot lopjak, mert a 
sajátomat elhagytam. De amikor végighallgattam a 
beszédét a Tízparancsolatról, meggondoltam magam. 
- Isten megáld ezért, fiam. Örülök, hogy 
meghallgattad az Úr szavát, hogy "Ne lopj!" Ugye, ez 
volt, ami hatott? 
- Nem, Atyám, amikor azt említette, hogy "Ne 
paráználkodj!", akkor eszembe jutott, hol hagytam a 
kalapomat. 

* 
- Ez így nem mehet tovább, kollegina! – korholja fiatal 
beosztottját a főnökasszony – Magát minden nap 
másik férfi várja a kapu előtt. Értesültem róla, hogy 
kétes hírű szórakozóhelyekre jár, ahol hajnalig mulat! 
- De főnöknő, maga is volt fiatal... 
- Voltam hát, csakhogy nem mindennap! 

* 
Egy falun keresztülhaladva egy autós elüt egy 
macskát. Pillanatokon belül megérkezik a macska 
gazdája is, egy vadászpuskával a kezében. Az autós 
rémülten mondja: 
- Uram, sajnálom, hogy elütöttem a macskáját. 
Szívesen kifizetem az árát. 10.000 forint elég lesz? 



- Hát nem is tudom... 
- De 20.000 forint már csak elég a kár megtérítésére? 
- Egye fene, adja a pénzt. 
Az autós leszámolja az összeget, majd megjegyzi: 
- Sajnálom, hogy elrontottam a vadászatát! 
- Nem vadászni indultam, ezt a rohadt macskát 
akartam lelőni, mert állandóan idegesíti a kutyámat. 

* 
Egy fiú és egy lány megismerkednek a diszkóban, 
majd felmennek a lányhoz. A szenvedélyes éjszaka 
után reggel felébredve, a fiú megpillantja egy férfi 
képét az ágy fölött. Kíváncsiskodva kérdezi: 
- Ki az ott, talán a férjed? 
- Nem, dehogy! Nem vagyok férjnél. 
- Hát akkor a barátod? 
- Nem, nincs barátom sem. 

- Mégis, áruld már el, hogy ki az? 
- Én vagyok, a műtétem előtt. 

* 
Friss jogosítványos lány először viszi haza az 
édesanyját. Amikor megérkeznek, az anya kiszáll, és 
azt mondja: 
- Nagyon szépen köszönöm! 
- Szívesen, máskor is - mondja a lány. 
- Nem neked szóltam - válaszolja az anya - hanem 
Istennek! 

* 
Két szingli beszélget. Az egyik büszkén mondja: 
- Képzeld, a múlt hónapban nagyobb melleket 

csináltattam magamnak! 
- Aha – néz rá a másik – és miért nem hordod? 

 
Honlapunk:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Állásfoglalás 

A munkavédelmi képviselők munkajogi védettségének szabályait a Munkavédelemről szóló 1993. évi 
XCIII. törvény 76.§ - tartalmazza, mely szerint: 
 

Mvt.76. § (1) A munkavédelmi képviselőt 
(bizottságot) jogai gyakorlása miatt hátrány nem 
érheti. 
Az (1) bekezdés tehát teljesen egyértelműen 
fogalmaz: a képviselőt (bizottságot) hátrány nem 
érheti! Egyik képviselőt sem! 

Az Mvt. 76.§ (3) bekezdése kizárólag az egyetértés 
intézményét teszi egyértelművé. Ebből adódik, hogy 
– ellentétben a szakszervezeti tisztségviselőkkel - a 
képviselőknél nincs „létszámkorlát” a védettséget 
illetően. Nem is lehet, hiszen nincs különbség egyik 
képviselő között sem a végzett munka felelősségét 
illetően, így értelmetlen lenne „kiválasztani” azokat 
aki, vagy akik védettségben részesülnének. 

Nem véletlen, hogy az új MT is kizárólag a 
szakszervezeti tisztségviselőkről beszél a munkajogi 
védettséget illetően és nem említi a munkavédelmi 
képviselőket. (Mt. 273.§) 

Az Mvt. 76.§ (3)  szerint „A munkavédelmi 
képviselő munkajogi védelmére a választott 
szakszervezeti tisztségviselőre vonatkozó szabályokat 
kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közvetlen 
felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, annak 
hiányában a munkavédelmi képviselőt megválasztó 
munkavállalókat kell érteni.” 

 Tehát ez a bekezdés kizárólag az egyetértési 
joggyakorlás rendező elvét tartalmazza! 

Ennek alapján tehát a munkavédelmi képviselők 
esetében nincs semmilyen megkülönböztetés a 
képviselők munkajogi védettségét illetően, hiszen az 
ellentétes lenne a Munkavédelmi törvény 76§ (1) 
bekezdésében foglaltakkal. 

A tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a 
munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések 
bevezetéséről 

11. cikk 
Konzultáció a munkavállalókkal és a 

munkavállalók részvétele (4). A (2) bekezdésben 
említett munkavállalókat és a (2) és (3) bekezdésben 
említett képviselőket nem érheti hátrány a (2) és (3) 
bekezdésben említett tevékenységük miatt. 

(5) A munkáltatóknak a munkavállalók biztonsága 
és egészsége védelmének különleges feladatát ellátó 
képviselőket fizetésük fenntartásával megfelelő ideig 
fel kell menteniük a munkavégzés alól, és 
rendelkezésükre kell bocsátaniuk a szükséges 
eszközöket ahhoz, hogy e képviselők gyakorolhassák 
az ebből az irányelvből fakadó jogaikat és 
feladataikat. 

(6) A munkavállalók, illetve képviselőik a nemzeti 
jogszabályok, illetve gyakorlat szerint a munkahelyi 
biztonság- és egészségvédelemért felelős 
hatóságokhoz folyamodhatnak, ha úgy vélik, hogy a 
munkáltató által megtett intézkedések és alkalmazott 
eszközök nem megfelelőek a munkahelyi biztonság 
és egészségvédelem biztosításához. 

 
A munkavállalók képviselőinek lehetőséget kell 

adni arra, hogy az illetékes hatóságok által végzett 
munkahelyi ellenőrzés során közöljék észrevételeiket. 

 
MSZOSZ Munkavédelmi Bizottsága 

 
Már két pohár sör után elvehetik a jogosítványt 

A lakásmaffia zugügyvédei még nem kerültek sorra? 
 

Július 1-jén lép hatályba az új, a jelenleginél több tekintetben szigorúbb kódex. Az új büntető 
törvénykönyv egyes bűncselekményeknél 12 évre szállítja le a büntethetőség korhatárát, szigorít egyes 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.mszosz.hu/hu/hirek/8-kiemelt-hireink/329-allasfoglalas


büntetési tételeket, bevezet új büntetési nemeket, például az elzárást, új bűncselekményként pedig a 
jogellenes termőföldszerzést és a gazdasági csalást. A drogfüggőkre vonatkozó speciális, enyhébb 
szabályok megszűnnek, és szigorodik az ittas vezetés szabályozása is. 

 
A jövő héten életbe lépő új büntetőtörvénykönyv 

szerint a mostaninál szélesebb lesz a jogos védelem 
lehetősége. Ha például valakit fegyveresen 
megtámadnak a lakásában, akkor nem kell 
meggyőződnie arról, hogy a támadó az életére tör-e, 
akár meg is ölheti. 

De nemcsak ebben változik a szabályozás a 
mostanihoz képest. 

Az új Btk. szerint már a 12. évüket betöltő 
gyerekek is büntethetőek lesznek emberölésért, 
életveszélyt vagy halált okozó testi sértésért vagy 
rablásért. 

Szigorodik az ittas vezetés szabályozása is: a sofőr 
5 ezrelék feletti véralkoholszintje is 
bűncselekménynek számít majd, ez egy átlagos 
testalkatú embernél két pohár sörrel elérhető. 

Új bűncselekményként jelenik meg a jogellenes 
termőföldszerzés is. 

Ezzel az úgynevezett zsebszerződéseket akarják 
megakadályozni. 

Akár öt év börtönt is kaphatnak a szerződő felek, de 
a közreműködő ügyvédek és közjegyzők is 
büntethetők lesznek. 

 

 
 

Drótpostacím:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 
 

Az Olaj ipar i  Sza kszervezet  idő sza kos kia dványában ingyenesek a  h i rdetések  
 
 

A hirdetések valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni, ezért a bennük megjelentetett tartalomért felelősséget nem vállalunk! 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerinc bántalmakra – Stressz ellen – Izom és ízületi bántalmakra – Fejfájásra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vágja ki és hozza magával a fenti kupont, majd válasszon a listából egy masszázst fél áron nyitási akciónk keretében.  
 

További információ www.goldscorpio.hu és bejelentkezés a 296 29 08 –as telefonszámon. 
 

Gyémánt Egészség- és Szépségszalon Bp. XIII. ker. Csanády utca 11.  -  MARCZY TAMÁS 

 

50% 
Masszázs Kóstoló jegy 

Gyémánt Egészség- és Szépségszalon 
Budapest, XIII. kerület Csanády u. 11. 

50% 

A J Á N L A T U N K  M O L  D O L G O Z Ó K N A K !  
 

Speed fitness: 3.500- Ft helyett 2.500- Ft/alkalom 
Aerobic/Spinning: 850- Ft helyett 700- Ft/alkalom 

Szolárium: 80- Ft helyett 70- Ft/perc 
 

Címünk: Martonvásár, Budai út. 29. 
Telefon: +36-70-834-9304 

Honlap: www.martonvital.hu 
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Az Olajipari Szakszervezet 
időszakos kiadványa 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 

Felelős kiadó: Kovács László 
Levelezési cím: Mol Nyrt. 2443 Százhalombatta Pf.: 1.  

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

Telefonszám: +36-20-425-7869 
 

E L A D Ó  I N G A T L A N  S Z Á Z H A L O M B A T T Á N !  
 

Tehermentes, részben felújított állapotban, átlagos rezsiköltséggel eladó egy 50m2-es, központi fűtéses, erkélyes, 2. 
emeleti kétszobás lakás. 

 
A ház szigetelt, a lakáson új nyílászárók vannak! 

 
Csendes, nyugodt környék, a körút felső részén. Óvoda, bölcsőde és iskola pár percnyi távolságra van. 

 

Ár: 8,5 millió forint. 
 

Érdeklődni lehet: a +36-20-347-6000-ás telefonszámon. 
 

T E R M É S Z E T G Y Ó G Y Á S Z A T  –  M A S S Z Á Z S !  
 

 

Alakformáló 
masszázs 
Arcmasszázs 
Frissítő masszázs 
Talpmasszázs 
Thai masszázs 

                

 
 

Tímárné 
Bánkuti Zsuzsanna 

Százhalombatta 
+36-20-222-1369 
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	Elhárították a veszélyt
	Még messze, Budapest felett járt az árhullám, mikor Százhalombatta Óvárosi Duna partján megjelentek az első homokzsákok. Persze nem maguktól „mentek” oda, többtucatnyi önkéntesen segítő kéz juttatta őket a szakemberek által kijelölt helyükre. Senki ne...
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	Az ülőmunka veszélyei
	Az ülőmunka nem csak a mozgásszervekre veszélyes, hanem a belső szervekre is rossz hatással van. A gerinc fájdalmas betegségei mellett az agyvérzés, a szívinfarktus, a szívnagyobbodás és a vesebetegségek rizikófaktorát is növelheti az ülő életmód.
	A veszélyekre Dr. Darabosné Tim Irma, a Semmelweis Egyetem ETK Fizioterápiai Tanszék oktatója és Dr. Werling Klára belgyógyász figyelmeztet.
	A gyógytornász tapasztalata szerint az emberek többségének nincs kellő információja a helyes ülésről. Aki naponta több órát ül, jó ha tudja, hogy az ülés jobban terheli a gerincet, mint az állás. A helytelen üléskor majdnem kétszeresen (180 százalékos...
	A gyógytornászok azt is hangsúlyozzák, hogy a rossz tartás nemcsak a vázrendszerre, hanem az izmokra és a szalagokra is rossz hatással van, amely szintén fájdalmat okozhat. A túlterhelés miatt a szövetek keringése és anyagcseréje is rossz lesz, amely ...
	Mindezek elkerülésére a célzott aktív mozgás a megoldás. Mozgással jó vérellátást biztosítunk az izmokban, ami a szív és a tüdő egészségének megőrzéséhez is hozzájárul. A mozgás azt is elősegíti, hogy a csontállomány ne épüljön le (ne degenerálódjanak...
	A mozgásszegény, ülő életmód 26 százalékkal növeli az úgynevezett metabolikus szindróma esélyét. Dr. Werling Klára belgyógyász elmondta, hogy a szindróma jellegzetességei a magas vércukor- és koleszterinszint, a magas vérnyomás, ezek szövődményei: a s...
	Ahhoz hogy a belek normálisan működjenek szintén sok mozgás, folyadék és rost szükséges. Ha nincs meg ezek közül valamelyik, az emésztési problémákat okozhat (pl. has puffadást), a belek működés renyhe lesz. Az ülőmunkát végzőknek arra is oda kell fig...
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