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Segíts a bérharcban! 
 

Kedves Kolléganő! 
Kedves Kolléga! 
 

Az érdekképviseleti munkát – mint már többször kifejtettük – új alapokra kell helyezni, mert a régi, 
üdülések odaítélésén, segélyek elbírálásán alapuló, szónoklatokkal tarkított, tartalom nélküli módszer idejét 
múlta. 

Az Olajipari Szakszervezet – miként azt a legutóbbi KSZ, illetve bértárgyalásoknál is tapasztalhattátok 
– olyan érdekképviseletet reprezentál, amely csakis a munkavállaló érdekeit tartja szem előtt. Nekünk nem 
lehet az a célunk, hogy bármely érdekképviseleti szervezetet lejáratni akarjunk, inkább arra helyezzük a 
hangsúlyt, hogy minél több bért és járulékot kiharcolhassunk munkatársainknak. 

A korábbi szemléleten mindenkinek változtatnia kell, mert a szó legszorosabb értelmében 
farkastörvények uralkodnak ott, ahol gyenge a munkavállalók képviselete. A tulajdonos a legteljesebb 
mértékben kihasználni akarja az alkalmazásában állókat, mert a munkáltatónak csak az az érdeke, hogy 
minél kevesebb ellentételezésért, minél többet kipréseljen a sokszor kiszolgáltatott bérmunkásokból. 

Tekintettel a munkaadók és a munkavállalók között kialakult, feszültségekkel teli, nehéz helyzetre, 
Hozzád fordul szakszervezetünk. 

A munkáltató arrogáns viselkedésére – lásd: béremelés mértéke, végkielégítés „elintézési módja”, 
nyomásgyakorlás a Kollektív Szerződés felmondásával – a szakszervezet csak úgy tud kellően határozott, 
hiteles választ adni –hatékonyan fellépni –, ha megfelelő számú és saját érdekében magabiztos tagság áll 
mögötte. 

Csak akkor lehet eredményesen ellenállni a munkáltató diktátumainak, ha a munkavállalók többsége 
egyben szakszervezeti tag is. 

Ezen gondolatok jegyében hívunk, várunk tagjaink közé. 
Ezért kérünk, járulj hozzá Te is tagságoddal, az Olajipari Szakszervezet eredményesebb, hatékonyabb 

munkájához, mert a mi sikerünk a Te jobb anyagi megélhetésed biztosítéka! 
Ha pusztán anyagias szempontok alapján nézzük a tagsági viszonyt, akkor is megéri nálunk 

szakszervezeti tagnak lenni, mert az első bértárgyalás alkalmával, ahol a munkáltatói ajánlatot sikerül 
minimum 1 %-kal feljebb srófolni, már bőven megtérül az egész éves tagdíjad. És akkor még nincs vége a 
bértárgyalásoknak. 

Számoljunk: 
Egy 200 ezer forintos alapnál az 1 % havi 2000 forint, a tagdíj pedig csak 800Ft/hónap. 
Igaz, a bértárgyalások az eredményeit, előnyeit, ideig-óráig lehet tagsági viszony nélkül is élvezni, de 

csak addig, amíg nem kerülnek többségbe a szakszervezeten kívüliek. 
Ha azt látja a munkáltató, hogy egyre kevesebb a szervezett dolgozó, vérszemet kap és hajlamos azt hinni, 

hogy bármit megtehet Veletek! Ajánlani fog valamennyi „béremelést” és nem fog engedni belőle. 
Családok megélhetése – a Tiéd is – múlhat azon, hogy mennyire erős hátterű szakszervezet ül a 

tárgyalóasztalnál. 
Az Olajipari Szakszervezet tagjainak járnak egyéb előnyök is, mint például: segélyek, iskolakezdési 

támogatás, jogsegélyszolgálat, színházbérlet, nőnapi, karácsonyi ajándék stb. De mint azt Te is tudod, nem 
ez a lényeg. A lényeg, hogy fizetésed számlára utalása előtti napokban ne legyenek anyagi gondjai 
családodnak. Ehhez pedig az kell, hogy szakszervezetünk létszámban is erőt tudjon felmutatni. 

A magad érdekében kérünk, erősítsd szakszervezetünket, az Olajipari Szakszervezetet azzal, hogy 
tagjaink közé lépsz. Ezzel aktív támogatójává válsz önmagadnak és munkatársaidnak egyaránt. 

Várunk, lépj be az Olajipari Szakszervezetbe! 
Önmagadért – velünk! 

Mol Rt. Olajipari Szakszervezet 

 
Hátra szorult az EU-ban bérek terén Magyarország 

 
A britek keresnek a legjobban az EU-n belül, 
átlagosan 36180 eurós évi jövedelemmel. A 
magyarok átlagosan 5910 eurót visznek haza, ezzel 
az összeggel csak a szlovákokat, a letteket, a 

litvánokat és az észteket sikerült megelőzni. Az egy 
főre jutó GDP tekintetében hazánk a hatodik – a sor 
végéről nézve. A szakszervezetek szerint a 
sereghajtók közé szorult Magyarország a bérek terén 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu


az Európai Unióban. Az MSZOSZ elemzése szerint 
már csak a balti államokban rosszabbak a keresetek. 
A magyarok keresetének vásárlóereje a 25 uniós 

tagállam átlagának egyötödét teszik ki euróban 
számolva. 
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Európai bérszínvonalért az Olajipari Szakszervezet  
A cégvezetésnek van mit bepótolnia! 

 
Mint az olvasóink előtt ismert, az Olajipari Szakszervezet kezdeményezésére tárgyalások kezdődtek a 
szakszervezetek és a cég vezetői között egy Európa Uniós bérfelzárkóztatási program 
megvalósításáról. Ennek szükségességét indokolja – többek között – a Mol Rt. hosszú évek óta tartós és 
egyre emelkedő nyereségessége, valamint az a tény, hogy az itt dolgozók -  irodákban és 
termelőüzemekben egyaránt - bérükben, csak egy morzsányit kapnak vissza abból, amit 
megtermelnek. 
 

Az sem mellékes körülmény, 
hogy a Mol Rt. alkalmazottai, 
munkakörökre bontottan, 
hovatovább, az országos átlagot 
(sokan még ennek is alatta 
vannak) kapják, mert mint azt 
néhányszor az „illetékesek”(?) 
hangoztatják, alacsony bérekkel 
lehet megőrizni 
versenyképességüket. Úgy tűnik, 
a munkahelyi vezetők büntetlenül 
hordhatnak össze hetet-havat a 
fizetési politika útvesztőiről. 
(Zárójelben jegyzem meg: arra 
azonban soha nem térnek ki, hogy 
kivel szemben kell fenntartani 
alacsony bérüket – például 
Magyarországon.) 

Van egy mási érvük is a 
béreket alacsonyan tartani 
akaróknak. Nevezetesen: a Mol-
ban nagyon magasak az 
átlagbérek. Itt, álljunk meg egy 
szóra. A jövedelem-felmérést 
végzőknél elsődleges szempont 
kell/ene legyen, hogy almát 
hasonlítsanak össze almával, 
vagyis pontosan sorolják be a 
vállalati munkatársakat az egyes 
munkaköri pozíciókba. Így tudják 
elkerülni az egyes kategóriák 
összekeveredését és így válik 
nyilvánvalóvá az, hogy ki, hol, 
mennyit keres. 

Nem arról van szó, hogy a 
menedzserek és egyéb vezetők 
jövedelmét tartjuk magasnak, 
hanem arról beszélünk, hogy az 
alacsonyabb kategóriákban 
dolgozók kapnak kevés bért. 
Ennek köszönhető többek között 

az is, hogy például 
műszakvezetőket nehéz 
termelőüzemekben kinevezni, 
mert annyi pénzért nem éri meg 
az egyébként alkalmas 
jelölteknek az a plusz 
felelősségvállalás, amivel egy 
ilyen munkakör jár. És ha már 
termelőüzemet hoztam példaként, 
komoly figyelmet érdemlő 
szempont az, hogy a műszakba 
járóknak bruttó bérükben kapják 
az a 25 %-os műszakpótlékot is, 
amiért éjszaka, hétvégeken, 
ünnepnapokon, hóban-fagyban, 
esőben és kánikulában dolgoznak 
meg. 

Ennyi bevezető után, nézzünk 
egy kicsit szét Európában: 

A hatodik éve megjelenő 
"Fizetések Európában" című éves 
beszámoló 48 ország 
bérszínvonalát tekinti át a 2005. 
február eleji adatok alapján. A 
béreket az egy órára eső 
átlagérték alapján, 31 
különféle poszton és 3 cégméret 
szerinti kategóriában vizsgálják. 

A fizetési ranglistát Dánia 
vezeti, amelynek a rangsor 
összeállítói értékelésükben 100 
pontot adtak. 

Magyarország 13 ponttal a 31. 
helyen áll, a 48 országból álló 
listán. Figyelemfelkeltés miatt 
említem, hogy az új tagállamok 
közül előttünk van Ciprus, 
Csehország, Lengyelország, 
Málta, Szlovákia, Szlovénia, és a 
még nem csatlakozott 
Horvátország is. 

Ebből is látszik, hogy van mit 
bepótolnunk, hiszen bérek terén a 
sereghajtók között van 
Magyarország az Európai 
Unióban. 

Európai összehasonlításban a 
Mol Rt. sem henceghet 
alkalmazottainak bérével (itt most 
az úgynevezett 
felsővezetőkről(sic!) és 
menedzserekről szó se essék). 
Legfeljebb azzal kérkedhet, hogy 
milyen hatalmas nyereségekre 
tesz szert az elvárhatókhoz képest 
rendkívül alacsonyan tartott 
béreivel. Ennek a nyilvánvaló 
ténynek tudatában tettük 
(Olajipari Szakszervezet - a 
szerk.) azt a javaslatunkat, mely 
szerint egy Európa Uniós 
bérfelzárkóztatási programot kell 
megvalósítani a Mol Rt.-nél. 

Ennek létrejötte esetén, az a 
jövedelem, amelyben sikerül 
megállapodni, hosszú távon 
meghatározza munkatársaink 
életminőségét, 
munkamotivációját. 

Végezetül, nem árt újra 
papírra vetni az Olajipari 
Szakszervezet álláspontját a 
bérfejlesztéssel, EU 
felzárkóztatással, valamint a 
nyereségérdekeltséggel 
kapcsolatban: 
 

Bérfejlesztés: 
A tárgyaláskori év első ¾  rész 

alapján az infláció mértékével 
emelkedjenek az alapbérek, 
ehhez: 
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EU felzárkóztatás: 
8%  (reálisan elvárt)  2006 

évre. 
Mértéke minden évben 

megegyezés szerint.(KSZ), 
valamint, 

 

Nyereségérdekeltség: 

Éves adóköteles jövedelem 
 4%- a. 

Juttatás módja: készpénz vagy 
MOL részvény. 

 

A fenti célok csak a 
termelékenység, a cég 
gazdaságának dinamikus 

növekedésével alapozhatók meg 
megfelelően. Ez ugye, a Mol Rt.-
nél adott. Éppen ideje, hogy 
ennek hozadékaiból a 
munkavállalók is megfelelő 
arányban részesedjenek. 

Hajzer Barnabás 
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Munkatársaink kérték 
A munkaszerződés módosítása  

   
A munkaszerződés módosítására ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a megkötésére. A 

munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződést csak közös megegyezéssel módosíthatja. Ha a felek a 
munkaszerződés módosítás hatálya tekintetében a szerződés aláírásának időpontjától el kívánnak 
térni, a hatálybalépés konkrét időpontját a szerződésben rögzíteni kell. 

 
Nem minősül 

munkaszerződés-módosításnak 
az átirányítás, a kiküldetés, a 
kirendelés és a más 
munkáltatónál ideiglenes 
jelleggel végzett munka. 
Átirányítás az amikor a 
munkavállaló, a munkáltató 
működésével összefüggő okból, 
ideiglenesen, a munkáltató 
utasítása alapján, eredeti 
munkaköre helyett, vagy eredeti 
munkaköre mellett más 
munkakörbe tartozó feladatokat 
is ellát. Az átirányítás a 
munkavállalóra nézve, különösen 
beosztására, képzettségére, 
korára, egészségi állapotára vagy 
egyéb körülményeire tekintettel, 
aránytalan sérelemmel nem 
járhat. Az átirányítás várható 
időtartamáról a munkavállalót 
tájékoztatni kell. 

Az átirányítás, a kiküldetés a 
más munkáltatónál kirendelés 
alapján végzett munka és a más 
munkáltatónál ideiglenesen 
történő munkavégzés időtartama 
külön-külön nem haladhatja meg 
naptári évenként a negyvennégy 
munkanapot, együttesen pedig a 
száztíz munkanapot. Egy 
munkanapnak kell tekinteni, ha 
az átirányítás időtartama a négy 
órát meghaladja. Az átirányítás 
mértékéről kollektív szerződés 
eltérően rendelkezhet. 

A kiküldetést a kirendeléstől 
az különbözteti meg, hogy 
kiküldetésben a munkáltató 
továbbra is gyakorolja a 
munkáltatói jogokat, utasítási 
joggal rendelkezik, kirendelés 
esetén viszont az a munkáltató 
gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
ahova kirendeltek, kivéve a 
munkaviszony felmondását. A 
más munkáltatónál való 
ideiglenes munkavégzés pedig 
azt jelenti, hogy ha a munkáltató 
nem tudja munkával ellátni a 
munkavállalót, elrendelheti a más 
munkáltatónál való 
munkavégzést. A kirendeléstől 
abban különbözik, hogy 
kirendelni csak "azonos 
tulajdonosi körbe" tartozó 
munkáltatóhoz lehet, míg a más 
munkáltatónál való ideiglenes 
munkavégzés esetén nincs ilyen 
megkötés. Mindkét 
foglalkoztatási körülmény, 
vagyis a kirendelés, vagy más 
munkáltatónál való munkavégzés 
lényeges feltétele a munkáltatók 
közötti ingyenesség. Az 
átirányítás esetében a ténylegesen 
elvégzett munka ellenértéke, azaz 
az eredeti munkavállalótól átvett 
munkakör teljes vagy részbeni 
ellátásáért járó munkabér, 
minimum az átirányítás idejére 
járó távolléti díj jár a 
munkavállalónak. Ha az „átvett” 
munkakör feladatai nem 

teljesíthetők a rendes munkaidő 
alatt, rendkívüli munkavégzésért 
járó díjazás jár. Kiküldetés esetén 
a munkáltató viseli a 
kiküldetéssel járó költségeket, az 
utazás díj, a munkaidő-
beosztáson kívül eső utazási idő 
esetén megfizetendő munkabér 
40 %-a, a szállás költsége, 
napidíj, valamint a szükséges és 
igazolt minden egyéb költség. 
Természetesen jár a 
munkaszerződés szerinti 
munkabér is. Ha a kiküldetés 
ideje alatt más munkakörbe 
tartozó feladatokat is el kell látni, 
az átirányítás szabályait kell 
alkalmazni. Kirendelés esetén, 
akár azonos tulajdonosi körbe 
tartozik, akár nem, mivel 
munkaszerződés nem módosul, a 
munkaszerződés szerinti bér és az 
átirányításnál, kiküldetésnél 
részletezett költségek és 
juttatások járnak. A bér és egyéb 
juttatások tekintetében is 
rendelkezhet eltérően a kollektív 
szerződés. 

A munkavállaló személyi 
alapbérét a sorkatonai vagy 
polgári szolgálat teljesítését, 
illetve a gyermek ápolása, 
gondozása céljából kapott fizetés 
nélküli szabadság, továbbá a 
közeli hozzátartozó ápolására 
vagy gondozására biztosított 
fizetés nélküli szabadság 
megszűnését követően a 
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munkáltatónál az azonos 
munkakörrel és gyakorlattal 
rendelkező munkavállalók 
részére időközben megvalósított 
átlagos éves bérfejlesztésnek 
megfelelően módosítani kell. 
Ilyen munkavállalók hiányában a 
munkáltatónál ténylegesen 
megvalósult átlagos, éves 
bérfejlesztés mértéke az 
irányadó. 

Ha a munkavállaló a teljes 
vagy részmunkaidős 
foglalkoztatás, illetve a 
foglalkoztatás határozatlan 

időtartama vonatkozásában 
kezdeményezi a munkaszerződés 
módosítását, a munkáltató 
mérlegelési jogkörében eljárva, 
jogos érdekére, így különösen a 
munkaszervezés körülményeire, 
a gazdaságos működés és a 
munkakör betöltésének 
feltételeire tekintettel dönt a 
módosításra vonatkozó ajánlat 
elfogadásáról. A munkáltató a 
döntéséről tizenöt napon belül 
írásban köteles a munkavállalót 
tájékoztatni. 

A munkáltató a teljes vagy 
részmunkaidős foglalkoztatás, 
illetve a határozatlan időtartamú 
munkaszerződés módosítás 
tekintetében köteles a helyben 
szokásos módon, megfelelő 
időben a munkavállalókat 
tájékoztatni azokról a 
munkakörökről, ahol ilyen 
jellegű munkaszerződés 
módosításra lehetőség van. 

 
Zagyva Beáta 

 

                                                                                                                                                          E-mail: Olajipariszakszervezet@mol.hu 

 

Szolgálati idő jelentősége a nyugdíjbiztosítás rendszerében 
 
Sokan legyintenek a szolgálati idő hallatán: "hol vagyok én még a nyugdíjtól?!". Sokak számára 

nem ismeretes, hogy a nyugdíjbiztosítás rendszerébe tartozó ellátások köre, nem pusztán a sajátjogú 
öregségi nyugellátásra korlátozódik és nem alanyi jogon járó juttatás. Sajnos gyakran elfelejtjük, hogy 
ami történhet, az meg is történik: baleset, betegség, haláleset. A nyugdíjbiztosítás rendszerébe tartozó 
ellátások megállapításakor a folyósítás egyik feltétele az, hogy aki után, aki jogán az ellátás folyósítása 
megállapításra kerül, az rendelkezik-e az életkorához rendelt szolgálati idővel (munkaviszonyban 
töltött idővel). 

 
Szolgálati idő 

A szolgálati idő az az időszak, 
amely alatt a biztosított 
nyugdíjjárulék fizetésére 
kötelezett volt, illetve 
megállapodás alapján 
nyugdíjjárulékot fizetett. 

A nyugdíjjárulék-fizetési 
kötelezettség nélküli szolgálati 
időnek minősülő időszakokat a 
nyugdíjtörvény külön határozza 
meg; 

Saját jogú nyugellátás és a 
hozzátartozói nyugellátás: 

Olyan keresettől, 
jövedelemtől függő rendszeres 
pénzellátás, amely meghatározott 
szolgálati idő megszerzése esetén 
a biztosítottnak (volt 
biztosítottnak), illetve 
hozzátartozójának jár. 

Öregségi nyugdíj 
Meghatározott életkor elérése 

és meghatározott szolgálati idő 
megszerzése esetén járó 
nyugellátás. 

Rokkantsági nyugdíj 
Megrokkanás mellett 

meghatározott szolgálati idő 

megszerzése esetén járó 
nyugellátás. 

Baleseti rokkantsági nyugdíj 
Üzemi baleset (foglalkozási 

betegség) következtében történő 
megrokkanás esetén szolgálati 
időtől függetlenül járó 
nyugellátás. 

Özvegyi nyugdíj 
Az elhunyt nyugdíjas, illetve 

nyugdíjban nem részesülő, de 
nyugdíjjogosultságot szerzett 
elhunyt személy házastársának, 
meghatározott feltételek mellett 
élettársának, valamint elvált 
házastársának járó nyugellátás. 

Árvaellátás 
Az elhunyt nyugdíjas, illetve 

nyugdíjban nem részesülő, de 
nyugdíjjogosultságot szerzett 
elhunyt személy gyermekének, 
örökbe fogadott gyermekének, 
meghatározott feltételek esetén 
nevelt gyermekének, testvérének, 
unokájának járó ellátás. 

Szülői nyugdíj 
Az elhunyt biztosított 

(nyugdíjas) szülőjének, 
nagyszülőjének, meghatározott 

feltételek fennállása esetén 
nevelőszülőjének járó ellátás. 

A rokkantnyugdíj, az 
árvaellátás, illetve az özvegyi 
nyugdíj igénybevételének 
feltételei: 

Az a személy, aki az 
életkorához rendelt szolgálati 
idővel nem rendelkezik, 
munkavégző képességének 
elvesztése során nem szerez 
jogosultságot rokkantnyugdíj 
ellátásra. Elmondható mindez az 
árvaellátás és az özvegyi nyugdíj 
folyósításának megállapításáról 
is. Az életkorhoz rendelt 
szolgálati idő meglétének 
hiányában nem kerül az igényelt 
ellátás folyósításra. 

Fontos és nem csak magunk 
miatt, hogy a nyugdíjbiztosítás 
rendszerébe tartozó ellátásokra, 
jogosultságot szerezzünk, illetve 
a hátrahagyott hozzátartozóink 
jogosultak legyenek az ellátás 
folyósítására, az ne kerüljön 
elutasításra a szükséges szolgálati 
idő meglétének hiánya miatt. 

Az özvegyi nyugdíj és az 
árvaellátás megállapításakor 1-2 
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hátrahagyott gyermek esetében, 
nagy jelentőséggel bír, hogy 
tanulmányi idejük alatt 
jogosultak az árvaellátás 
folyósítására, maximum 25. 
életévük betöltéséig. Két 
gyermek nevelése esetében az 
özvegyen maradt házastárs a 
gyermekek tanulmányi ideje 
alatt, özvegyi nyugdíjban 
részesül. 

Az ellátások folyósításához 
szükséges szolgálati idő (Tny. 24. 
§) 

22 éves életkor betöltése előtt 
2 év 

22-24 éves életkorban 4 év 
25-29 éves életkorban 6 év 
30-34 éves életkorban 8 év 

35-44 éves életkorban 10 év 
45-54 éves életkorban 15 év 
55 éves életkor betöltésétől 20 

év 
Az, aki az iskolai tanulmányai 

megszűnését követő 180 napon 
belül szolgálati időt szerzett és 
huszonkét éves kora előtt 
megrokkan, szolgálati idejének 
tartamára tekintet nélkül jogosult 
rokkantsági nyugdíjra. 

A felsőfokú oktatási 
intézmény nappali tagozatos 
hallgatójának tanulmányi ideje 
szolgálati időként kerül 
elismerésre. 

Tanulószerződéssel 
rendelkező szakmunkástanuló 

képzési ideje szolgálati időként 
kerül elismerésre. 

A középiskolai végzettség 
megszerzésére fordított 
tanulmányi idő nem kerül 
szolgálati időként elismerésre. 

Gyakran előforduló eset, hogy 
a középiskola elvégzése után 
gyermekünk nem nappali 
tagozaton folytat tanulmányokat, 
ezért nem szerez szolgálati időt, 
de szolgálati idő megszerzésére 
megállapodás köthető a 
területileg illetékes 
nyugdíjigazgatóságon. 

Nagyné Hulánszky Irén 
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A látható veszély, melyet nem veszünk észre… 
Ártatlan anyajegy vagy a bőrrák jele? Ön megkockáztatná, hogy ne tudja a különbséget? 

 
Az év második felében, négy alkalommal szervezett az Olajipari Szakszervezet bőrrák-szűrést 

százhalombattai kollégáink részére (az ötödik lehetőség - tekintettel a nagyszámú jelentkezőkre -, 
október 10-én lesz). A tetemes túljelentkezésből is látszik, hogy kollégáink egyre inkább felismerik 
egészségük megőrzésének fontosságát. Az alábbiakban, a szűrést végző bőrgyógyász szakorvos 
írásából olvashatnak. 

(A szerk.) 
 

A melanoma 
Ismerős? Még nem hallott róla? A cunami 

fogalma is hirtelen robbant be mindannyiunk 
szótárába és ennek az ismeretnek többszázezer 
ember halála adta meg a súlyát. 

A melanoma időben figyelmeztet, mielőtt ölne, 
és ez a veszély itt van köztünk, egyre több áldozatot 
szedve évről, évre. Így lassan a melanoma szó is 
belopózik ismereteink közé, az újságokba, 
televíziókba, de talán még nem figyeltünk fel rá az 
ózonlyukról, a szoláriumról, a napozásról szóló 
egyre gyakoribbá váló híradások között. 

Nézi, de nem látja… 
A melanoma a bőr pigment-termelő sejtjeiből, 

elsősorban az UV sugárzás hatására kialakuló 
rosszindulatú daganat. Az egyik legagresszívebb 
ráktípus. Mindvégig a bőrünkön nő szemmel jól 
látható helyen, de ennek ellenére csak kevesen 
veszik észre, pedig az idejében felfedezett 
melanoma még 100 %-osan gyógyítható. Amint elér 
viszont egy kritikus mélységet, áttéteket ad. Az 
orvostudomány gyors fejlődése ellenére az áttétes 
melanoma gyógyítása a XIX. század óta semmit 

nem változott. Ezért roppant jelentőségű a 
megelőzés. A melanoma okozta halandóság 
gyorsabban nő hazánkban, mint az Internet 
elterjedtsége. 

Ahol a baj, ott nincs panasz 
Volt, akinél a rosszindulatú átalakulás első jelei 

már kimutathatók voltak, míg másoknál ez az 
átalakulás nagy eséllyel csak néhány hónap, vagy 
évek múlva következett volna be. Vajon Ők, akkor 
észrevették volna a bajt? 

Veszélyes szokásaink 
A megelőzés egy másik módja – ami hosszabb 

távon menthet életet – amikor szűrés közben olyan 
személlyel találkozunk, aki nagyon magas 
melanoma és bőrrák rizikója mellett olyan életvitelt 
folytat, ami kifejezetten elősegíti a daganatok 
kialakulását. Alapos vizsgálatot követően – a hajas 
fejbőrtől a talpáig - részletesen megírjuk neki, hogy 
mire figyeljen, és min változtasson. 

 
Dr. Horváth Béla 

bőrgyógyász szakorvos 

 
Dohányzásról leszoktatás 
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Abbahagyni nem is olyan nehéz! 
 

Az Olajipari Szakszervezet október hónapban megszervezi a dohányzásról való leszokáshoz segítő 
kezelést. A kezelés pontos időpontját százhalombattai kollégáinknak, Outlookon keresztül jelezzük. 
Kérjük Outlookkal rendelkező munkatársainkat, hogy értesítsék azokat, akik nem élhetnek ezzel a 
lehetőséggel! 

 
A terápia után/következtében az embereknek 

nincsenek meg a leszokáskor általában jelentkező 
elvonási tüneteik, a cigarettát egyáltalán nem 
kívánják, így a dohányzás abbahagyása különösebb 
nehézségek nélkül - kis kivételtől eltekintve - 
sikeres. 
Magáról a terápiáról érdemes tudni, hogy államilag 
bevizsgált, ORKI által engedélyezett és ellenőrzött 
eszközökkel történik. 

A biorezonancia, a magnetoterápia, fizikai 
közérzetjavító tevékenység. Teljes mértékben 

mellékhatás nélküli kis intenzitású mágneses jeleket 
bocsát ki. 

Szinte azonnal megszünteti a dohányzási 
kényszert, helyettesítve ezzel a rendkívül nagy 
akaraterőt, amire általában szüksége volna egy 
dohányosnak a szenvedés leküzdéséhez. 

Ezzel a segítséggel nemzetközi felmérés szerint a 
kezeltek hetven-nyolcvan százaléka le tud szokni.   

Saját felméréseink alapján, ami ezer ember 
statisztikája, kb. kilencven százalékos leszokási 
arányt értünk el. 

 
www.bioexpress.hu 
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Akinek humora van mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

 

Már csak azok tankolnak Magyarországon, 
akik az ország legközepén laknak. 

* 
Az ámokfutás a jövő tömegsportja. 

* 
A feleségem félt a sötétben. Aztán meglátott 

engem ruha nélkül. Azóta világosban fél. 
* 

Az anyósom kőhajításnyira lakik tőlünk. 
Néha el is találom… 

* 
Egyre nehezebb fenntartanunk a kormányt 

azon a szinten, amihez hozzászokott. 
* 

A tisztességes vagyon, 
tíz eset közül kilencben olyan vagyon, 

amelynek elfelejtették az eredetét. 
* 

Az internacionalizmus és a multinacionalizmus 
között csak annyi a különbség, hogy az 
internacionalizmus alatt lehetett inni a 

munkahelyen. 
* 

Az olajat a földből nyerjük, később ennek 
származékaival mérgezzük a földet. 

* 
Ember a TV szerelőnek: 
-Ültem a fotelban, néztem a TV-t miközben egy 

100-as szöggel piszkáltam a fülem. Egyszercsak 
elment a hang! 

* 

A fiú hazatelefonál. Az anyja veszi fel a 
kagylót. 

- Anyu, megnősülök! 
- Drága fiam, ez nagyon jó hír! Annyira örülök! 
- Csak tudod, a menyasszonyom néger. 
- Semmi baj! Mi apáddal nem vagyunk 

rasszisták. 
- Meg aztán van négy gyereke... 
- Csodálatos! Apáddal szeretjük a gyerekeket. 
- Az is gond, hogy nincs hol laknunk... 
- Mindössze ennyi a probléma? Költözzetek be 

hozzánk a meghitt, egyszobás lakásunkba. 
- És hogy fogunk ott mindannyian elférni? 
- Ti a gyerekekkel a szobában. Apád meg 

berendezkedik majd a spájzban. 
- És te, anyu?? 
- Hát fiam, tudod, most leteszem a kagylót és 

felakasztom magam... 
* 

- Doktor úr, kérem, segítsen! Nagyon hullik a 
hajam! Mit tegyek, hogy ne veszítsem el min-
det? 
- Tegye egy dobozba! 

 
Nagypapa és unokája eső után ácsorognak az 

udvaron. Gyerek meglátja, hogy egy nagy giliszta 
kibújik a földből. Mondja a nagyapjának: 

- Papi, fogadjunk egy százasba, hogy vissza 
tudom dugni a gilisztát a földbe! 

- Ugyan már, ez képtelenség, hogy tudnád 
visszadugni? 

http://www.bioexpress.hu/


Unoka beszalad a kamrába, kihoz egy flakon 
sprayt, ráfúj a gilisztára, az megkeményedik, és 
visszadugja a földbe. 

A nagyapja odaadja a százast, majd másnap 
újra egy százast nyom a gyerek kezébe. 

- De nagypapa, tegnap már megadtad a százast.  
- Tedd el nyugodtan kisfiam, ezt nagymamád 

küldi. 
* 

A miniszterelnök vidékre megy. Egyszer csak 
elüt egy disznót a sofőrje. 

- Most mit tegyek, miniszterelnök úr? 
- Itt van a közelben a falu. Menjen be, kérdezze 

meg, hogy mivel tartozunk? 
A sofőr bemegy a faluba. Kis idő múlva 

hatalmas éljenző tömeg jön, a vállukon hozzák a 
sofőrt. 

- Mi az? Mit csinál maga? - kérdezi a 
miniszterelnök a sofőrt. 

- Esküszöm, nem tehetek róla, én sem értem. 
Csak azt mondtam, hogy én vagyok a 
miniszterelnök sofőrje és elütöttem a disznót... 

* 
Egy tűzoltóságon a laktanyaparancsnok 

kényelmesen lesétál a beosztottaihoz, leül, iszik 
egy kávét, elolvassa a napi sajtót, majd 
megszólal: 

- No, fiúk, lassan lehet szedelődzködni. Ég az 
APEH!!! 

* 
Lothar Matthaus szövetségi kapitány hiába 

gyakoroltatja kőkeményen a válogatottat, csak nem 
akar menni a fiúknak. Felhívja hát Rudi Völlert, 
hogy segítséget kérjen: 

- A játékot először bóják segítségével 
gyakoroljátok! - tanácsolja Völler. 

Néhány nap múlva kíváncsian érdeklődik az 
eredmény után: 

- Na hogy ment a játék? 
- A színes bóják 3:1-re vertek minket... 

* 
Feleség a férjének: 
-Szívem, tudod mit szeretnék az ötvenedik 

születésnapomra? Egy nercet vagy egy rókát. 
- Rendben van, nekem mindegy, de a ketrecet 

neked kell tisztítanod! 
 

* 



 
 

A Mol Rt. Olajipari Szakszervezet tagjainak 
Október 6-án (csütörtökön) 1900-kor 

A József Attila színházban – Ron Aldridge: Csak kétszer vagy fiatal című darabja látható 
  

Jelentkezni, illetve bérleteket átvenni a DUFI irodaház (fsz. 4.) OMSZ irodájában lehet. 

A MOL Rt. Olajipari Szakszervezet 
kiadványa. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 

Felelős kiadó: Hajzer Barnabás 
Cím: MOL Rt. DUFI 2443 Százhalombatta Pf: 1 

Telefon: 121-19. Fax: 115-19 
E-mail: Olajipariszakszervezet@MOL.hu 

S Z E M É L Y G É P K O C S I   E L A D Ó !  
 

’93-s évjáratú, garázsban tartott, megkímélt állapotú, Opel Astra eladó. 
A gépkocsin vonóhorog és riasztó van. 

Műszaki vizsga 2007. 05. hóig érvényes. 
 

Irányár: 700. 000 forint 
  

Érdeklődni lehet: 06-20-466-2314 

JÖJJÖN HOZZÁNK – HA JÓÍZŰT AKAR ENNI! 
 

Éhségét csillapítjuk, szomját oltjuk, koffeinhiányát pótoljuk, ha felkeres minket! 
 

Elfogadható árú sült és főtt ételekkel, szendvicsekkel, udvarias kiszolgálással várjuk a hozzánk érkezőket! 
 

AZ ÖNÖK IGÉNYEI SZERINT BŐVÜLŐ ÁRÚKÍNÁLAT! 
 

Címünk: DUFI I.sz. telep, 14-es épület (a Hága László szálló mögött) 
Nyitva tartásunk: minden nap, 1000-től – 2200-ig. 
Duma István üzletvezető. Tel: 06-30-417-8974 

S Z E M É L Y G É P K O C S I   E L A D Ó !  
 

2002-es évjáratú, 1400 cm3-es, fehér, szervokormányos Opel Astra gépkocsi eladó. 
Műszaki vizsga 2006-ig érvényes. 

 

Irányár: 1,5 millió forint 
 

Tel: 121-19 

LAKÁS ELADÓ! 
 

Kispesten, a Petőfi S. utcában szép, zöld környezetben, csendes helyen eladó egy 82 m2-es, kétgenerációs, 
gyönyörűen felújított 2 szobás, +2 félszobás, 2 fürdőszobás, konyha + főzőfülkés, 4. emeleti lakás. 
A vízórás lakáshoz étkező, erkély, beépített szekrények (vadonatúj konyhai és fürdőszobai bútorzat) és 
pincerész is tartozik. A szobákban parketta, másutt járólap van. 
A lakáshoz két lépcsőházi bejárat van kialakítva, így igény esetén leválasztható egy 27m2-es garzonra, és 
egy 55m2-es 1+2 félszobás lakásra. 
 
 

 
Olajos telefon: 215-10.  

Városi telefon: 06-1-464-1510. 

IRÁNYÁR: 16, 09 Mft.         
 


	E-mail: Olajipariszakszervezet@mol.hu

