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Önmagadért-velünk! 
 

Kevésbé nyílik, mint korábban 
 

 

 
 
Évről évre a béremelés mértékegysége a százalék.  
Erre jön még a TMR szerinti differenciálás (nagyon leegyszerűsítve: a meghatározott százalékos 
béremelés a teljesítménytől függően változhat). 
Eredmény: A HAY besorolás szerinti kategóriák átlagbére közötti különbség évről évre növekedik. 
Az E02 és az E12 kategóriákban juttatott VBK keretek közötti különbség 334 ezer Ft lett volna a 2010-
es szabályozás szerint.  
A 2011-es bérmegállapodás kicsit javít a helyzeten a 4%-os alapbéremelés mellé adott egységes 761 
ezer Ft VBK kerettel. 
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Segítő kezek 
Vállalati, dolgozói szociális támogatás 

 

Egyre gyakrabban hallunk, olvasunk olyan, önhibájukon kívül bajba került emberekről, akik külső 
segítségre szorulnak. Az úgynevezett többségi társadalom azonban „átlép” felettük. Vannak azonban 
üdítő kivételek: Pintér Ágnest olyan embernek ismertem meg, aki sokat és lelkiismeretesen tesz 
másokért úgy, hogy személyesen nem is találkoznak. Hat éve tagja az Üzemi Tanácsnak, ahol a 
Segélyezési Bizottság elnöke. Fő feladatának az emberekkel történő törődést tartja. 1974 óta dolgozik 
az olajiparban, jelenleg az Upstream (Kutatás-termelés) termeléstámogatás területének szakértője. 

 

- Összefoglalná, hogy mi a 
feladata a Segélyezési 
Bizottságnak? 

- Azokkal a munkavállalókkal 
foglalkozunk, illetve nyújtunk 
anyagi segítséget, akik 
valamilyen rendkívüli, előre nem 
látható és kivédhetetlen helyzetbe 
kerülnek. Gondolok itt vihar, és 
árvízkárokra, megbetegedésekre, 
vagy arra, amikor a családban 
merülnek fel olyan gondok, ami 
akkora pluszterheket ró a 
munkavállalóra, amit egymaga 
nem tud megoldani. Sajnos 
elszaporodtak azok a megélhetési 
nehézségek is, amit a hitelek, 
szinte sorozatos bedőlése okoz. 

- 2010-ben mekkora 
összegből gazdálkodhatott a 
Bizottság? 

- Idén, 33 millió forintunk volt 
erre a célra. Ezen felül 4 millió 
forint került átcsoportosításra. Az 
idei évben (beszélgetésünk 2010. 
december közepén zajlott), 
harminchatmillió ötszázezer 
forintot költöttünk segélyezésre. 
Ebből az összegből 210 
munkatársunkat, illetve 
családjukat tudtuk támogatni. 

- Azt gondolom, nem csak 
ennyi segélykérelmet adtak be, 
hiszen bizonyára sokan 
nincsenek tisztában a 
feltételekkel. Milyen 
kritériumok alapján tudnak 
támogatást adni a MOL 
munkavállalóinak? 

- Segélyezésünk alapfeltétele a 
segélyt igénylő lap helyes 
kitöltése. Ezt a munkáltatóval is 
véleményeztetnie kell a 
segítségre szorulónak azért, mert 
az „testközelből” ismeri a 
helyzetet, és ezáltal tudja, hogy 
milyen körülmények között van 
munkatársa. Olyan esetekben, 

amikor valaki mondvacsinált 
indokokkal kér segélyt, a 
munkáltatók – érezvén 
felelősségüket – nagyon 
határozottan ráírják a 
segélykérelemre azt, hogy „nem 
javaslom”. 

Még egy fontos pillére van a 
segélyre jogosultságnak: az 
úgynevezett dokumentálás, ami 
alatt azt értem, hogy olyan 
okmányokat kell benyújtani, 
amelyek alátámasztják a 
segélykérelem jogosságát. 

 
Például egy betegség esetén 

kórházi zárójelentést, vagy orvosi 
igazolást kell csatolni, árvíz és 
viharkár bekövetkeztekor pedig a 
polgármesteri hivatal, illetőleg a 
biztosítónál írásban rögzített 
kárigényt kell benyújtani. A 
felsoroltak hiányában nem áll 
módunkban a segélyt mérlegelni. 

- Ki biztosítja az Üzemi 
Tanácsnak a segélyekre 
költhető összeget? 

- Van jóléti keretünk, (melynek 
nagyságáról a szakszervezetek 
alkudnak meg a KSZ 
tárgyaláson)  melyből az Üzemi 
Tanács különíti el  a segélyezésre 
folyósítható összeget. A 
fennmaradó pénz különböző 
pályázatokra, munkavállalói 
rendezvényre fordítható. Amikor 
úgy látja a Segélyezési Bizottság 
és az Üzemi Tanács vezetése, 
hogy valamilyen oknál fogva – 

ahogy az előbb utaltam a négy 
millió forintra is – szükségünk 
van átcsoportosításra, akkor a 
szükséges összeggel pótolhatjuk 
a segélyezésre szánt pénzt. Arra 
is volt példa, hogy megkerestük a 
MOL Nyrt. illetékeseit, akik 
további támogatást adtak erre a 
célra. Fontosnak tartom 
megjegyezni, hogy a 
segélyezésre fordítható összeghez 
a MOL Nyrt. Felügyelő 
Bizottságába delegált 
munkavállalói képviselők, az 
éves tiszteletdíjuk 50%-val 
járulnak hozzá, külön 
megállapodás alapján. A 
Munkavállalói Felügyelő 
Bizottsági tagjai: Juhász Attila, 
Benedek Lajos és Kohán József 
kollega. 

- Azt lehet tudni, hogy milyen 
területen vannak többen a 
segélyt kérők? 

- Igen. Rengeteg segélykérelem 
jött a Logisztika, és a Finomítás 
területéről. Azt gondolom, hogy 
itt több munkavállaló van, ezért a 
gondok is többszörösek. 
Egyébként az ország egész 
területéről jönnek be segélyek, 
megtalálnak bennünket az 
emberek, ahogy a partnerséget is 
megtalálják bennünk, hiszen azon 
túl, hogy befogadjuk 
segélykérelmüket, telefonon 
mindig elbeszélgetek a 
kérelmezővel azért, hogy 
személyes benyomásokat 
szerezzek a körülményeikkel 
kapcsolatban. Volt rá példa, hogy 
a kérelmező megkérdezte, miért 
kerestem meg telefonon? Ilyen 
esetekben mindig azt 
válaszoltam, hogy miután 
fizikailag képtelenség 
környezettanulmányt folytatni, a 
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beszélgetésünk kapcsán nagyon 
sok tapasztalatra tehetek szert. 

- Alapfelfogásom szerint, nem 
segélyezésből kell megélni, 
mégis egyre többen 

kénytelenek ehhez az átmeneti 
megoldáshoz folyamodni. 

 
(folyt. a következő oldalon) 
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- A korábbiakhoz képest 
ugrásszerűen nőtt a segélyt kérők 
száma, amit egyrészt a 
szélsőséges időjárásnak 
tudhatunk be, hiszen senkit sem 
hagyhatunk ablak vagy tető 
nélkül. Másrészről, 2004 óta van 
nyilvántartásom arról, hogy ki, 
mikor, mire kért segélyt és 
azoknak mennyit ítélt meg a 
Bizottság. Vannak köztük 
olyanok is, akik szinte 
rendszeresen kérelmeznek, tehát 
nem kimondottan a problémájuk 
megoldása a céljuk, hanem 
inkább áthárítanák ránk ezt a 
feladatot. Mindig azt mondtam, 
ha valaki belekerül egy 
kivédhetetlen, kellemetlen 
szituációba azáltal, hogy például 
2006-ban lakásvásárlás okán 
felvett egy bizonyos összeget, 
aminek törlesztő-részlete mára 
nagyon megemelkedett, az nem 
tudhatta, hogy gazdasági 

világválság lesz és ezért tőlünk 
vár átmeneti segítséget, annak 
segítenünk kell. Annak azonban 
számolnia kellett volna tettének 
következményeivel, aki 2009-ben 
kötelezte el magát valamelyik 
banknak, hiszen tudhatta, hogy 
fizetése nem fog abban a 
mértékben emelkedni, amely 
elegendő lenne a szintén 
emelkedő törlesztő-részlete 
fizetésére. Ezen felül sajnálattal 
állapítható meg, hogy öregszik az 
olajos nemzedék és egyre több 
betegség, kórházi ápolás, vagy 
elhalálozás „toppan be” 
váratlanul egy-egy családba. 
Rajtuk is kell segítenünk, hiszen 
őket sem hagyhatjuk magukra 
bajukban. 

- Úgy tudom, hogy jogos 
igény esetén egy 
munkavállalónak, évente 
egyszer adható segély. 

Mekkora lehet ez az összeg, 
illetve van-e adóvonzata? 

- A segély összege 100 és 400 
ezer forint között adható. Sajnos 
a jelenlegi, törvényi szabályozás 
szerint ez is adóköteles, tehát a 
munkabérhez tesszük hozzá. 
Tudom, hogy sokaknak jóval 
nagyobb segítségre lenne 
szükségük, de nagyon sokan 
vannak rászorulók és a 
rendelkezésre álló keretünkből 
igyekszünk mindenkinek 
segíteni. Nyáron már láttuk, hogy 
bejönnek a természeti 
katasztrófák okozta károkkal 
kapcsolatos kérelmek, ezért 
visszafogottabban gazdálkodtunk 
azért, hogy lehetőleg minél több 
munkatársunknak segíthessünk. 
A végső célunk az volt, hogy 
decemberben se kelljen senkit 
elutasítani pénzhiány okán. 

Brunecker Jenő 

 

Tájékoztató a magánnyugdíj-pénztári változásokról 
 

A magán-nyugdíjpénztári tagnak a magánnyugdíj rendszerben fennálló tagsági jogviszonya 
fenntartásának szándékáról 2011. január 31. napjáig kell nyilatkoznia. A társadalombiztosítási 
nyugellátásban nem részesülő, magán-nyugdíjpénztári taggá vált személy magán-nyugdíjpénztári 
tagsági jogviszonya nyilatkozat hiányában 2011. március 1. napjával megszűnik, azaz a törvény 
erejénél fogva „visszalép” a TB nyugdíjrendszerbe. 

 
A magán-nyugdíjpénztári tagnak tagsági 

jogviszonya fenntartásának szándékáról 
személyesen, a nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szervnél kell nyilatkoznia.  

Azt a magán-nyugdíjpénztári tagot, aki a 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv előtti 
nyilatkozattételben testi fogyatékossága, egyéb 
egészségügyi ok miatt vagy azért akadályozott, mert 
személyi szabadságát korlátozó büntetés vagy 
intézkedés hatálya alatt áll, nyilatkozattételének 
lehetővé tétele érdekében – kérésére – a 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felkeresi 
(helyszíni nyilatkozattétel). A helyszíni 
nyilatkozattétel lehetőségét a magán-nyugdíjpénztári 
tag 2011. január 21-éig írásban kérheti a 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől. A 
nyilatkozattételre rendelkezésre álló időtartam alatt 
tartósan külföldön foglalkoztatott, tartós külföldi 
szolgálatot teljesítő vagy külföldi tanulmányokat 

folytató magán-nyugdíjpénztári tag nyilatkozatát 
személyesen a Magyar Köztársaság külképviseletén 
is megteheti. 

A nyilatkozattétel és az igazolási kérelem részletes 
szabályai még nem ismertek, azokról 
kormányrendelet fog a későbbiekben rendelkezni. 

A TB nyugdíjrendszerbe „visszalépő” tag jogosult 
az egyéniszámla-egyenlege tagdíjbefizetése alapján 
kiszámított hozamszavatolt tőke összege feletti 
összegének és a befizetett tagdíj-kiegészítés 
összegének felvételére, vagy annak önkéntes 
kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztárnál vezetett tagi 
számláján, vagy a TB nyugdíjrendszerben létrejövő 
egyéni számláján történő jóváírására. 

A „visszalépők” részére 2010. november 3-át 
követően a magánnyugdíj pénztár által teljesített 
tagi kifizetés szja- és EHO-mentes.  

A TB nyugdíjrendszerbe „átlépő” magán-
nyugdíjpénztári taggal összefüggő elszámolások és 
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kifizetések rendjének részletes szabályai még nem 
ismertek, azokról kormányrendelet fog a 
későbbiekben rendelkezni. 

Aki a magánnyugdíj pénztár tagja marad, az a 
nyugdíjjárulék alapja után 10 százalék tagdíjat fizet. 
2011. december 1-jétől kezdődően a TB 
nyugdíjrendszerben további szolgálati időt nem 

szerez, ezt követően szerzett keresete, jövedelme a 
TB nyugellátások során nem vehető figyelembe, a 
szociális törvényben foglaltak szerint azonban 
időskorúak járadékára jogosult.   

 
LIGA Szakszervezetek 
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Így adózunk 2011-ben 
Egykulcsos szja, bőkezű családi kedvezmények jönnek 2011-től 

 

A 2011. év egyik fontos újdonsága az egykulcsos személyi jövedelemadó (szja) bevezetése: a 16 
százalékos kulcs nemcsak az összevont szja-alapra, hanem az úgynevezett külön adózó jövedelmekre is 
vonatkozik. Utóbbi körbe tartozik többek között az osztalékból, kamatból, árfolyamnyereségből vagy 
ingatlan értékesítéséből származó bevétel. Jövőre ugyanakkor még hatályban marad az ez év elején 
bevezetett szuperbruttósítás, vagyis az szja-t a bruttó bér 127 százaléka után kell leróni. Ez a szorzó 
2012-ben 113,5 százalékra csökken, 2013-tól pedig az szja alapja ismét a „sima” bruttó jövedelem lesz. 
A szuperbruttósítás 2011-től nemcsak a munkabérekre, hanem valamennyi, az összevont adóalapba 
tartozó jövedelemre vonatkozik, többek között az ingatlan bérbeadásából származóra is. A 127 
százalékos adóalapot ugyanakkor a külön adózó jövedelmek körében nem kell érvényesíteni. 
 

Az új szja-szisztéma másik nagyon fontos eleme a 
családi adókedvezmény. Az egy, illetve két 
gyermeket nevelő családok gyermekenként havonta 
62 500 forintnyi adóalapot csökkentő kedvezmény 
igénybevételére jogosultak, a három vagy több 
gyermeket nevelő családok esetében pedig a 
kedvezmény gyermekenként 206 250 forintra 
emelkedik. (Ez praktikusan 33 ezer és 100 ezer 
forintnyi adó megtakarítására ad lehetőséget.) A 
kedvezmény már a terhesség idejére is jár, és utólag 
is lehet érvényesíteni. 

Szintén az szja világát érinti, hogy több olyan 
jövedelemtípus, amely korábban adóterhet nem 
viselő járandóságnak számított (vagyis önmagában 
nem okozott adófizetési kötelezettséget, viszont az 
szja alapjába beleszámított), az adómentes bevételek 
közé kerül. Ilyen elsősorban a nyugdíj, az ösztöndíj 
vagy a munkáltató által lakáscélú felhasználásra 
adott vissza nem térítendő támogatás. Az 
alacsonyabb keresettel rendelkezők adóterhelése 
azért nem csökken, sőt, egyes esetekben még nő is 
havi néhány ezer forinttal, mert az adójóváírás 
jelenlegi 15 100 forintos havi maximális összege 12 
100 forintra csökken. Alacsonyabb lesz jövőre az 
adójóváírás igénybevételének jövedelemhatára is: 
teljes összegben 2 750 000 forintos, csökkenő 
mértékben pedig 3 960 000 forint éves összes 
adóalapig lehet érvényesíteni. Változás az is, hogy 
az önkéntes kölcsönös pénztárba vagy a nyugdíj-
előtakarékossági számlára magánszemély által 
befizetett összegek után az eddigi 30 százalék 
helyett csak 20 százalékos adó-visszatérítés 
igényelhető. 

ADÓBEVALLÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 
A munkáltatói adó-megállapítás, az önadózás és 

az adóhatóság közreműködésével készített bevallás 
mellett jövőre új lehetőség lesz az adóbevallási 
kötelezettség adónyilatkozat formájában történő 
teljesítése. Erre akkor van mód, ha a magánszemély 

kizárólag egy munkáltatótól szerez az összevont 
adóalapba tartozó jövedelmet, amely után a kifizető 
az adót le is vonta (a szabály szerint a már levont és 
a ténylegesen fizetendő adó különbözete maximum 
1000 forint lehet). További feltétel többek között, 
hogy az adónyilatkozatot tevő magánszemély nem 
élhet a tételes költségelszámolás lehetőségével, és 
nincs mód a családi adókedvezmény megosztására 
sem. 

Ami a járulékokat illeti, a biztosított által 
fizetendő nyugdíjjárulék mértéke a jelenlegi 9,5 
százalékról év elejétől 10 százalékra emelkedik, 
2010 novembere és 2011 decembere között pedig a 
magán-nyugdíjpénztári tagok egyéni járuléka is az 
állami nyugdíjalapba kerül. Év elejétől ugyanakkor 
nem kell 14 százalékos egészségügyi hozzájárulást 
fizetni az olyan osztalékjövedelem után, amelyet 10 
százalékos adófizetési kötelezettség terhel. 

CAFETERIA 
Összességében kedvező változás, hogy a béren 

kívüli juttatások eddigi 25 százalékos 
kedvezményes adója jövőre 19,04 százalékra 
csökken, ugyanakkor megszűnik az internet-
szolgáltatás adómentessége. Az eddigi 
természetbeni juttatások – sportolás, 
személyszállítás, egyéb – helyébe részben a kifizetőt 
terhelő adó mellett adható vagyoni érték lép, 
részben pedig a nem pénzben biztosított juttatások 
az összevont adóalap részeként lesznek 
adókötelesek: a juttatást terhelő személyi 
jövedelemadó a magánszemélyt, míg a járulék- vagy 
a százalékos egészségügyihozzájárulás-fizetési 
kötelezettség a magánszemélyt és/vagy a 
foglalkoztatót terheli. 

CSALÁDOKNAK JOBB 
A családi kedvezmény összege – akárcsak a 

családi pótléké – függ a gyermekek számától, de 
nem jár minden eltartott után, vagyis a számításnál 
mérvadó, hogy a családi pótlék összegének 
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megállapításánál hány eltartottat vesznek 
figyelembe. Két kiskorú és egy saját keresettel nem 
rendelkező egyetemista korú gyermek mellett a 
kedvezmény két gyermek után jár ugyan, ám annak 
összege nem 62 500, hanem 206 250 forint, mivel a 
szülők valójában három főt tartanak el. 

Az adókedvezményről szóló szabály szerint be 
lehet számítani az eltartottak közé azt a gyermeket, 

aki közoktatási intézmény tanulója, de már 20 
évesnél idősebb. Figyelembe lehet venni a 
felsőoktatási intézményben első akkreditált 
felsőfokú szakképzésben, első egyetemi vagy 
főiskolai képzésben részt vevő gyermeket is, aki 
rendszeres jövedelemmel még nem rendelkezik és 
az igénylő háztartásában él. 

VG.hu 
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Alea Iacta Est … 
A Bányász Hírlap írása nyomán 

 
Írásunk címében, a latin közmondást idézzük Bakos Ernő döntésére, hogy közel negyvenévnyi 

Vegyész tagság után, decemberben belépett a MOL Bányász Szakszervezetbe. Erről beszélgettünk 
Ernővel, akit nem kell a MOL Bányász Hírlap olvasóinak bemutatni, hiszen az Üzemi Tanács és 
Európai Üzemi Tanács elnöki munkájával összefüggésben havonta jelenik meg tudósítás e lap 
hasábjain. 

 
- Valóban a kocka el van vetve, ahogy a cím is 

utal döntésemre. Ez nem egy hirtelen indulatoktól 
vezérelt döntés volt, hanem több év küzdelme, 
hiábavaló kompromisszumkeresése vezetett ide. Az 
Üzemi Tanácsban végzett munkám során 
folyamatosan hangsúlyoztuk, hogy sikeres és 
eredményes munkavállalói képviselet csak úgy 
képzelhető el, ha a szakszervezetek, és az ÜT nem 
ellensége egymásnak, nem vetélkednek, hanem 
szorosan együttműködve egymást segítve 
igyekeznek a munkavállalói érdekeket érvényre 
juttatni. 

- És megítélésed szerint ez nincs így? 
- Sajnos nem mondhatnám. A MOL Nyrt.-ben 

négy reprezentatív szakszervezet működik. Az eltelt 
két évben harmonikus volt a kapcsolatunk az 
Olajipari, a Bányász és az Olajág Szakszervezettel 
egyaránt, ami megmutatkozott a napi 
véleménycserékben, abban a segítségben, amelyet 
ezek a szakszervezetek és tisztségviselői nyújtottak 
számunkra, például a munkavállalói fórumok 
megszervezésében, a munkavállalói kérdések 
összegyűjtésében. Ilyen és hasonló támogatást nem 
kaptam a Vegyész Szakszervezet vezetésétől, 
(hangsúlyozom, hogy a vezetéstől és nem a 
tagságtól!), sőt azt kell mondanom, hogy az ÜT 
elnökévé választásom óta megromlott a 
kapcsolatunk. 

- Ezt tényekkel is alá tudnád támasztani? 
- Néhány példát említenék csak. Az ÜT 

választások eredménye ismert, tizenkét MOL 
Bányász Szakszervezeti képviselővel együtt 
egyedüli Vegyészként kerültem be az ÜT-be. Mégis 
a Bányász Szakszervezet nemes gesztust gyakorolva 
(indirekt módon a szorosabb együttműködést is 
felajánlva az üzemi tanácsnak) engem javasolt 
elnöknek, amiben talán az előző ciklusban 
alelnökként végzett munkám és az a tény is 
közrejátszott, hogy az akkori elnökkel, Murin 
Jánossal, harmonikusan együtt tudtunk dolgozni. A 

Vegyész Szakszervezet elnöke a jelölés során meg 
sem szólalt! Így fordulhatott elő, hogy éppen a saját 
szakszervezetem nem javasolt elnöknek. Korábbi 
időkben rendszeres meghívást kaptam a Vegyész 
elnökségi üléseire, úgy is, mint a műszakos 
munkavállalók képviselője. Ez is rövid időn belül 
megváltozott azzal az indokkal, hogy 
„tehermentesítsenek”, ebbéli pozíciómban nem 
tartottak igényt a munkámra. Ehhez hasonló volt az 
elnökség azon döntése is, hogy a nagyatádi 
szakszervezeti továbbképzésen az ÜT munkájáról ne 
én számoljak be (meg se hívtak). Tüske Árpád 
kollégámra hárult ez a feladat, aki Benedek Lajos 
vezetői kinevezése miatt pár hónap múlva lett 
kooptálva az ÜT-be. A legszembeötlőbb volt talán a 
Vegyész vezetés részéről az a passzív magatartás, 
amit a műszakos és a terepen dolgozó kollégák 
korengedményes nyugdíjba vonulásának 
lehetőségéért és a korkedvezmény felülvizsgálatáért 
folytatott lobby munkánkban tanúsított. Az elmúlt 
időszakban és jelenleg is a parlamenti képviselőknél 
és a minisztériumokban kilincselünk ennek a 
lehetőségnek a fennmaradásáért. Törekvésünkhöz 
napi segítséget elsősorban a Bányász Szakszervezet 
korábbi és jelenlegi vezetőitől, valamint az Olajipari 
szakszervezet vezetőitől kaptunk. Elkötelezettségem 
a műszakos dolgozók iránt közismert, akárcsak a 
kötődésem Százhalombattához és az ott 
dolgozókhoz. Ez nem is fog megváltozni. Azzal, 
hogy szakszervezetet váltottam nem lazul a Vegyész 
szakszervezeti tagsággal, a Százhalombattán 
dolgozó kollégákkal fenntartott élő, naprakész 
kapcsolatom, de ajtóm továbbra is bárki előtt nyitva 
áll. Telefonom nyilvános, mint eddig, ezután is 
bárki megkereshet, a MOL telephelyeit pedig – az 
eddigiekhez hasonlóan – továbbra is látogatom. 
Azért döntöttem így, mert stabil szakszervezeti 
hátteret szeretnék teremteni a további, ÜT és EÜT 
munkámhoz, amihez természetesen valamennyi 
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szakszervezeti vezető és valamennyi munkavállaló 
támogatására számítok.  

- Hogyan látod ennek a munkának a jövőjét? 
- Azzal a gondolattal tudnám megfogalmazni, ami 

évek óta foglalkoztat nem csak engem, hanem több 
kollégánkat is: a szakszervezeti erőforrások 
elaprózódása, a nehezedő külső körülmények miatt a 
cselekvés szándékával komolyan át kell gondolni a 
szakszervezeti erőforrások koncentrálását. 
Nevezzük nevén a gyereket: az egyesülést, mert így 
véleményem szerint hatékonyabban és 
eredményesebben lehetne képviselni a 
munkavállalók érdekeit. Nem csak a MOL-

csoporton belül, hanem - lobbizás szintjén - a 
jogalkotás területén is. A korengedményes 
nyugdíjazás lehetőségét erre az évre újból sikerült 
meghosszabbítani, valamint a korkedvezményes 
nyugdíjazás lehetőségét is meghosszabbították. Az 
eddigi tárgyalások alapján bízunk benne, hogy 
sikerül a műszakos és terepi dolgozók 
korkedvezményét a jogrendszerbe beilleszteni.  
Ezen a téren az elkövetkező években nehéz 
tárgyalások várnak ránk. 

 
Németh Margit 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Milyen öngondoskodási formák léteznek? 
 

Az Olajipari Szakszervezet és az AXA Érdi Franchise Ügyfélcentrum közötti együttműködés 
részeként Szerb Tamás, az ügyfélcentrum vezetője esetenként, aktuális pénzpiaci hírekkel jelentkezik 
újságunk hasábjain. Elsőként a magán nyugdíjpénztári változásokról mondja el véleményét. 

 
Vélhetően mindannyiunkat erősen foglalkoztató 

napi kérdés, hogy maradjunk-e a magánnyugdíj-
pénztárban, avagy lépjünk-e vissza az állami 
nyugdíjrendszerbe? Melyik utat válasszuk, ha 
biztos, nyugodt nyugdíjas éveket szeretnénk? 

Életünk egyik meghatározó pénzügyi döntését kell 
hamarosan meghoznunk, ezért alaposan meg kell 
vizsgálni a pro-és kontra érveket. Mielőtt azonban 
megpróbálnánk válaszokat találni a kérdésekre, 
nézzük át a közelmúlt történéseit és a várható 
eseményeket. 

Magyarországon 1998-tól a hárompilléres 
nyugdíjpénztári rendszer került kialakításra, mely a 
felmerült jogos igényeknek megfelelően időközben 
kibővült egy negyedikkel is. 

Az első pillér: A már eddig is működő TB 
rendszer. Ez a pillér a kötelező járulékfizetésen 
alapul. 

A második pillér: A magánnyugdíj-pénztárak 
képezik a magyar nyugdíjrendszer második pillérét. 
A kötelező egyéni nyugdíjjárulékuk megoszlik a TB 
és az általuk választott magánnyugdíj-pénztár 
között. 

A harmadik pillér: Az önkéntes 
nyugdíjpénztárak alkotják nyugdíjrendszerünk 
harmadik pillérét. Az önkéntes pénztárak tagjaik 
befizetéseit befektetik, s a felhalmozott tőkéjük 
szolgál majd kiegészítő nyugdíjuk fedezeteként.  

A „negyedik (egyéni gondoskodási pillér): az 
un. nyugdíj-előtakarékossági számla és a 
biztosítások. 

Ez a rendszer ma is érvényben van, ám a 
különböző pillérek közötti arányok várhatóan 
jelenősen megváltoznak, mivel az Országgyűlés 
2010. december 13-án elfogadta „A Nyugdíjreform 
és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad 
nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával 

összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 
törvényt”. 

A jogszabály értelmében 2011. január 31-ig kell 
eldönteniük a magánnyugdíj-pénztári tagoknak, 
hogy visszalépnek-e az állami nyugdíjrendszerbe 
vagy maradnak magánpénztári tagok. Azok, akik az 
állami nyugdíjrendszerbe való visszatérés mellett 
döntenek, kizárólag állami nyugdíjra lesznek a 
mindenkori nyugdíjkorhatár elérésekor jogosultak. 
Az egyéni számlákon állampapírokban, 
részvényekben, befektetési jegyekben felhalmozott 
megtakarításukat a számlavezető pénztár a 
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak 
köteles átadni. 

Ezen eszközök reálhozamának (a hozam  infláció 
feletti részét a visszalépő pénztártag adómentesen, 
készpénzben felveheti vagy egy önkéntes kölcsönös 
biztosítópénztárba utaltathatja át. Azok, akik a 
magán nyugdíjrendszerben fennálló tagsági 
jogviszonyukat fenn kívánják tartani, személyesen a 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell 
nyilatkozatot tenniük január végéig. Ők a 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben további 
szolgálati időt nem szereznek, és az ezt követően 
szerzett keresetük, jövedelmük a 
társadalombiztosítási nyugellátások megállapítása 
során nem vehető figyelembe. Azonban a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 
meghatározott feltételek szerint az időskorúak 
járadékára jogosultak maradnak. Amennyiben a 
magánnyugdíj-pénztárak 1998-as megalakulása előtt 
legalább tíz év szolgálati időt szereztek, ezen 
időszak után is „jár” a TB-nyugellátás. 

Váltsak, ne váltsak? 
Mindenek előtt nem tanácsos szubjektív 

vélemények alapján elhamarkodottan dönteni, 
hiszen egy olyan kérdésben kell – magunknak - 
döntést hozni, amely hosszú távon befolyásolhatja 
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életminőségünket. Az sem megoldás, ha olyas 
valaki véleményére adunk, aki határozottan tudja, 
neki melyik megoldás a jó, hiszen ami neki előnyös, 
az nekünk akár kifejezetten hátrányos is lehet 
(szolgálati időnk, beosztásunk, jövedelmünk 
alakulása, stb. mind-mind más életutat, így 
adottságokat feltételez).  

A napokban elvileg minden pénztártag megkapta 
nyugdíjpénztárától az egyenlegközlő levelet, többek 
okos javaslatokkal is éltek. Nem hiszem, hogy 
létezik olyan nyugdíjpénztár, amely maradásra 
bíztatná tagjaikat akkor, ha ez hátrányos lenne a 
tagjának! Sőt, a pénztárak mindegyike rendelkezik 
(a legtöbb esetben online) nyugdíjkalkulációs 
programmal, amely használata után iránymutatást 
kaphatunk a teendőkről. Így mindenképpen azt 
tanácsolom, hogy döntésük meghozatala előtt 

tanácskozzanak szakemberrel, bátran keressék 
pénztárukat!  

A legfontosabb kérdés 
A nyugdíjpénztárakat érintő változások 

rávilágítanak egy – véleményem szerint a konkrét: 
menjek, vagy maradjak kérdéskörnél jóval 
súlyosabb problémára, várható nyugdíjunk értékére. 

A jelenlegi nettó 135.000,-Ft-os átlagjövedelmet 
tekintve bárhogy is döntöttünk, körülbelül 
40%átlagos nyugdíjhiánnyal számolhatunk 
(átlagnyugdíj: 83.000,-Ft) húszegynéhány év múlva, 
vagyis nyugdíjba vonulásunk után megszokott 
életszínvonalunk jelentős csökkenése várható, ha 
nem teszünk valamit. Arra, hogy nem túl rózsás a 
helyzet, az alábbi statisztikai tényeket, a következő 
oldalon sorolom fel. 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

- az aktív és nyugdíjas lakosság aránya 
folyamatosan eltolódik, öregszik a lakosság, 
amelyet a kormányok a nyugdíjkorhatár 
változtatásával próbál orvosolni: 1990 óta a nők 
esetében 10, míg férfiak esetében 5 évvel tolódott ki 
a korhatár. 

- 2013 után a bruttó átlagkereset alapján számított 
TB-nyugdíj mértéke 40 év munkaidőt feltételezve 
max. 66% lehet, a jelenlegi 80%-al szemben 

- míg a lakosság 50%-a akkor érezné magát 
anyagi biztonságban, ha a nyugdíjas évei alatt több 
évig élhetne megtakarításaiból, addig alig 4%-uk 
rendelkezik ilyen megtakarítással 

Lehetséges megoldások 
Található egy lényeges – közös pont a kormány és 

a nyugdíjpénztárak kommunikációjában, ez pedig az 
öngondoskodásra való figyelemfelhívás. Ha eddig 
valakit nem ébresztettek rá e téma fontosságára a 
gazdasági válság évei, most biztosan felteszi a 
kérdést, milyen öngondoskodási formák léteznek? 

A legkézenfekvőbbek a már említett önkéntes 
nyugdíjpénztári tagság, a már említett nyugdíj 
előtakarékossági programok és a biztosítások. Bár a 
választék már most is jelentős, biztos vagyok benne, 
hogy a pénztárak és biztosítók további kedvező 
ajánlatokkal fognak kirukkolni e téren a 
közeljövőben. Tanácsom: ekkor is megfontoltan, 
szakember meghallgatását követően, reális pénzügyi 
lehetőségeink mérlegelésével döntsünk. 

Egy kis segítség 
Az Olajipari Szakszervezettel kialakított 

együttműködésünk keretében az alábbi-, az AXA-

csoport Magyarország által kínált piacvezető 
szolgáltatásokkal állunk a tagság rendelkezésére: 

- nyugdíjkalkuláció, 
- öngondoskodást segítő termékajánlás, életpálya 

tervezés 
- hosszú távú megtakarítási termékek és 

nyugdíjprogramok 
- egészségpénztár 
- egyéb banki és biztosítói termékek 

(számlavezetés, hitel, stb.) 
Az Olajipari Szakszervezet tagsága az alábbi 

fórumokon találhat meg bennünket: 
 0-24 órában rendelkezésre álló email cím 

mol-kerdes@hotmail.hu amelyre bármilyen 
pénzügyi (banki, biztosítási, pénztárszolgáltatói) 
kérdést várunk és 24 órán belül megválaszolunk 
írásban, vagy telefonon. 
 09.00-18.00 között élő telefonszámokon 

(20/516 4949, 20/ 516 5353, 20/355 9001) 
bármilyen banki/biztosítási témában kérdésfelvetési 
lehetőség. 
 személyes konzultáció lehetősége 

munkatársainkkal a szakszervezet e célra biztosított 
helységben, meghatározott napokon. Igény esetén a 
fix időponttól eltérően is.  
 pénzpiaci aktualitásokról (pl. 

nyugdíjpénztári kérdésekben) előadások az Olajipari 
Szakszervezet által  

Köszönöm hogy megtiszteltek figyelmükkel. 
Kérem, kérdéseikkel keressenek minket bátran! 

 

Fontos tudnivalók 
 

Év eleje okán, több munkatársunk érdeklődött a szabadságokkal kapcsolatos rendelkezések iránt. 
Számukra – és azoknak is, akiknek kétségeik vannak e téren –, az alábbiakban nyújtunk segítséget. 
 

Alapszabadság 
Az alapszabadság mértéke 20 munkanap, ami a 

munkavállaló 

- huszonötödik életévétől 21; 
- huszonnyolcadik életévétől 22; 
- harmincegyedik életévétől 23; 
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- harmincharmadik életévétől 24; 
- harmincötödik életévétől 25; 
- harminchetedik életévétől 26; 
- harminckilencedik életévétől 27; 
- negyvenegyedik életévétől 28; 
- negyvenharmadik életévétől 29; 
- negyvenötödik életévétől 30 munkanapra 

emelkedik. 
- a magasabb mértékű szabadság abban az 

évben jár, amikor betöltöd a törvényben 
meghatározott életkort, (illetve amelyik évben 
gyermeked eléri a 16. életévet), 

Pótszabadság 
Gyermekek utáni pótszabadság: 
- egy gyermeked után 2 nap, 
- két gyermeked után 4 nap, 
- kettőnél több gyermeked után évenként összesen 

7 munkanap pótszabadság illet meg. 

- többféle címen járó pótszabadság egymás mellett 
is jár, 

- a magasabb mértékű szabadság abban az 
évben jár, amikor betöltöd a törvényben 
meghatározott életkort, (illetve amelyik évben 
gyermeked eléri a 16. életévet), 

- évi rendes szabadságod negyedét munkáltatód - 
kérésednek megfelelő időpontban köteles kiadni, ezt 
a szabadság kezdete előtt legkésőbb 15 nappal be 
kell jelentened, de 

- a munkáltatód határozza meg, hogy a 
fennmaradó háromnegyed részt mikor adja ki - 
természetesen a kettőtök közötti egyeztetés illetve 
az év elején kialakított "szabadságolási ütemterv" 
alapján, 

- kettőnél több részletben csak hozzájárulásoddal 
lehet a szabadságot kiadni. 

 
Olajipari Szakszervezet 
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Télen hűt, nyáron fűt? 
 

Jelige: „A munkában is, mint az életben, nagyon fontos a lelkiismeret, ha ez nincs, akkor fel lehet dugni a 
szakmunkás iskolát, főiskolát, az egyetemet, de még a Dr.-i címet is!” 
 

Egy, hosszú hónapok óta közszájon forgó feladvánnyal kezdem írásom. Mit gondol a soraimat 
olvasó, mennyibe kerülhetett a Dunai Finomító irodaház klímarendszerének kiépítése? Egy millióba, 
tíz millióba, netán többe? A választ én sem tudom, annyi azonban bizonyos: nagyon úgy tűnik, nem 
érte meg az árát. A hibás berendezéssel kapcsolatos kérdéseinkkel sok mindenkihez fordultunk már, 
választ azonban senkitől sem kaptunk. Azt reméljük, hogy a Ténykép nyilvánossága segít a sokakat 
érintő kérdés megoldásában. 

 
Vajon mennyit érne a szemünkben az újonnan 

vásárolt gépkocsi, ami használatba vételét követően, 
állandóan a szerelőakna felett állna, miközben 
gondterhelt és elcsigázott szerelők szidnák 
folyamatosan megtervezőjét. Valami hasonló van az 
irodaházi klímaberendezéssel is, hiszen szinte nap, 
mint nap, létrás emberek próbálják újra, meg újra, 
üzembe helyezni. Azt gyanítjuk többen is, hogy ez 
valamilyen garanciális gond lehet. 

A rendszerhez tartoznak úgynevezett 
zónaszabályozók melyekkel minden helységnek 
(melybe telepítve van) külön be lehet/ne állítani a 
kívánt hőfokot. Sokszor azonban hiába világít rajta a 
zöld lámpa, a szerkezet nem akar fűteni, máskor 
meg egyszerűen megáll, és mi fagyoskodunk. 

A vízrendszere eliszaposodik, ezért a mini-szűrők 
eldugulnak, és nem működik a rendszer– mondják a 
létrás emberek. Hogy miért nem építettek be egy 
központi előszűrőt, azt nem lehet tudni. Szinte 
javíthatatlan – állítják a másikfajta létrával 

közlekedők, akik a mechanikus és elektronikus 
egységeket reparálják. Az álmennyezetet 
kicserélték, mert a régi elázott a klímaberendezésből 
csöpögő víztől. Csak halkan jegyezzük meg, hogy 
az új „takarón” is megjelentek itt-ott a vízfoltok, ami 
abból is eredhet, hogy az álmennyezet feletti 
vízcsövek kapcsolódásainál a ragasztási 
hiányosságokat szigetelőszalaggal oldották meg – 
férfi kollégáink mondták, hogy nyáron nagy 
valószínűséggel rendesen elázik az álmennyezet, 
hiszen a felette lévő vezetékek erősen „izzadni” 
fognak. 

Mi pedig ülünk a hideg irodában, orrunkat fújjuk, 
miközben visszasírjuk a nem digitális, ám 
megbízható radiátorokból tartósan áramló meleget. 

Nyáron pedig behozunk egy-egy lavórt, amiben a 
hidegvizet cserélgetve, lábainkat áztatva, hűthetjük 
magunkat… 

       

 Egy Ténykép olvasó, női Munkavállaló 
 

 

 

Rablójog 
 

Ezt adják össze papír és ceruza nélkül! – kiáltotta Szőlősgazda, aki éppenséggel nem arról volt 
nevezetes, hogy különösebb matematikus tálentum szorult volna belé, ámbátor számítását a jövedéki 
cselvetések örvényében amúgy ügyesen megtalálta. 
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– Mit, kedves barátom? – kérdezte Szépasszony, 

miközben a citromfüves körömvirág-teát osztogatta 
a herendi csészékbe. Amolyan náthás, kehes idő 
járta: se tavasz, se nyár, a nehéz idő oly súlyosan ült 
a gyomrokban, akár a hidegen megevett töltött 
káposzta. A nap is kókadtan bujdokolt a rongyos 
felhők között, mint valami maródi betyár 
a nádasban. 

– Hát azt, kedves asszonyom, ami énvelem történt. 
– Mi történt? – Barna adjunktus is teát kért. 
– El akartam adni fiam megunt gitárját, s bevittem 

egy hangszerkereskedőhöz, aki át is vette 
bizományba. Hanem egy hét múlva telefonált az 
illető, s közölte: boltjába betörtek, a hangszereket, 
köztük fiam gitárját elvitték. 

– No, arra keresztet vethet! – vélekedett 
Szépasszony. 

– Megtettem, kezit csókolom, és használt. Újabb 
hét múlva ismét telefonált a kereskedő. A rendőrség 

elfogta a tettest, menjek a kapitányságra. Nosza, 
indultam, fiammal együtt. Kedves rendőrnő 
fogadott, s közölte, a hír igaz, mi több, a lopott 
holmi is megkerült. Talán. Szíveskedjünk 
elmondani, hogyan nézett ki a gitár. Leírtuk 
részletesen, s csodák csodája a hangszer ott feküdt 
a többi bűnjel között egy mellékszobában. 
Elvihetem? A csinos, vörös rendőrhölgy fejét 
tagadólag rázta. 

– Nyilván meg kell várnia a gitárnak is tárgyalást, 
mint bűnjelnek – okoskodott Barna adjunktus. 

– Még ha csak azt kéne, megérteném! – 
Szőlősgazda az asztalra ejtette dolgos öklét, 
a csészék rémülten ugrottak anyjukhoz, 
a teáskannához. – A rendőrnő fölvilágosított az új 
világ játékszabályairól: csakis a rabló írásos 
engedélyével vihetjük haza a saját tulajdonunkat – 
ez a törvény. 

Czakó Gábor 

 
Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu 

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

Ha egeret akarsz fogni, nem árt, ha szalonnát is 
teszel az egérfogóba. 

* 
Aki dolgozik, nem ér rá pénzt keresni. 

* 
A kedves szavak nem kerülnek sokba. 

Mégis sokat érnek. 
* 

Ha Ádám és Éva kínaiak lettek volna, akkor 
még mindig a paradicsomban lennénk, mert 

megeszik a kígyót, az almát meg hagyták volna 
a francba. 

* 
A Mozilla a gyengék útja. Az igazi férfi Internet 
Explorert használ - kaland, veszély, kockázat! 

 
* 

Érdemes akként élni, amiben hiszel, különben 
előbb-utóbb abban fogsz hinni, ahogy élsz. 

* 
Engem a televízió műveltté tesz. 

Ha valaki bekapcsolja, mindig kimegyek a 
másik szobába könyvet olvasni. 

* 
Kubában Fidel Castro a beszéde közben a 
padlóra zuhant. A padlót azonnal őrizetbe 

vették, kihallgatták és lelőtték. 
* 

A piszoknak is van lelke. Csak szemét. 
* 

A holnapi víz nem oltja a mai szomjadat. 
* 

„Tisztelt Uram! Tudomásomra jutott, hogy 
feleségemnek a házasságunk előtt viszonya volt 
Önnel. Kérem, hogy házunk látogatásától a 
jövőben tartózkodni szíveskedjék!" 

„Uram! Csupán jelezni kívánom, hogy 
„Tudomásomra jutott” kezdetű körlevelét 
megkaptam!" 

* 

A globalizáció Diana hercegnő halálával 
érzékeltethető: az angol hercegnő egyiptomi 
barátjával karambolozott egy francia alagútban, 
egy német autóval utazva, amelyben holland motor 
ketyegett, amit belga sofőr vezetett, aki skót 
whiskey-t piált, és egy japán motoron utazó olasz 
paparazzi követte. És mindezt elolvasod te, egy 
magyar, aki kínai ruhákban ülve taiwani monitort 
bambulsz. 

* 
Szomszéd úr! A Földön kívüliek a barátaink vagy 

az ellenségeink? 
- Miért kérdezi? 
- Mert az előbb az udvaron leszállt egy repülő 

csészealj és elvitték az anyósát! 
- A barátaink. 

* 
A tanárnő a gyerekeket kérdezi: 
- Na, ki tudja megmondani nekem, hogy mit ad 

nektek a tyúk? 
- Tojást! 
- Nagyon jó! És azt meg tudjátok mondani, mit 

ad nektek a kecske? 
- Kecsketejet! 
- Bravó! És mit ad nektek a tehén? 
- Mindenféle rohadt házi feladatot meg 

dolgozatot! 
* 

Három férfi beszélget: 
- Engem, ha meghalok, fektessenek az anyám 

mellé! - sóhajt az első - Addig volt nekem jó 
dolgom, amíg ő élt! 

- Engem meg a feleségem mellé! - mondja a 
második. - Áldott jó asszony volt, hűséges a sírig. 

A harmadik hallgat. 
- Hát te? - faggatják a barátai. 
- Engem fektessenek a postáskisasszony mellé! 
- De hiszen ő még él! 
- Na és? Én se vagyok halott! 

* 



- Atyám, nekem nem kell semmit meggyónnom. 
Nem iszom, nem nőzöm, mostanában pedig még 
nem is loptam. 

- Tudom jól, fiam, de hamarosan kiszabadulsz. 
* 

A lagziban verekedés tör ki. A rendőrök beviszik 
a résztvevőket és kihallgatják őket. Kérdezi a 
rendőr: 

- Na, hogy is volt ez? 
- Táncolunk a menyasszonnyal, a zenekar pedig 

csak nem hagyja abba a zenét. Egyszer csak a 
vőlegény átveti magát az asztalokon, odaugrik 
hozzánk, és irgalmatlanul a lába közé rúg az 
asszonyának. 

- Az bizony fájhatott! 
- Nekem mondja, három ujjam eltört. 

* 
- Dezsőke honnan jön az áram? 
- Az őserdőből tanár úr. 
- Ezt miből gondolod? 
- Mert amikor a múltkor elment az áram, apa azt 

mondta, már megint lekapcsolták az áramot ezek a 
majmok. 

* 
Férj a feleségnek: 
- Azt hallottam a rádióban drágám, hogy a 

házastársakat ugyanolyan jogok illetik meg. 
- Fogd be a pofád Dezső és vasalj tovább! 

* 
Megkérdezik Gusztit, kire szavazott a 

választáson: 
- Hát a Gyurcsányra. 
- És miért? 
- Mert Orbán munkahelyet ígért... 

* 
Miért mászol fel mindig a fára? - kérdezi 

tizenhárom éves húgocskáját a tapasztalt, tizenhét 
éves nővére. 

- A fiúk azt mondják, én szedem legügyesebben 
a cseresznyét! 

- Egy frászt. Azért küldenek a fára, mert a 
bugyidat akarják látni. 

Másnap a lány újra fent van a fa tetején. Nővére 
leparancsolja. 

- Most minek hívtál le? - duzzog a kislány. - Ma 
nem is vettem fel bugyit! 

 
 

E-mail:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 

 
Az Olaj ipar i  Sza ks zervezet  idő sza kos kia dványában  ingyenesek a  h irdetések  

 

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

 

Az Olajipari Szakszervezet 
Időszakos kiadványa 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 

 
Levelezési cím: Mol Nyrt. 2443 Százhalombatta Pf.: 1.  

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

Belső telefon: 124-69 Fax: 115-19 
Külső telefon: 06-23-552-469 

 

GYORS, PONTOS MUNKA –  ELFOGADHATÓ ÁRON –  HÍVJON, MEGYÜNK ! 
 

NÁLUNK M ÁR 15 000 FT +Áfáért HŐKAMERÁS VIZSGÁLATOT RENDELHET!  
 

NÉZZE MEG HONLAPUNKAT:  www.hoterkepkeszites .hu  
 

 

 

BATTA GAME 
 

Új és használt gépek adás-vétele 

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT – MASSZÁZS! 
 

 

Alakformáló 
masszázs 
Arcmasszázs 
Frissítő masszázs 
Talpmasszázs 
Thai masszázs 

                

 
 

Tímárné 
Bánkuti Zsuzsanna 

Százhalombatta 
+36-20-222-1369 
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