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Éljen a munkahelyi, irányított demokrácia! 
 

Kitűnő találmány az Outlook, hiszen segítségével, szinte másodpercek alatt lehel leveleket eljuttatni 
az általunk kiválasztott címzetteknek. Az alábbiakban olyan levelekből idézünk, amelyek 
elgondolkodtatásra késztetik az embert. Nevek, munkahelyek és beosztások a szerkesztőségben. 
 

Dolgozói fórum 
 

Kedves Kollégák! 
Az alábbi levél szerinti dolgozói fórumon, 2007. …-én, 11 fő fogja képviselni munkahelyünket. 
Jelenleg még 9 fő jelentkezését várom. 
Amennyiben nem lesz meg a 9 fő jelentkező, ki fogom jelölni a fórumon résztvevő kollégákat. 
Üdv: 
(…) 

*** 
Teljesítményösztönző keret felosztása 

 

(…)! 
 
Egy kis matematikai magyarázat a normális elosztás eléréséhez: 
 
- a szervezet dolgozóinak   5%-a a fix   50%-ot kapja 
    10%-a    50% - 80% között 
    35%-a    80% - 100% között 
    35%-a  100% - 120% között 
    10%-a  120% - 140% között 
      5%-a  140% felett 
 

Amit nem szeretnék: 
- nincs olyan ember, aki a nem megfelelő teljesítménye miatt csak a fix 50%-ot kapja 
- a középső 35-35% (összesen 70%) egységesen 100%-ot kap 
- nincs olyan ember, aki a kimagasló teljesítménye alapján 140, vagy annál magasabb %-ot kap. 
 

Üdvözlettel: 
(…) 
 

Gerincbajok 
 

Korunk egyik gyakori betegsége a gerincsérv, 
előfordulása Magyarországon is számottevő. 

Ahhoz, hogy megértsük a probléma lényegét, 
ismernünk kell, mi vezet a kialakulásához. 
Legelőször is szaladjunk át a gerincoszlop 
szerkezetén. A gerincoszlop mindenféle 
csigolyákból (nyaki, háti, ágyéki) valamint a 
kereszt- és farkcsontból áll. A csigolyák 
mozgékonyságát a porckorongok biztosítják – már 
amennyiben biztosítják. Lestrapált, rossz 
porckorongok esetén szó sincs mozgékonyságról, 
ilyenkor az ember Juliska mostohájára emlékeztet, 
illetve egy mondat végi kérdőjelre. 

Gerincünk elméletben egyenes, a gyakorlatban 
viszont S alakú görbületet ível, ez teszi lehetővé, a 
felegyenesedett testtartást, amellett a két lábon 
járást. 

Régi tapasztalat, hogy két lábon járva, 
felegyenesedve csupa öröm az élet, ahogy mondani 

szokták, tartása lesz az embernek, rálát a világra, 
azonkívül látványa is mutatós benyomást tesz, 
sudár, mértékadó és daliás alkat az ilyen, megakad 
rajta az ember szeme. 

Csak hát ott vannak ezek a piszok porckorongok, 
időtartamuk véges, garancia nincs rájuk. Jönnek a 
nyögdécselős esztendők, gyógytorna, iszappakolás, 
görbe bot… 

Mennyivel könnyebb a gerincteleneknek. Igaz, 
ők soha nem érezhetik a gerincesség gyönyöreit, az 
egyenes tartás, a távolba látás boldogságát – de nem 
kínozza őket porckorongnyavalya, gerincsérv – 
derék és hátfájás. 

Könnyű a csúszómászóknak. Csak tekeregnek, 
csavarodnak hol jobbra, hol balra, a jobb falat felé, 
némelyiknek méregfoga van, néha fenyegetően 
belesziszeg a levegőbe. Ha meg úgy látja jónak, 
hipp-hopp átvedlik, eldobja a régi ruháját. 

Vigyázzunk a csúszómászókkal… 
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Nyugtalan nyugdíjasévek 
 

Aki teheti, még az idén menjen nyugdíjba, mert a 2008-tól visszavonulók átlagosan egyhavi összeget 
veszíthetnek az idén nyugdíjazottakhoz képest. 
 

Ráadásul tovább ketyeg a 
rendszer időzített bombája: a mai 
fiatalok egy része húsz-harminc 
év múlva szinte semmilyen 
állami ellátásra sem számíthat. 

A rendszerváltás óta össznépi 
játék keretében találgatják az 
emberek: melyik évben, illetve 
életkorban éri meg nyugdíjba 
menni. Jövőre is új szabályokkal 
kell megismerkedniük, miközben 
még a régiekkel sincsenek 
tisztában. Alaposan meg kell 
fontolni, hogy valaki 2007 
decemberében vagy 2008 
januárjában vonuljon 
nyugállományba, mivel egyre 
kisebb jövedelemarányos induló 
járadékot ígér a rendszer, s akár 
nyolc százalékkal kevesebbet 
kaphat kézbe az, aki rosszul dönt. 

MENNYI AZ UGYANANNYI? 
Noha az Országgyűlés már 

tavaly novemberben elfogadta a 
nyugdíjtörvény következő évekre 
vonatkozó módosításait, a 
karácsony előtti jogalkotási 
dömpingben kissé elsikkadt a 
téma. Pedig olyan szigorításokra 
- például az előrehozott nyugdíj 
korhatárának fokozatos 
emelésére vagy a nyugdíj melletti 
munka szabályainak 
változtatására - bólintottak rá a 
képviselők, amelyek hátrányosan 
érintik a következő években 
visszavonuló alkalmazottakat, ám 
amelyeket a szakértők 
elkerülhetetlennek tartanak. Az 
1997-es nyugdíjreform ellenére 
ugyanis a magyar rendszer egyre 
tarthatatlanabb (Heti Válasz, 
2006. július 20.). A 
költségvetésnek az elmúlt 
években rendszeresen a GDP 
mintegy két százalékára rúgó 
összeget kellett betennie a 
nyugdíjalapba (idén 500 milliárd 
forint lesz a hiány), vagyis a 

bevételekből nemhogy 
tizenhárom, de alig több mint 
tízhavi nyugdíjat lehetne 
kifizetni. 

De nemcsak az a baj, hogy a 
rendszer finanszírozhatatlan, 
hanem az is, hogy igazságtalan. 
Az átlagnyugdíj 2006 elején nem 
sokkal haladta meg a 60 ezer 
forintot (az öregségi nyugdíjak 
tekintetében ez az érték 72 ezer 
forint volt), ami a 110 ezer 
forintos nettó átlagkeresethez 
képest nem mondható túl izmos 
összegnek. Ráadásul nehezen 
indokolható eltérések adódnak a 
hasonló életpálya-keresetekkel 
néhány éven belül visszavonulók 
között: az 1991 és 1995 között 
nyugdíjazottak például 
arcpirítóan alacsony ellátást 
kaptak, feltűnően jól jártak 
viszont azok, akik az utóbbi 
három-négy évben hagyták abba 
a munkát. 2005-ben az új 
megállapítású öregségi nyugdíjak 
átlaga 85 ezer forintra rúgott. A 
tavaly nyugdíjba vonulók közül 
pedig egyesek azzal 
dicsekedhetnek, hogy a juttatásuk 
ugyanannyi vagy több, mint 
korábbi nettó fizetésük. Ebben 
elsők vagyunk az Európai 
Unióban, ami - főleg a gazdaság 
lehetőségeihez képest - luxus. (A 
meglepő eredményben szerepet 
játszott a 13. havi nyugdíj 
időarányos része is.) Nem sokáig 
lesz azonban érvényes az a 
sajátosság, hogy az utolsó aktív 
év jövedelméhez viszonyított 
induló nyugdíj európai 
összevetésben magasnak számít - 
véli Augusztinovics Mária 
nyugdíjszakértő. Erről 
gondoskodik az induló ellátások 
2008-tól életbe lépő új számítási 
módszere, amely már tavaly 
november óta ismert volt, de csak 

a napokban került politikai viták 
kereszttüzébe. 

VÁLTOZIK A SZÁMÍTÁS 
Az idei esztendő lesz az 

utolsó, amikor még a régi képlet 
szerint számolják az induló 
nyugdíjat: eszerint veszik az 
1988-tól a nyugdíjazásig terjedő 
idő alatt kifizetett kereseteket, 
jövedelmeket, amelyeket a 
személyi jövedelemadó (szja) 
összegével csökkentenek. Ezután 
a nyugdíjba vonulás előtti 
második évhez igazítják a 
nyugdíjazást megelőző harmadik 
év előtti években elért 
kereseteket. (Például idén az 
1988 és 2003 között elért 
jövedelmeket a 2005-ös szintre 
igazítják.) Így jön ki az 
átlagkereset, amelynek a 
szolgálati idő függvényében 
meghatározott százaléka adja ki a 
nyugdíj összegét. Nem veszik 
tehát figyelembe az utolsó, 
munkában töltött évek inflációját, 
ez is oka annak, hogy a 
különböző években nyugdíjba 
menők hiába rendelkeztek 
egyébként azonos jövedelemmel, 
szolgálati idővel, mégsem kapták 
meg ugyanazt az összeget. 

Ezt a torzítást korrigálják 
2008-tól: eszerint a nettósított 
béreket 1988 és 2006 között a 
nyugdíjazást megelőző, 2007. évi 
bérszínvonalra kell felszorozni. 
Ez a lépés önmagában 2,5-4,5 
százalékkal felfelé húzza a 
nyugdíjalapot, ám egy másik 
módosítás 12-15 százalékkal 
mérsékli ezt. Változnak ugyanis a 
nettósítás szabályai: a kereseteket 
először az egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulékkal, a magán-
nyugdíjpénztári tagdíjjal, a 
munkavállalói, valamint a 
vállalkozói járulékkal csökkentik, 
majd ebből vonják le az szja-t. 
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Mindezek együttes hatására az új 
nyugdíjasok többsége számára 
lényegében elvész a 13. havi 

juttatás. Ha a következő években 
nem változik a képlet, egyes 

számítások szerint akár 16 
százalékra is nőhet a veszteség. 

 
(folyt. a következő oldalon) 
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A RENDSZERVÁLTÁS 

VESZTESEI 
E kellemetlen lépés nem érinti 

a 2008 előtt visszavonult 
tömegeket - sietnek leszögezni 
kormányoldalról. A 
nyugdíjkassza szempontjából 
hasznos lesz a változás, hiszen 
jövőre még csak néhány tízezer 
embernek számolják ki az új 
módszerrel a nyugdíját, 2009-ben 
már többnek, és az évek során a 
rendszerből szépen kiesnek azok, 
akiknek nagyvonalúbb 
formulával állapították meg a 
járandóságát. (Az nincs tisztázva, 
hogy a jövőre életbe lépő 
változások milyen viszonyban 
állnak majd a nyugdíjak 2013-ra 
tervezett bruttósításával és 
adóztatásával.) 

A szigorítás épp időben jött, 
mert a Ratkó-generáció 
hamarosan nyugdíjba megy, és ez 
tíz év alatt a GDP fél 
százalékával emelheti a 
kiadásokat. Az érintettek 
szemében persze ez akkor is 

igazságtalan intézkedés marad, 
de szakértők szerint nem a 
következő években 
visszavonulók, hanem a mai 
fiatalok és középkorúak járhatnak 
majd igazán rosszul. Sajátos 
magyar problémának számít 
ugyanis, hogy a népesség jelentős 
hányada, mintegy 1,5-2 millió 
ember nem vagy alig fizet 
nyugdíjjárulékot, mivel éves 
kimutatott jövedelme nem 
haladja meg a minimálbért - hívja 
fel a figyelmet Holtzer Péter, a 
téma szakértője. 

Ha ez nem változik, ők 
mindössze 22-24 ezer forintnyi 
öregségi nyugdíjra lesznek 
jogosultak. Közülük lesznek 
olyanok, akik valamilyen módon 
rá lesznek szorulva az állam 
segítségére, és lesznek olyanok, 
akiktől elvárható, hogy sokkal 
komolyabban gondoskodjanak 
magukról, mint azt ma teszik. 

Rontja a helyzetet, hogy egy 
részüknél a szolgálati évek száma 
nem fogja elérni a minimálisan 

szükséges húsz évet, és akkor 
semmilyen nyugdíjat sem 
kaphatnak. A 2010 utáni években 
érkeznek a nyugdíjazás 
küszöbére azok a generációk, 
amelyek a rendszerváltás igazi 
vesztesei, mivel a kilencvenes 
években inkább a 
feketegazdaságot gyarapították, s 
nem sikerült összekaparniuk a 
húszéves legális munkaviszonyt. 

Mintegy félmillió emberről 
van szó, s őket sem lehet éhen 
halni hagyni. Ma még viszont 
nem világos, honnan lesz nekik 
nyugdíjuk. Németh György 
szakértő szerint ki kellene iktatni 
a szolgálati idő elemét a 
nyugdíjrendszerből, hogy csak a 
járulékfizetés ténye és mértéke 
számítson, s ne az esetlegessége 
vagy szaggatottsága. Ez csak egy 
probléma a sok közül, amely 
megoldásra vár, s amelyről a ma 
még aktív dolgozóknak 
valószínűleg sejtelmük sincs. 

HetiVálasz 

 
Mégis hátulról jött az OMV - a Mol kiborult 

 
A Mol megtévesztőnek és etikátlannak tartja az OMV legújabb reklámkampányát, felszólítja az 
osztrák céget, hogy a Mol nevét ne szerepeltesse reklámjaiban, egyben a PSZÁF-hoz és a 
versenyhivatalhoz fordult az ügyben. 
 
"A Mol megtévesztőnek és etikátlannak tartja az 
OMV legújabb reklámkampányát, amely az OMV 
kéretlen, a Mol Igazgatósága által ellenségesnek 
minősített és egyhangúlag elutasított megkeresését 
kevésbé ismerők számára azt sugallja, hogy a két 
versenytárs erőit egyesítve kíván a jövőben fellépni 
a piacon" - áll a magyar társaság közleményében. 
A közlemény szerint a Mol nem tudott a nevét 
jogosulatlanul felhasználó reklámkampányról és 
ahhoz semmilyen módon nem járult hozzá. 
Figyelemmel a reklám félrevezető tartalmú 
sugallatára, a Mol levélben juttatja el álláspontját 
az OMV-hez, kérve hirdetési gyakorlatának 
megváltoztatását, valamint az objektív tájékoztatás 
szempontjait szem előtt tartva a PSZÁF-hoz, a 

Versenyhivatalhoz és az Önszabályozó 
Reklámtestülethez fordul. 
A Mol megítélése szerint a reklámkampány 
megtévesztő, mert szövegével és a Mol nevének 
említésével az sugallhatja, hogy a két cég között az 
egyesüléshez vezető szorosabb együttműködés van 
kialakulóban. A társaság leszögezi, hogy semmilyen 
– az egyesülést célzó – megállapodásról nem tárgyal 
az OMV-vel, és versenyjogi szempontból rendkívül 
aggályosnak tartja az OMV elképzelését. A Mol 
felkéri versenytársát, hogy a vállalat nevét ne 
szerepeltesse reklámjaiban, és haladéktalanul 
tegyen lépéseket a reklám megtévesztő jellegének 
megszüntetése érdekében. 
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Az OMV jelenlegi kommunikációs kampánya azon 
kívül, hogy jogi és etikai szempontból is aggályos, 
újabb példája versenytársunk önmagával folytatott 
dialógusának és kettős beszédének” – mondta 
Ferencz. I Szabolcs, a Mol-csoport kommunikációs 
igazgatója. 

A Népszabadság szeptember 17-i számában jelent 
meg a hirdetés, amelyen egy lapon szerepel a 
kérdés: 
Ki kerülhet vezető szerepbe Közép- és Dél-Kelet 
Európában? 
Alatta pedig a válasz: Mol és OMV, együtt. Érdemes 
beszélnünk róla! 

MTI 
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A LIGA Szakszervezetek álláspontja 
a korkedvezményes nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatban 

 
A korkedvezményes 

nyugdíjrendszer évtizedek óta 
számtalan feszültség és 
méltánytalanság forrása, 
reformját a rendszerváltás utáni 
kormányok sorra elmulasztották. 
Ennek eredményeképpen a 
rendkívül igazságtalan rendszer 
változatlan formában él tovább. 

Az 1997-ben elfogadott 
nyugdíjreform során a Kormány 
megállapodott a szociális 
partnerekkel arról, hogy a 
korkedvezményes 
nyugdíjrendszer két évig még 
változatlan formában fennmarad, 
és az OÉT tagjai 
együttműködésével, a 
konszenzus elv 
figyelembevételével kerül 
kidolgozásra a hatályba lépő új 
rendszer. Mint ismeretes, a 
rendszer átalakítása elmaradt. 

A Kormány 2006. október 30-
án adta át a szociális 
partnereknek "a 
korkedvezményes 
nyugdíjrendszer és a szakmai 
nyugdíjrendszerek átalakításáról" 
szóló előterjesztést. A javaslat a 
Konvergencia Programban 
rögzített változások koncepcióját, 
a hozzá kapcsolódó 
törvényjavaslatot, valamint a 
következő évekre szóló 
munkálatok ütemezését 
tartalmazta. Ez alapján a 
Kormány a korábbi 
korkedvezményes 
nyugdíjrendszer szabályait 
törvényi szintre emelte és 
változatlan formában 2010 
december 31-ig rendelte 
alkalmazni. Az átmeneti 

időszakban az egészségre 
ártalmas munkakörök jegyzékébe 
új foglalkozások továbbra sem 
kerülhetnek fel. Bevezette a 
munkáltatók által fizetett 13%-os 
korkedvezmény-biztosítási 
járulékot, amelyhez 4 éven 
keresztül fokozatosan csökkenő 
mértékű állami támogatást nyújt. 
Kilátásba helyezték, hogy az 
egészségkárosító hatásokat 
megszüntető munkáltatók a 
korkedvezmény-biztosítási 
járulék megfizetése alól 
mentesítést kaphatnak a 
kidolgozandó, objektív 
kritériumokon alapuló 
mentesítési eljárás 
eredményeképpen. Az átmeneti 
időszak végére tervezi a kormány 
az új korkedvezményes 
nyugdíjrendszer kialakítását, 
amely a prevención, az objektív 
kritériumokon, és a munkáltatók 
többletbefizetésén alapul majd. 

A javaslatról az OÉT 2006. 
november 6-i ülésén úgy foglalt 
állást, hogy a tárgyalásra 
alkalmasnak tartotta, és további 
egyeztetéseket tartott 
szükségesnek, mindenekelőtt a 
végrehajtás szabályozásáról. A 
munkavállalói oldal jelezte, hogy 
ennek során a szakmaiság, az 
objektivitás, a stabilitás és a 
munkavállalók számára 
biztosított kiszámíthatóság 
szempontjainak kíván érvényt 
szerezni. 

A javaslatot 2006. november 
23-i ülésén tárgyalta a LIGA 
Tanács. A LIGA Programja 
alapján a koncepció főbb 
célkitűzéseivel egyetértett, 

azonban nem fogadta el, hogy az 
átmeneti időszakban ne 
kerülhessenek a munkaköri 
listára az indokolt foglalkozások, 
az új rendszert a szociális 
partnerek bevonása nélkül 
fogadják el. Kezdeményezte a 
műszakos dolgozók alanyi 
jogosultságát korkedvezményes 
nyugdíjra. /Mellékelve/ 

Az őszi időszakban a 
Kormány a nyugdíjrendszer 
átalakítása során a megszüntette a 
korhatár alatti nyugdíjak 
folyósításának lehetőségét a 
munkavégzés mellett, amely a 
korkedvezményes nyugdíjban 
részesülőket rendkívül 
hátrányosan érintette és érinti 
majd az elkövetkezőkben. (A 
kilencvenes évek közepén az 
Alkotmánybíróság a nyugdíjazási 
korhatárt betöltők számára a 
nyugdíjat alanyi jogosultságként 
határozta meg, amelyet 
folyósítani kell munkavégzés 
mellett is. A korhatár alatti 
nyugdíjazottak esetében – így a 
korkedvezményben részesülőknél 
– az alanyi jogosultság nem áll 
fenn.) 

A Kormány 2006.december 
23-i ülésén hatályon kívül 
helyezte a 168/1997.(X.6.) Korm. 
rendelet 1.számú mellékletét, 
amely a korkedvezményre 
jogosító munkakörök jegyzékét 
tartalmazta. Ezt a lépést a 
Kormány a szociális partnerekkel 
nem egyeztette. Ennek 
eredményeképpen előállt az a 
jogi értelemben véve képtelen 
helyzet, hogy a munkaköri 
jegyzék alkalmazását a törvény 
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2010.december 31-ig alkalmazni 
rendeli, miközben a hivatkozott 
jogszabályhely nincsen 
hatályban. Jogi szakértőnk 
megítélése szerint ez megnehezíti 
az újabb munkakörök felvételét a 
listára, hiszen hatályon kívül 
helyezett jogszabályt nem lehet 
módosítani. (Lehetetlenné nem 
teszi, kellő politikai akarattal 
természetesen lehet jogi 
megoldást találni a lista 
bővítésére.) 

Az OÉT Szociális Bizottsága 
2007. július 3-i ülésén 
konzultációt folytatott "a 
korkedvezmény-biztosítási 
járulék megfizetése alóli 
mentesítésről" szóló 
előterjesztést. Az ülésen a 
munkavállalói oldal felvetette a 
listára bővítésének lehetőségét. 
Szakállamtitkári szinten a válasz 
nem egyértelmű, halogató jellegű 
volt. ("Erről majd később lehet 
szó.") A megbeszélés végén a 
munkavállalói oldal jelezte, hogy 

– szemben a munkáltatói oldal 
álláspontjával – szükségesnek 
tartja az előterjesztés plenáris 
ülésen való megtárgyalását. 

A LIGA 2007. július 13-án 
fórumot rendezett az érintett 
tagszervezetek részére a 
korkedvezményes 
nyugdíjrendszerről. A fórumon 
résztvevők több fontos kérdésben 
jutottak egyetértésre. 

 
(folyt. a következő oldalon) 
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Ezek közé tartozik a 
munkaköri listára kerülés 
lehetőségének haladéktalan 
megteremtése – különösen a 
vegyipari-és a műszakos 
munkavállalók esetében -, az 
autóbusz-közlekedésben az ún. 
típusfüggőség eltörlése, a 
foglalkozás-egészségügy 
helyének, szerepének, 
finanszírozásának újragondolása. 
A fórum résztvevői javasolták, 
hogy a LIGA Tanács foglaljon 
állást az elérendő célok 
érdekében alkalmazott 
szakszervezeti nyomásgyakorló 
eszközökről. 

A Kormány kezdeményezte, 
hogy 2007. szeptember 7-én az 
OÉT plenáris ülése tárgyalja meg 
"a korkedvezmény-biztosítási 
járulék megfizetése alóli 
mentesítésről" szóló törvény-és 
kormány-rendelet tervezetet. Az 
anyag átdolgozásra került, nem 
egyezik meg a Szociális-és a 
Munkavédelmi Bizottság által 
megtárgyalttal. /Mellékelve/ 

A mentesítési eljárást a 
foglalkoztató kezdeményezheti, 
az eljáró hatóság az Országos 
Munkavédelmi és Munkaügyi 
Főfelügyelőség (OMMF), 
szakértőként az Országos 
Munkahigiénés és Foglalkozás-
egészségügyi Intézetet (OMFI) 
kell bevonni. A foglalkoztatónak 
minden, korkedvezményes 
munkakörben foglalkoztatott 
dolgozó adatait a hatóság 
rendelkezésére kell bocsátania, 
amely az eljárásról minden 

munkavállalót értesít. Az 
eljárásban a foglalkoztatónál 
képviselettel rendelkező 
szakszervezet ügyfélként vesz 
részt. Az eljárás egyfokú, 
újrafelvételi eljárásnak, 
fellebbezésnek, méltányosságnak 
nincs helye.  

Az eljárásban a hatóságot köti 
az OMFI szakvéleménye. 
Amennyiben a foglalkoztatót 
mentesítik a korkedvezmény-
biztosítási járulék megfizetése 
alól, a munkavállalók 
korkedvezményre való 
jogosultsága is megszűnik. Ez 
csak abban az esetben lehetséges, 
ha az eljárásban bebizonyosodik, 
hogy a munkahelyen történő 
foglalkoztatás esetén a különböző 
egészségügyi károsító 
tényezőknek való tartós kitétel 
nem áll fenn vagy csak olyan 
mértékben, amely a 
korkedvezmény alkalmazását 
nem indokolja. 

A mentesítéshez szükséges 
feltételek fennállását a hatóság 
hivatalból ellenőrizheti. Kötelező 
ellenőrzést lefolytatni, ha az adott 
munkakörben foglalkoztatott 
biztosított vagy a képviselettel 
rendelkező szakszervezet jelenti 
be azokat a változásokat, 
amelyek a munkafeltételekben és 
munkakörülményekben 
bekövetkeztek. 

A korábbi javaslat 
tartalmazott további garanciális 
elemeket. Egyrészt a 
munkavédelmi képviselő vagy 
munkavédelmi bizottság 

bevonását az eljárásba, valamint 
a szakszervezet véleményezési 
jogát az eljárással kapcsolatban. 
Ezek visszatételét az aktuális 
javaslatba a tárgyalások során el 
kell érni. 

Határozati javaslat: 
1. A kialakult helyzetben, a 

LIGA korábbi döntéseinek 
figyelembevételével az alábbi 
törekvéseknek kell érvényt 
szerezni: 

- A LIGA kezdeményezi a 
korkedvezményes 
nyugdíjrendszer átalakításáról 
szóló tárgyalások újrafelvételét 
és rendszeressé tételét, a szociális 
partnerek bevonását a 
reformfolyamatba. Ennek 
érdekében a LIGA – a 
munkavállalói oldal soros 
elnökeként – az OÉT második 
féléves munkatervébe javasolta a 
korkedvezmény kérdéskörét, a 
teljes áttekintés igényével. 

- A LIGA nem fogadja el a 
korkedvezményes munkaköri 
lista befagyasztást. A jogos és 
indokolt esetekben – különösen a 
vegyipari-és a műszakos 
munkavállalóknál – a megfelelő 
eljárás lefolytatása után meg kell, 
hogy nyíljon a korkedvezményre 
való jogosultság. (Az ennek 
alapjául szolgáló, objektív 
kritériumokon és méréseken 
alapuló eljárást szabályozó 
miniszteri rendelet-tervezetet már 
a Kormány átadta a szociális 
partnereknek.) 

- Az autóbusz-
közlekedésben el kell törölni az 
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ún. típusfüggőséget. Az 
egészségkárosító hatások nem a 
gépjárművek műszaki állapotával 
kapcsolatosak, hanem a 
munkaszervezési feltételekből, 
valamint a meg növekedett közúti 
forgalom okozta stressz-
hatásokból adódnak. 

- A szakmai 
nyugdíjrendszerek reformja során 
a LIGA a fegyveres és 

rendvédelmi területen csak olyan 
változtatásokat fogad el, amelyek 
méltányos felkészülési időt 
biztosítanak a munkavállalóknak. 

- A LIGA kezdeményezi a 
foglalkozás-egészségügy 
helyzetének értékelését, 
szerepének, finanszírozásának 
újragondolását. 

2. Amennyiben a fenti 
törekvéseket a LIGA 

Szakszervezetek a közeljövőben 
folytatott tárgyalásokon nem 
tudja érvényesíteni, a LIGA 
Tanács dönt a nyomásgyakorlás 
eszközeiről. 

Budapest, 2007. szeptember 3. 
    

   
 LIGA Elnöksége 

 
Az Olajipari Szakszervezet továbbra is a három szakszervezet közötti összefogásban látja annak 

lehetőségét, hogy a cégvezetést – közösen – jobb belátásra bírjuk. Erre óriási igény van a 
munkavállalók részéről, hiszen ők is tisztában vannak vele, hogy az idén, akár 10 százalékos 
jövedelemveszteséggel is számolnia kell a bérből élőknek a magasabb adók és árak miatt. Ahhoz, hogy 
szinten maradjon a reálbér, összességében 12-15 százalékos emelésre lenne szükség. 

 
E-mail: Olajipariszakszervezet@mol.hu 

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

 

Versenyképesek béreink. 
Mert itt kevesebb bért emelnek, mint másutt. 

* 
A pesszimista sötétséget lát az alagútban, 

Az optimista a fényt az alagút végén, 
A realista a közelgő vonat lámpáit, 

A mozdonyvezető három idiótát a sínen. 
* 

Olyan világban élünk, amelyben a limonádé 
mesterséges aromákat tartalmaz, ellenben a 

bútorápoló szerek valódi citromot. 
* 

A kapitalizmus az, amikor egyik ember a 
másikat kizsákmányolja.  

A szocializmus pedig ennek az ellenkezője. 
* 

A lerészegedés olyan folyamat, amely során 
egyre jobban tetszünk magunknak, és egyre 

kevésbé másoknak. 
* 

A gyerekek mindig úgy viselkednek, ahogy a 
szüleik - nem pedig úgy, ahogy a szülők 

tanítják nekik. 
* 

Egyetlen dolog van, ami elveszi a vöröshagyma 
szagát. A fokhagyma. 

* 
Az ausztrál farmer egy vödörrel a kezében 

elindul a közeli gyümölcsösébe, az útja egy 
tavacska mellett visz el. Arra lesz figyelmes, hogy a 
tóban három meztelen fiatal nő fürdik, a ruháik 
szétdobálva a parton. A lányok észreveszik és 
kikiabálnak neki: 

- Ne leskelődjön, addig úgysem megyünk ki a 
vízből, amíg el nem megy innen! 

A farmer egy kicsit felemeli a vödröt és 
visszakiált: 

- Nem leskelődni akartam, a krokodilokat 
jöttem megetetni! 

* 
Pesti apuka dicsekszik az eladó lányával egy 

társaságban: 
- Az én Marikámnak kétmillió forint a 

hozománya. 
Mire valaki megjegyzi: 
- Az nem hozomány, hanem kártérítés. 

* 
Liberális anyukák sétálnak egymás mellett, 

tolják a gyerekkocsikat. Az egyik megkérdezi a 
másiktól: 

- Mondd, neked mid van: fiad vagy lányod? 
- Majd eldönti ő maga, ha felnő. 

 
Piros Ferrari dudál a döcögő szekér mögött. A 

paraszt bácsi rosszallóan átkiabál: 
- Mi olyan sürgős, fiam? 
- Menjen már tata, ez nem két lóerős, mint a 

maga rozoga szekere, hanem kétszáz! Azzal elhúz a 
szekér mellett. 

Az öreg paraszt rágyújt egy pipára, csendben 
zötyög tovább. Pár óra múlva észreveszi a piros 
Ferrarit egy útszéli fának ütközve. A tulaj ott 
stoppol az út szélén. Az öreg odakiált neki: 

- Mi van, komám? Szétszaladt a ménes? 
* 

Kolozsváron János és Pista kocsmázni mennek. 
Futva közeleg feléjük egy ember: 

- Hol van az állomás? - kérdi románul. 
Mire János: 
- Mi nem tudni. 
Az ember továbbszalad. Pista megkérdi: 



- Te János, miért nem mondtad meg, hogy hol 
van az állomás? Lekési a vonatot! 

- Hagyd csak! Azt mondják, hogy már 2000 éve 
itt vannak, tudhatnák, hogy hol van az állomás! 

* 
Pólyába bugyolált, elhagyott csecsemőt 

találnak a Parlament egyik bejárata előtt a 
réklihez kötött kis levéllel: "Itt csinálták, 
tartsák is el itt." 

Összeül az országgyűlés, és hosszas vita után 
határozatot hoz: 

1. A bejelentés téves és hamis, mert itt még 
semmit sem csináltak. 

2. Amit esetleg mégis csinálnak, az nem 
születik meg kilenc hónap alatt. 

3. Amit az országgyűlésen csinálnak, annak 
se füle, se farka - márpedig ez a csecsemő 
fiúgyerek. 

* 

A sok reklám hatására felkeresi a bankot 
Dezső. 

- Betennék én ide húszezer forintot - mondja a 
főnöknek  -  de mi van, ha ez a bank megbukik? 

 - Akkor a pénzét kifizeti a budapesti központ. 
- És ha a központ is megbukik? 
- Akkor a garanciaalapból kifizeti a kormány. 
- Na, de a kormány is megbukhat... 
- Na, és az nem ér meg magának húszezer 

forintot? 
* 

Egy kormánypárti képviselőtől megkérdezik, 
hogy tulajdonképpen mi is az a korrupció. 

- Korrupció az - így a válasz -, amikor nem 
engem vesztegetnek meg... 

* 
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TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA AZ OLAJIPARI SZAKSZERVEZET TAGJAINAK 

 
A törzsvásárlói kártya 2007. évre érvényes és 20%-os kedvezményre jogosít! 

 
Akciós áruinknál a kártya további engedményre nem jogosít! 

 
Keresse fel üzletünket, ahol garantáltan udvarias, szakszerű kiszolgálásban részesítjük! 

 
Terézvárosi Textilkereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Címünk: 
Százhalombatta Irinyi János u. 24. 

Az Irinyi János u. és a Jedlik Ányos u. közötti volt hőközpont épülete. 
      

Olajipari Szakszervezet 
Időszakos kiadványa Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 
Felelős kiadó: Hajzer Barnabás 

Levelezési cím: Mol Nyrt. 2443 Százhalombatta Pf.: 1. 
Telefon: 121-19 

Fax: 11519 
 

Ha szereted az angolt, vagy szeretnéd jobban tudni, vár a Cool Club English School! 

Tanfolyamaink:  

Pre-school (ovis angol) 3-6 éves korig 

Basic English 7-10 éves korig 

Essential English 11-14 éves korig 

High School English 15-18 éves korig 

Pre-exam courses (nyelvvizsga és érettségi előkészítő) 

Baby&Mum English (2-3 éves gyermek és édesanyja) 

Helyszín: Százhalombatta Kodály Zoltán sétány 20. 2/4 

Telefon: 06-30-3258771 és 06-30-3258727 

 

VÁRJUK KEDVES HÖLGYVENDÉGEINKET A GRÁCIA FODRÁSZATBAN! 
Százhalombatta Olimpia út 1/F – a TESCO körforgalomnál. Üzlet telefonszáma: 354-327 

 
TELJES KÖRŰ NŐI FODRÁSZAT, A LEGÚJABB TECHNOLÓGIÁKKAL IS! 

 

A MATRIX N0 1 fodrászati márka termékeit használjuk! 
 

PROFI CSAPAT, ELSŐ OSZTÁLYÚ MUNKA – ELŐJEGYZÉSRE IS! 
 

Bacsó Gabriella tel: 06-20-516-9139 
Kiri Györgyi tel: 06-20-443-2240 

Nagyné Szabó Orsolya tel: 06-30-489-8030 
Papp Brigitta tel: 06-20-978-2006 

 
MANIKŰR, pedikűr (Japán pedikűr) műköröm a Grácia fodrászatban! 

Szeretettel várom kedves vendégeimet! 
Tobola Attiláné Gabi tel: 06-20-341-9312 

 
KOZMETIKA, mikrodermabrázió, bőrcsiszolás, szempillafestés, szemöldökszedés, gyantázás. 

Kiváló minőségű termékekkel dolgozom: Jean d’ Arc, Belnatur 
Kedvezményekkel várom kedves régi és új vendégeimet! 

Szűcs Judit tel: 06-70-5435-008 
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