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Önmagadért-velünk! 
 
A magyar nyelv Magyarország hivatalos nyelve és az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyike… 

 

 
 
 

…ám ha valahol, „valakik”, le akarnak valakit cserélni, és munkájában nem találnak hibát, 
munkaköri feltételként azon nyomban segítségül hívják valamelyik bábeli nyelvet.  

 
 

                                                                                               

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu LIGA Szakszervezetek 
tagja 

 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hivatalos_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3
http://teuton.hu/tudasbazis/wp-content/uploads/showthumb0985.html.jpg


 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Orosz–osztrák piacfelosztás 
Magyar Hírlap Online 

 

Az OMV a Slovnaftban szerzett volna eredetileg részesedést, ezért akart nyomást gyakorolni a Molra. Az 
osztrák és az orosz kormány felosztotta egymás között a régió energetikai piacát. Ha a magyarok – 
szokásuk szerint – ismét lázonganának az osztrák befolyás növekedése ellen, akkor segítségül hívják a 
közös érdekek érvényesítésére az oroszokat – derült ki az osztrák állami ellenőrzésű energetikai vállalat 
vezetőinek e héten a bíróság előtt tett tanúvallomásaiból. 

 

A csaknem két évszázados hagyományokra 
visszatekintő osztrák–orosz történelmi társasjáték 
lényege, hogy a közös érdekeket közös nyomással 
érvényesítsék. A közös érdek most az, hogy a közép-
európai országok ne hozhassanak létre egy olyan 
energetikai folyosót az Adriától a Balti-tengerig, mely 
függetlenné tehetné őket az orosz energetikai 
zsarolástól és az osztrák befolyástól. Az osztrák és az 
orosz kormány ennek megfelelően utasította az ország 
két állami ellenőrzésű vállalatát, az OMV-t és a 
Szurgutnyeftyegazt, hogy vásárolják fel ennek az 
energetikai folyosónak a déli pillérét alkotó magyar 
Mol akkora részesedését, amely lehetetlenné teheti az 
önálló döntéshozatalt. Az OMV ezzel kiüthette volna 
legveszélyesebb térségbeli versenytársát, a Kreml 
pedig beleláthatott volna az egész térség fejlesztési 
stratégiájába. 

Mivel az energetikai fejlesztések évtizedekre 
beprogramozzák a gazdasági fejlődés lehetőségeit is, 
Bécs és Moszkva ezzel bebiztosíthatta volna, hogy 
érdekeik ellenében semmilyen gazdasági döntés ne 
születhessen a régióban. 

Ezt a forgatókönyvet most már az OMV vezetőinek 
tanúvallomása is megerősíti. A héten folyt ugyanis a 
bécsi bíróságon a fellebbviteli eljárás abban a perben, 
amelynek vádjai szerint az OMV vezérigazgatója 
manipulálta a piacot, amikor 2009 tavaszán eladták a 
Szurgutnak a Molban szerzett 21,2 százalékos 
részesedésüket. Stefan Waldner, az OMV felvásárlási 
és összeolvadási tevékenységért felelős vezetője a 

bíróságon tett tanúvallomásában elmondta: két 
forgatókönyvet dolgozott ki a JP Morgan befektetési 
bank, amelyet az osztrák társaság felkért, hogy 
vizsgálja meg a Mol-részesedés értékesítésének 
lehetőségeit. 

A második számú forgatókönyv, amelyet 
előterjesztettek az orosz féllel kezdett tárgyalásokon, 
azt tartalmazta, hogy az OMV vételi opciót szerez a 
Mol szlovákiai leányvállalatára, a Slovnaftra a Mol-
részesedésért cserébe. A végleges szerződésbe 
azonban nem került be a vételi opció, a 
Szurgutnyeftyegaz kezdeményezésére – mondta 
Waldner később a DowJones amerikai gazdasági 
hírügynökségnek. 

Wolfgang Baumann, az osztrák cég 
felügyelőbizottsági tagja is megerősítette a 
hírügynökségnek: az OMV a Mol-részesedés 
értékesítésével is nyomást akart gyakorolni a magyar 
cégre annak érdekében, hogy érdekeltséget 
szerezhessen a Slovnaftban. 

Somlyai Dóra, a Mol-csoport kommunikációs 
igazgatója szerint a bécsi bíróságon az OMV vezetői 
elismerték: szándékaik nem voltak barátiak. Emellett 
utólagosan is beigazolódtak azok a félelmek, amelyek 
a régió felosztásával kapcsolatosan 
megfogalmazódtak. Ennek eredményeként nagy 
valószínűséggel az OMV-hez került volna a Slovnaft, 
míg a Molt feldarabolták volna – hangsúlyozta 
Somlyai Dóra. 

Szalontay Mihály 
 
Az alábbi levelet küldtük el a Nemzetgazdasági Minisztérium Államtitkárának. Válaszát – természetesen - 
megjelentetjük következő lapszámunkban.  A szerk. 
 

Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság 

Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár 
Tisztelt Államtitkár úr! 
 

Tárgy: Rendes szabadság 
Idézet a Mt. 130.§-ból: 
„A munkavállalót annak alapján, hogy munkaviszonyban áll, évente rendes szabadság illeti meg. A rendes 
szabadság alap és pótszabadságból áll. A szabadság a dolgozó részére járó díjazott (fizetett) pihenőidő. Az 
alapszabadság főszabály szerint legalább húsz munkanap, maximum 30 nap lehet. Mivel a szabadság kiadásának 
alapvető célja, hogy a munkavállaló pihenését, regenerálódását szolgálja, ezért az alapszabadság mértéke nem a 
munkaviszonyban eltöltött időtől, hanem a dolgozó életkorától függ: az életkor emelkedésével növekszik.” Idézet 
vége. 
 

A fenti szabályozás abban az időben született, mikor a munkavállaló nők 55, és a munkavállaló férfiak 60 éves 
korukban mehettek rendes nyugdíjba. Mára, a nyugdíjkorhatár felemelésének okán, idejét múlta a fenti 
szabályozás. 
Ezzel kapcsolatos kérdésünk a következő: mikor gondolja át (tervezi-e?) a kormány az alapszabadság, 
illetve az eddigiekben maximált 30 napos szabadság megemelését? 
Százhalombatta, 2011. január 31. 
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Szíves válaszát előre is köszönöm: 
Brunecker Jenő 
Olajipari Szakszervezet 
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Egy beszivárgó jelenség 
Nem a válság okozza a munkahelyi stresszt? 

 
A világ felgyorsult, mi pedig egyre többet "stresszelünk". Egy nemrég publikált felmérés szerint az 

élet minden területére beszivárgó jelenség legsúlyosabban dolgos énünket érinti, azaz a munkahely 
vált életünk legfőbb feszültségforrásává. 

 
Riasztó eredmény, hogy ez sokszor még a család 

feletti aggodalmakat is háttérbe szorítja, és sokan 
csak az alkoholt használják, mint lehetséges 
stresszoldót. Ifj. Serényi Jánost, az Értéktrend 
tanácsadó szakpszichológusát okokról és 
megoldásokról kérdeztük. 

Az Értéktrend Kft. felmérése magyarországi 
nagyvállalatok dolgozóit vizsgálta arra vonatkozóan, 
mit tartanak életük főbb feszültségforrásainak és 
hogyan keresik a megoldást problémáikra. Az 
eredmények a válság tükrében is megdöbbentőek. 

Kiderült, hogy az elmúlt két évben a legtöbb 
stresszt munkahelyi problémák okozták, háttérbe 
szorítva ezzel még a családi, társadalmi vagy 
egészségügyi aggodalmakat is. 

A felmérés másik szomorú tanulsága, hogy a 
stresszben élők a feszültséget első helyen alkohollal, 
dohányzással enyhítik, csak ezután próbálnak 
konstruktív megoldást keresni problémáikra, a jól 
bevált stresszkezelési eszközöket – például a sportot 
– pedig a többség nem alkalmazza. 

Pedig azon is sok múlik, hogyan szűrjük a 
beérkező információkat, miként dolgozzuk fel, 
illetve értelmezzük a bennünket megtaláló 
problémákat – magyarázza ifj. Serényi János, aki 
azt is vázolja, hogy sokszor már magára a stresszre 
'stresszelünk rá' vagyis elképzelhető, hogy a valóság 
nem is annyira szélsőséges, mint amilyennek az 
adott helyzetben érezzük. Mint azt a szakember 
elmondja, feszült helyzetben szűkebb mezsgyében 
mozog a gondolkodásunk, és válsághelyzetben 
gyakran nem vagyunk képesek objektív mércével is 
helytálló döntéseket hozni. 

A stresszre egyébként négy plusz egy megoldással 
válaszolhatunk: küzdünk, elmenekülünk, betegek 
leszünk vagy segítséget kérünk, az ötödik lehetséges 
módszer pedig a stresszel való megküzdés egy 
későbbi, konkretizált időpontban. Manapság sokan 
benne maradnak a problémát kiváltó helyzetben, ez 
egyfajta elvárás is. 

Az emberek jelentős része nem rendelkezik 
megfelelő megküzdési repertoárral ahhoz, hogy 
konstruktívan kezelni tudja szorult helyzetét, 
ráadásul az alapos megértésre – és a tanulságok 
leszűrésére – nem fordít kellő figyelmet – 
magyarázza a szakpszichológus. 

Mint megtudjuk, mindannyiunk életében vannak 
krízisidőszakok, ilyen helyzet például az iskolák 

elvégzése, egy új munkahelyre való beszokás, de 
akár a házasság is. 

Az ember ilyenkor felfokozott állapotba kerül, 
hogy az új helyzettel sikeresen meg tudjon küzdeni, 
ez tipikus reakció. A probléma ott van, hogy nem 
elég gazdag a repertoárunk arra vonatkozóan, 
hogyan tehetjük meg mindezt. 

A tanácsadó szerint ugyanis nem önmagában a 
stressz mértéke a meghatározó, hanem az a fontos, 
milyen minőségű megküzdési repertoárral 
rendelkezünk a mérleg másik oldalán. Nehezítő 
tényező, hogy olyan világban élünk, ahol azt 
képzelhetjük, az ember vagy - bólogató Jánosként - 
megfelel, vagy kirúgják, azaz sokunknak meg sem 
fordul a fejében, hogy vannak egyéb választási 
lehetőségek is. 

Azt sajnos nem tanítják az iskolában, hogyan 
'futtassuk le' magunkban ezeket a történeteket oly 
módon, hogy az a lelki jólétünket gazdagítsa - 
magyarázza ifj. Serényi János, aki szerint a kialakult 
helyzetért nem csak és kizárólag a válság tehető 
felelőssé. Sok múlik azon, gyerekként megkaptuk-e 
az alapvető érzelmi erőforrásokat, módszereket, 
volt-e szüleinknek ideje és türelme megtanítani 
minket a válságkezelésre (akár saját 
példamutatással). 

Mivel minden felgyorsult körülöttünk, egyre több 
információ ér bennünket, és ezzel párhuzamosan 
több lehetőség nyílik önmagunk másokkal való 
összehasonlítására. Így aztán eltolódtak az 
értékrendek, a pénznek és az anyagi létbiztonságnak 
felértékelődött a relatív szerepe, miközben az 
emberek elvesztették egymással és önmagukkal való 
kapcsolatukat. 

Az erőteljes védő funkcióval bíró kis közösségek 
fokozatosan megszűnnek, kialakulóban egy ego-
központú szemlélet, amelyben a legfontosabb 
önmagunk és javaink túlzott előtérbe helyezése. 

Az, hogy most hogyan érzem magam, gyakran egy 
korábbi – esetleg kellő megfontolást nélkülöző – 
döntésem következménye. Teljes mértékben a 
válságra fogni egyéni boldogtalanságunkat, 
ugyanannyira nem segít, mint ha mindent magunkra 
veszünk – magyarázza ifj. Serényi János, aki szerint 
gyakran irreális célokat és elvárásokat támasztunk 
magunk felé, és ennek folyamatos felülvizsgálata is 
elmarad. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


Hiába van válság, ugyanazt az elvárást 
fogalmazzuk meg magunkkal, illetve a világgal 
szemben, mint a konjunktúra idején. Nehéz 
körülmények között – ahogyan erről jó néhány 
megdöbbentő élménybeszámoló, mélyre ható 

irodalmi alkotás is szól – éppen a valódi emberi 
értékek fókuszba helyezése adja a legnagyobb 
segítséget – teszi hozzá. 

(folyt. a következő oldalon) 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

A szakember rámutat, az is komoly probléma, 
hogy a mindennapjainkba beszűrődő 
információáradat megerősített egy amúgy is 
bennünk élő illúziót, nevezetesen azt hogy örökké 
élünk. Az emberek elvesztették kapcsolatukat saját 
elmúlásukkal, ezzel párhuzamosan pedig távolodnak 
saját legelemibb, legemberibb értékeiktől is. 

A haláltól való szorongás az egyik legősibb, 
legalapvetőbb félelmük, a jóléti társadalmakban 
pedig ez a – leginkább tudattalanul lappangó – 
félelem felerősödik, hiszen az egész világ itt van a 
szobánkban, ezzel valahogy kevésbé 
összeegyeztethető a tény, hogy egyszer meghalok. 

Erősebbé vált a dolgok elvesztésétől való félelem, 
pedig ahogy mondani szokták, a sírnak nincs zsebe 
– magyarázza a szakpszichológus, hozzátéve hogy 
az emberek sokszor ezen félelmek mentén 
(leggyakrabban nem tudatosan) hozzák meg 
döntéseiket. A lehetséges megoldásokról szólva a 
stresszkezelési tréingeket vezető szakember úgy 
fogalmazott, már az is nagy segítség, ha az ember 
nem elhárítani, hanem megérteni akarja a gondját. 

Ez első ránézésre visszalépésnek tűnhet, a 
stresszkezelésben viszont előrelépésnek számít, 
hiszen a probléma végérvényes kezelése ugyanúgy 
feszített tempót igényelne – magyarázza ifj. Serényi 
János, aki szerint sokat segít, ha az ember odafordul 
saját vidám, spirituális, vallásgyakorló, sportoló, 
vagy éppen relaxáló énjéhez, ha tud segítséget kérni, 
ha szívének kedves közösségeket keres, és ha kész a 
pihenésre is. 

Megoldás, ha perspektívát váltunk, elképzeljük, 
hogyan festhet a helyzetünk más szemszögből 
(például egy hangya szemszögéből vagy a Marsról), 
vagy megkeressük, mi lenne a legviccesebb vagy a 
legmeghökkentőbb válaszreakció a problémára. 

A sport, az új olvasmányélmények mind-mind 
hasznosak, és nagy segítség, ha az ember utazik 
saját érzéseiben, aktívabb szerepet vállal azok 
megélésében és kideríti, hogy hol van a helyük, mi a 
szerepük az egyén életében. 

 
A www.ma.hu engedélyével 

 

 

Gondoskodunk, tehát vagyunk 
 

Ez lehetne a szlogenje Alapítványunk több mint egy évtizedes tevékenységének, hiszen közel húszezer 
alkalommal tudtunk nyugdíjas munkatársaink életkörülményein javítani, és százötvennél is több rendezvény 
megszervezésében, illetve anyagi támogatásában működtünk közre. 

A nehéz gazdasági helyzet ellenére a MOL Gondoskodás Alapítvány 2010-ben is segélyben részesített 
1800 nyugdíjas munkatársunkat és hozzájárult ahhoz, hogy eljuthassanak a MOL által szervezett „MOL 
Regionális Családi Nap” rendezvények egyikére. Az alapító MOL Nyrt. anyagi támogatásának, valamint az 
aktív dolgozók 1%-os SZJA felajánlásának köszönhetően reményeink szerint 2011-ben is maradéktalanul 
eleget tudunk tenni az alapító okiratban megfogalmazott célkitűzéseknek és a mintegy tizenháromezer 
olajipari nyugdíjas elvárásainak.  

Külön öröm számunkra, hogy a munkatársak adófelajánlása a korábbi évekhez képest tavaly 
megnégyszereződött, és reméljük ez a folyamat az idén is folytatódni fog. Ismételten köszönjük 
munkatársaink egyszázalékos adófelajánlását, és egyben kérjük valamennyi szénhidrogén iparban 
dolgozó munkatársunkat, hogy 2011-ben is támogassák célkitűzéseinket adójuk felajánlásával.  
 

A MOL Gondoskodás Alapítvány adószáma: 18045659-1-43 
 

2011-ben is szeretnénk biztosítani, hogy a MOL regionális családi napjain minél nagyobb számban 
tudjanak részt venni volt kollégáink. Annak érdekében, hogy minden nyugdíjasunkhoz el tudjunk jutni, 
feltétlenül szükséges az Alapítvány adatbázisának naprakész karbantartása. 

Ennek érdekében kérjük valamennyi nyugdíjas és aktív dolgozó segítségét, hogy a nyugdíjas 
munkatársaink elektronikus és postai elérhetőségét a kuratórium e-mail vagy posta címére eljuttatni 
szíveskedjenek. (E-mail: gondoskodas@mol.hu; postai cím: MOL Gondoskodás Alapítvány, 1117 
Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) 

A MOL Gondoskodás Alapítvány kuratóriumának nevében 1 %-os adó felajánlásukat, illetve 
közreműködésüket előre is köszönöm.  
Üdvözlettel: 
Murin János, elnök 
 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.ma.hu/
mailto:gondoskodas@mol.hu


Felhívás! 
 

A bérfejlesztést követően, kérjük azokat a munkatársainkat, akiknek az új 
adórendszerre való átállással kevesebb lett a fizetésük, azt ezt igazoló bérpapírokkal 
jelentkezzenek az Olajipari Szakszervezetnél! 
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Az életmentő bőrvizsgálat 
Melanomamobil 

 
Egy ártalmatlan anyajegy és egy életveszélyes melanoma között, az átlagember biztosan nem veszi 

észre a különbséget. A kór legelső tünete lehet akár egy apró elváltozás egy jóindulatúnak tűnő 
anyajegyen. A melanoma korunk egyik legagresszívebben és leggyorsabban terjedő rákos betegsége, 
mely végzetessé válhat, ha nem diagnosztizálják időben! A MOL százhalombattai finomítójánál évek 
óta végez kihelyezett munkahelyi melanoma– és bőrrák-szűrést a Melanomamobil, melynek vezető 
orvosától, Dr. Horváth Bélától tudtunk meg hasznos információkat a betegségről és annak 
megelőzéséről. 

 
- Miben különbözik a Melanomamobil szűrés a 

többi bőrrák-szűréstől? 
- A Melanomamobil magas színvonalú, 

megbízható és alapos bőrrák-szűrést biztosít. A 
helyszínen körültekintő adatfelvétel készül, 
genetikai és életmódbeli rizikótényezőkről. A 
pácienseket bőrgyógyász specialista tetőtől talpig 
átvizsgálja. Minden egyes anyajegyről speciális 
fényképezőgépekkel fotódokumentáció készül. Nem 
csak azokról az anyajegyekről készül kép, melyeket 
a helyszínen az orvos veszélyesnek ítél meg, mivel 
bármely anyajegyből kialakulhat melanoma. A 
központban minden egyes képet még egyszer átnéz 
legalább kettő dermatoszkópos képelemzésben 
jártas specialista szakorvos. Kontroll esetén az előző 
vizsgálat képeivel összehasonlítja, így a 
kontrollszűréseknél a legapróbb változásokra is fény 
derül. Ennek a technológiának köszönhetően már a 
legapróbb bőrelváltozásokat is időben ki tudjuk 
mutatni a változás alapján: 

- teljes bőrfelületre kiterjedő vizsgálatra van 
szükség, 

- speciális technológiával minden anyajegyről 
felvételt kell készíteni, 

- az ellenőrző vizsgálatok alkalmával minden 
anyajegyet össze kell hasonlítani a korábbi 
állapotával, 

- az eredmények kiértékelésébe be kell vonni egy 
második vagy akár harmadik orvos szakértőt is. 

A MELANOMAMOBIL bőrrák-szűrése az 
egyetlen, amely eleget tesz a fenti feltételeknek – és 
ezzel akár életeteket is megmenthetünk. 

- A melanoma a bőr felületén, tehát szemmel 
látható helyen fejlődik. Miért olyan nehéz akkor 
észrevenni? 

A legnagyobb baj az, hogy a korai melanoma 
teljesen úgy néz ki, mint egy szabályos anyajegy. 
Ekkor még teljes mértékben gyógyítható, ám csupán 
„csendesen” növekszik, semmi panaszt nem okoz a 
páciensnek, így egy laikus nem is nagyon veszi 
észre, hogy baj lehet. Amikor a melanoma elkezd 
tüneteket produkálni, tehát vérezni, viszketni és 
váladékozni, akkor már késő lehet, mert áttéteket 
adhat, és a beteg gyakorlatilag menthetetlenné válik. 

- 2005 óta végeznek a MOL százhalombattai 
finomítójánál szűrővizsgálatot. Milyen a kollégák 
bőrének állapota? 

- Az elmúlt évek során összesen 983 személyt 
(451 nőt és 532 férfit) vizsgáltunk meg. A szűrések 
során felfedezésre került 3 melanoma és 10 bőrrák. 
56 esetben nagyfokú szabálytalanságot mutató 
anyajegy miatt megelőző célú eltávolítást 
javasoltunk. 438 olyan munkatárs volt, akiknél kissé 
szabálytalan anyajegyek szoros követését, 
megfigyelését javasoltuk, melynek módját a szűrési 
értesítőkben részleteztük. A szűrések során 83 olyan 
személyt azonosítottunk, akinél IGEN MAGAS 
melanoma és bőrrák rizikót állapítottunk meg, míg 
EXTRÉM MAGAS rizikóval rendelkező munkatárs 
3 volt. Az érintett kollégáknál a megelőző 
felvilágosítást a leletben részleteztük. 

- Mikor vehetik igénybe legközelebb, 
munkatársaink az önök szolgáltatását? 

- 2011. március 21-én (hétfőn) Százhalombattán 
tartunk szűrést a MOL Nyrt.-nél, amelyekre 
előzetesen bejelentkezni a +36 70 337 3333-as 
számon lehet. Ezen kívül a jövőben tiszaújvárosi 
időpontokra is lehet számítani! 

Hegedűs Andrea 

 

Elkésett, de talán még időben van 
 

Akciócsoportot hoz létre a kormány, hogy megvédje a versenyszféra munkavállalóinak nettó nominálbérét 
– a saját adóreformjától. Az egykulcsos adórendszer ugyanis a mai formájában gyakorlatilag minden olyan 
munkavállalót, aki a nemzeti átlagkereset másfélszerese alatti fizetést kap, több ezer forintos büntetéssel sújt. 
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Ezt ugyan a LIGA Szakszervezetek hónapok óta sikítja az érdekegyeztetés jelenleg légüres terébe, a 
kormány mégis eltántoríthatatlan volt. Na, most megjöttek az első fizetések, és lám, a végösszeg csak 
kevesebb lett a tavalyinál. 

A LIGA Szakszervezetek üdvözöl minden, a munkavállalók bérének emelését célzó intézkedést. A 
munkavállalók azok, akik az elmúlt évtizedben folyamatosan mindig megfizettek minden kormányzati vagy 
gazdaságpolitikai döntésért (tévedésért), minden válságért és válságkezelésért. Szükség van a munkavállalók 
bérének emelésére. 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Segítünk eligazodni – dönteni Önnek kell 
 

Az előző - a nyugdíjpénztári változásokról szóló – cikk az öngondoskodás fontosságáról szóló 
mondatokkal zárult. Vajon mit is értünk e fogalom alatt, milyen lehetőségeink vannak arra, hogy az 
aktív évek után is - elvárt életszínvonalunknak - megfelelő jövedelmünk lehessen. 

 
Bár manapság az öngondoskodás alatt a zavartalan 

nyugdíjas évek biztosítását értjük, a fogalom ennél 
tágabban értelmezhető. Egy olyan tudatos, előrelátó 
pénzügyi tervezésről beszélünk, amely közép, de 
inkább hosszú távú (élet)céljaink megvalósítását 
célozza. Fontos, hogy módja és mértéke mindig 
igazodjon életciklusunkhoz (magyarán se alul, se 
felül ne tervezzük megtakarításainkat, ezért időről-
időre vizsgáljuk felül azokat). Ennek megfelelően az 
öngondoskodás célja (a teljesség igénye nélkül) 
lehet lakáscélú, vagy gyermekeink jövőjének 
biztosítása, hosszú távú egészségfenntartás 
(egészségpénztár!), kereset, és persze nyugdíj-
kiegészítés. 

Modern társadalmakban egyre hangsúlyosabban 
kerülnek felszínre a nagy – szociális, egészségügyi, 
valamint az öregkori – ellátó rendszerek problémái. 
Mindenki előtt tény, hogy a lakosság öregszik, 
egyre kevesebb aktív munkaerőnek kell kitermelnie 
a nyugdíjakat. Mégis, a lakosság 80%-a semmilyen 
megtakarításokkal sem rendelkezik.  

Persze hamar megfogalmazódik a kérdés: ugyan 
miből takarékoskodjak? Ám gondoljunk csak bele, 
hogy egy időben megkezdett, jól megválasztott 
megtakarítási forma már néhány ezer forintos havi 
részlettől tisztességes vagyonná nőhet tizenöt-húsz 
év távlatában. 

És akkor még nem beszéltünk a sok cégnél 
elérhető cafeteria rendszer előnyeiről, amelyben 
vélhetően minden korábbinál nagyobb mértékben 
kapnak szerepet az öngondoskodásra szolgáló 
elemek, különösen az eddigi 25%-osnál jóval 
kedvezőbb 16% adókulcs ismeretében. 

Milyen öngondoskodási formák léteznek? 
„Számuk számtalan”, a hosszúlejáratú 
államkötvények vásárlásától a lakásvásárlásig. 
Bizony a lakásvásárlásig; egyre többen vásárolnak a 
még mindig nyomott árú ingatlanpiacon lakást, akár 
hitelre is, megfelelő hitelkonstrukció 
igénybevételével. Az ingatlan futamidő alatti 
bérbeadásával a havi hitelterhek lefedezhetők, 15-20 
év múlva egy tehermentes ingatlan gazdái lehetünk, 
amelyet értékesíthetünk, vagy továbbra is bérbe 
adhatunk. 

Az e témakörben legjellemzőbb négy hazai 
megtakarítási forma az önkéntes nyugdíjpénztár, az 
életbiztosítás, a nyugdíj elő-takarékossági számlák 
és un. nyugdíj programok. 

Mindegyikre igaz, hogy közép és hosszú távon 
fejtik ki hatásukat, hozamuk valamilyen befektetési 
formához (alapok teljesítményéhez) kötődik. Egyéb 
tulajdonságukban (pl. járadékfizetési lehetőség, 
garantált hozam, adó jóváírási lehetőség, kamatadó-
mentesség, stb.) már nagyobb a szórás, de a piac 
igen nagy és egyre szélesebb a választék is. 

Bár nagy a választék, mindig nagyon 
körültekintően válasszunk pénzügyi partnert, hisz ne 
feledjük, a jó, vagy rossz döntés akár egy életre 
szólhat. 

AXA-termékek az öngondoskodás piacán 
Az AXA-csoport szerte a világon 57 országban 96 

millió ügyféllel büszkélkedhet. Pénzügyi háttere 
rendkívül stabil, biztosítási és pénztár szolgáltatási 
tevékenysége különösen aktív és sikeres. Íme, 
néhány az öngondoskodás témakörében figyelembe 
vehető AXA termék, illetve szolgáltatás, amelyet 
figyelmükbe ajánlok: 

AXA Önkéntes nyugdíjpénztár 
Már 3.500,-Ft/hó összeggel elindítható a 

megtakarítás, amelynek mértéke rugalmasan 
változtatható. Örökölhető; a saját befizetések után 
20% (max. 100.000,-Ft/év) adójóváírás vehető 
igénybe. A befizetett összeget a pénztári tag 
hozamelvárásának, kockázatérzékenységének 
megfelelően háromféle portfolió egyikében 
helyezheti el a pénztár. 

Céges cafeteria-rendszer (VBK) keretein belül 
igényelhető. 

UNIVERZUM – befektetés, egyben életbiztosítás 
A termék az AXA egyik legújabb, 

„legkorszerűbb” terméke, számos tulajdonságának 
megfelelően egyedülálló a piacon. Ötvözi a 
befektetések előnyeit az életbiztosítások 
megnyugtató hátterével, magyarán megfelel a magas 
hozamelvárásoknak, egyben (anyagi) biztosítékul 
szolgál váratlan élethelyzetekre. Főbb tulajdonságai 
dióhéjban: 

Biztonságos, mert 
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- háromféle devizanemben tartható nyilván a 
megtakarítás, amely bármikor kedvezményesen 
átváltható egyik devizanemről a másikra, 

- rugalmasan választható eszközalapok és 
eszközalap válogatások a kockázatvállalási 
hajlandóságot figyelembe véve kialakított 
portfoliók: megfontolt, kiegyensúlyozott, 
dinamikus, vagy akár teljesen egyéni allokáció 
összeállításával 

- árfolyam figyelési és hozamoptimalizáló 
szolgáltatás is igényelhető. A biztosító 

figyelmeztetheti például a szerződőt a befektető 
szempontjából előnyös, vagy hátrányos trendekre, 
nagyobb árfolyammozgásoknál vagyonvédő 
intézkedéseket hozhat (átmenetileg a 
legbiztonságosabb portfolióba „terelve” a pénzt). 

Amennyiben az ügyfél igényli, „trendvadász” 
nevű szolgáltatása keretében a biztosító hónapról-
hónapra automatikusan a legjobban teljesítő 
portfolióba helyezi az ügyfél megtakarításait), 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

(folyt. az előző oldalról) 
- Akár az egész család részére választható – 

különböző összetételű –kiegészítő kockázati élet-és 
balesetbiztosítási csomagok – egy biztosításon belül. 

Rugalmas, mert 
- három év után bármikor szüneteltethető, vagy a 

havi díj leszállítható, 
- eseti befizetések bármikor tehetők, 
- nincs orvosi vizsgálat 
- a szerződést akár az ön munkahelyén, 

otthonában is megkötheti 
Költség hatékony, mert 
- már 12.500,-Ft/hó befizetéstől igényelhető, 
- hűség bonusz programja egyedülálló: az első 

három év befizetéseinek felét egy külön alapba 
helyezi a biztosító és évről-évre nagyobb százalékát 
írja jóvá a számlán (a negyedik évben az összeg 4%-
át, a következőben 5%……és így tovább a 
szerződés végéig). Ez azt jelent, hogy pl. egy 20 

éves megtakarítás esetén a bonusz-alap értéke akár 
megnégyszereződhet. 

- Cafeteria-rendszerbe (VBK) illeszthető. 
KILÁTÓ nyugdíjprogram 
A nyugdíjprogram egy olyan sajátos megtakarítási 

forma, mely választható garantált, vagy részben 
garantált hozammal – a tőkegarancia mellett. Nagy 
előnye az előre kalkulálható biztos 
járadékszolgáltatást és az előre hozott szolgáltatás-
biztosítási esemény bekövetkeztekor. 

Amennyiben többet szeretne megtudni 
termékeinkről, jelezheti a mol-kerdes@hotmail.hu 
email címen, a 20/516-4949 és 5353-as 
telefonszámon, személyesen a 2030 Érd, Budai út 
28 sz. alatt található ügyfélcentrumban, vagy az 
előre meghirdetett időpontokban, valamint 
tárgyalóban, a Százhalombattai Finomító a központi 
irodaépületében tartandó konzultációkon. 

 

Figyeltették a Tesco érdekvédőit 
 

Megfigyeltették, és környezettanulmányt készíttettek a Tescónál működő Kereskedelmi Dolgozók 
Független Szakszervezete (KDFSZ) vezetőiről és tagságáról - írja egy feljelentésre hivatkozva a 
Magyar Nemzet. A Tesco cáfolta a megfigyelést. 

 
Magántitok megsértése és személyes adattal való 

visszaélés miatt nyomoz a Budapesti Nyomozó 
Főügyészség a Tesco szakszervezetének ügyében - 
írja a Magyar Nemzet. A lap egy, a birtokába jutott 
feljelentésre hivatkozva azt írja, megbízásra egy 
rendőrként azonosított férfi gyűjtött kifejezetten 
személyes adatokat a Tescónál működő 
Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete 
(KDFSZ) egyes vezetőiről.  

Az elkövető - akiről nem tudni, aktív-e - az 
információkat átadta egy harmadik, azok 

birtoklására nem jogosult személynek - erősítette 
meg a lap információját Skoda Gabriella, a Fővárosi 
Főügyészség szóvivője. Arról, hogy ki adta a 
megbízást, és hogy ki volt a harmadik személy, 
akinek átadták a személyes adatokat, Skoda 
Gabriella nem nyilatkozott.  

Iglódi-Csató Judit, a Tesco szóvivője teljesen 
megalapozatlannak nevezte a megfigyelés vádját. A 
Magyar Nemzetnek elmondta, hogy a KDFSZ újabb 
és újabb eljárásokat kezdeményez a Tesco ellen, 
azonban ezeknek semmilyen valóságalapjuk nincs. 

 

Mennyire alapjog a munkához való jog? 
Salamon László a Munkástanácsokban 

 

A Szövetségi Tanács vendége volt Dr. Salamon László alkotmányjogász, az Országgyűlés 
Alkotmány-előkészítő Bizottságának elnöke. A Munkástanácsok képviselői elsősorban a 
munkavállalás jogát és garanciáit biztosító paragrafusokról várták a bizottság elnökének 
tájékoztatását. 

 

A professzor előadásában elhangzott: a társadalmi 
szolidaritás gondolata, az ehhez kapcsolódó jogok 
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biztosítása nem „szabadon választható” anyag egy 
új alkotmány előkészítésében. Vagyis az 
Alkotmányból nem hiányozhatnak ezek a jogok 

Palkovics Imre a kollektív jog – egyéni jog 
fogalmát és szerepét tisztázó kérdéseket tett föl a 
munkabeszüntetés jogával kapcsolatban. Salamon 
László válaszában arra hivatkozott, hogy a 
közmegegyezéses fogalmak az Alkotmányban is 
úgy szerepelnek, tehát nem kell külön kimondani, 
hogy a munkabeszüntetés kollektív jog is. 

A szövetségi tanácstagok kérdései között számos, 
a joggyakorlatot érintő panasz szerepelt. Bélavári 

Ferenc felvetette: a kormány rendezze végre 
átfogóan a Munka Törvénykönyvét, de úgy, hogy 

egyeztet az érdekvédelmi szervezetekkel. Eisen 

Sándor kérte, legyen benne az érdekképviselet 
kifejezés az Alkotmányban. Csánics Sándor szerint 
az igazságszolgáltatást kell erősíteni a 
jogszolgáltatással szemben. A Munka 
Törvénykönyvében figyelemmel kell lenni az 
emberi méltóságra, mert ma már a munkavállaló 
kikölcsönzése, csereberéje folyik. 

Végül Palkovics Imre megerősítette: a 
Munkástanácsok szeretné, ha erősítenék a kollektív 
szervezkedés jogát – most nincs szankcionálva, ha a 
munkaadó elbocsátja a dolgozót, mert belép a 
szakszervezetbe. 
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Megfélemlítés a munkahelyen - egymilliós bírságot kapott a munkáltató 
(fmh.hu S. Töttő Rita) 

 

Az esélyegyenlőség ma elméletben mindenkit megillet, legyen akár nő, férfi, roma, fogyatékos, szülő, fiatal 
vagy idős. A valóság azonban az, hogy sokkal nehezebb annak, aki kismamaként kerül vissza 
munkahelyére, kerekesszékben ül, elmúlt ötven éves, vagy ahogy egy megyei esetben is történt tavaly, 
szakszervezeti munkát végez. 

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulhatnak 
panaszaikkal azok, akik úgy érzik, hátrányosan 
megkülönböztették őket a munkahelyükön, 
hivatalokban, állásinterjúkon vagy bárhol máshol az 
életben. Tavaly  a Fejér megyéből benyújtott panaszos 
beadványok közül tizenháromban hozott érdemi 
döntést a hatóság - árulta el Szekula István sajtófőnök.  
Ezek közül három esetben állapítottak meg jogsértést. 
A Fejér megyei panaszok közt volt nemzeti, etnikai 
hovatartozást feszegető és  egészségi állapotra 
vonatkozó, de olyan esetben is eljárt a hatóság, amikor 
valakit politikai vagy eltérő  véleménye miatt ért 
hátrányos megkülönböztetés. Volt olyan ügyfelük is,  
aki úgy érezte, hogy   életkora, esetleg azért mert 
gyermeke van, érte diszkrimináció. 

A legrosszabbul a megyében az a munkáltató járt, 
akinek 1 millió forint bírságot kellett fizetnie, mert 
zokon vette, hogy az egyik alkalmazottja 
szakszervezeti munkát végez, s ezt minden eszközzel 
ki is mutatta... 

 A panaszos 2008 nyarán kapcsolódott be egy 
szakszervezet munkájába. Ezután, bár továbbra is 
abszolút lojálisan és elkötelezve végezte munkáját, 
mégis  sorozatos atrocitások érték. Például kilátásba 
helyezték  elbocsátását, amennyiben nem hagy fel 
szakszervezeti tevékenységével, sőt, munkáltatója arra 
is rá szerette volna bírni, hogy minden napjáról percre 
pontos beszámolót készítsen. A cég  vezetése részéről 
több alkalommal minősíthetetlen stílusban beszéltek 
vele és olyan légkört alakítottak ki, melynek 
eredményeként volt kollégái is ellenségesen 
viselkedtek vele, mert attól féltek, hogy a vele való 
beszélgetés miatt őket is negatívan ítélheti meg a 
főnök - mesélte Szekula  István. A történet persze az 
ezután várható módon zárult: csak talált a munkáltató 
egy olyan kifogást a panaszos munkájában, amely 
miatt kirúghatta. Ennek ellenére az illetőnek 
meggyőződése volt, hogy szakszervezeti munkája 

miatt érte ez a sok hátrányos megkülönböztetés.  
Egyértelműen bebizonyosodott, hogy a munkáltató 
intézkedései alkalmasak voltak arra, hogy 
panaszosunkkal szemben ellenséges, megfélemlítő 
környezet alakuljon ki. 

Ez alapján pedig a többi munkavállaló is joggal 
hihette azt, hogy valóban nem érdemes 
szakszervezetben ténykedni... A munkáltató a 
bíróságon megtámadta az ítéletet. 

- Az idei esztendőben az esélyegyenlőség terén 
törvényi változások nincsenek kilátásban, ezért inkább 
nem a jog, hanem az egyének attitűdjében kellene 
változásokat elindítani. Az előző évek tapasztalataiból 
kiindulva, immár tendenciának is mondható, hogy 
főleg a munka világából, a munkáltatókkal szemben 
érkeznek panaszok. A diszkrimináció elszenvedői 
elsősorban kisgyermekes anyukák, állást kereső idősek 
illetve romák - állítja a hatóság sajtófőnöke, aki szerint 
a szolgáltatások és az oktatás terén pedig elsősorban a 
fogyatékossággal élők és a romák a hátrányos 
megkülönböztetés  jellemző áldozatai. 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak, egy uniós 
pályázatnak köszönhetően megyei referensei is 
vannak. Fejérben Kóródi Balázs látja el ezt a feladatot, 
aki az Esélyek Házában várja az ügyfeleket.  
- Országos szinten hozzánk érkezik  a legtöbb ügyfél, 
bár nagy részük nem feltétlenül esélyegyenlőségi 
problémával küzd - állítja az ügyvéd. 

- A hátrányos megkülönböztetés terén egyébként 
elképesztő mértékű a látencia - teszi hozzá, ami azt 
jelenti, hogy a legtöbb súlyos eset ki sem derül. Ennek 
oka egyrészt a félelem a meghurcoltatástól, másrészt 
pedig sokan azt sem tudják, hová fordulhatnak 
segítségért.  Az emberek értékrendjébe gyakorlatilag 
még nem tartozik bele az, hogy felemeljék a 
hangjukat, ha például egy nő kevesebb fizetést kap, 
hiszen a régi beidegződések még működnek. Sőt, azt is 
lakónikus nyugalommal fogadják az idős emberek, ha 
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korukra való tekintettel a pénzintézetek már nem 
adnak ki a nevükre bankkártyát.  Pedig ez a hátrányos 
megkülönbözetés tilos, ezt már hatóságunk is 
kimondta. 

Ötven év felett nincs lehetőség? 
- Rengeteg munkakereső panaszkodik arra, hogy 

életkora miatt utasítják vissza - állítja Jágerné Völgyi 
Magdolna, a Fejér megyei Igazságügyi Hivatal jogi 
osztályának vezetője. Az ötven év felettiek számára a 
legnehezebb új munkát találni, az esélyegyenlőség 
sajnos rájuk, mintha nem vonatkozna. 

- Az elmondások alapján a cégek, amikor megtudják, 
hogy ötven év feletti az álláskereső, vagy egyáltalán 
nem is méltatják válaszra, vagy szinte kizárólag 
szóban utasítják el a jelentkezőt  - mesél 
tapasztalatairól Jágerné, aki szerint ennek az az oka, 
hogy a telefonos válasz elszáll. Így bizonyítékként sem 

lehetne felhasználni, ha valaki az esélyegyenlőségre 
hivatkozva vonná kérdőre az álláshirdetőt. 

Hasonlóan nehéz helyzetben vannak, és ezért 
segítségért fordulnak hozzájuk a csökkent 
munkaképességűek, akik úgy érzik, hogy noha 
tökéletesen el tudnák látni azt a munkát, amelyre 
jelentkeztek, mégis őket utasítják vissza, miután 
kiderül az állapotuk. 

Amit nem biztos, hogy tudunk... 
- A hivatalos eljárások során nem a sértettnek kell 

bizonyítania, hogy másként bántak vele, mint a többi 
emberrel.  A megvádoltnak kell bizonyítania, hogy 
nem különböztette meg  az illetőt a többiektől. 

- Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 50 ezer és 6 millió 
forint közötti pénzbüntethetést is kiszabhat arra, aki 
diszkriminatívan viselkedett valakivel szemben. 
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Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Utólag okosnak lenni annyit jelent, hogy elsőre 
hülye voltál. 

* 
Nincs izom, nincs izomláz. 

* 
Az életben két dolog után kell szaladni: az 

egyik a nő, a másik a beöntés. 
* 

Nem az a szegény ember, akinek túl nagy a 
családja, és sokat költ rájuk, hanem az, akinek 

nincs kire költeni. 
* 

A nép telhetetlen, követeli, amit megígértek 
neki.    

* 
A közgazdász az a szakember, aki másnap meg 

tudja mondani, hogy az előző nap megjósolt 
dolgok miért nem történtek meg ma. 

* 
Ha a tüskékre figyelsz, nem fogod érezni a 

rózsa illatát. 
* 

Amíg vannak, akik utálnak bennünket, valamit 
nagyon jól csinálunk. 

* 
A nélkülözőknek sok hiányzik, a kapzsinak 

minden. 
* 

Csak tudnám, melyik bunkó találta ki, hogy a 
"selypítek" ige S betűvel, a "raccsolok" pedig R 

betűvel kezdődjön! 
* 

Férj súgja feleségének: 
- Édesem, mi lenne, ha ma este testhelyzetet 
váltanánk? 
Feleség: 
- Jó. Akkor te állj a mosogató mellé, én meg majd 
a tévé elé ülök, sört iszom és böfögök. 

* 
Szülői értekezlet, amelyen az elfoglalt szülők 
helyett Csabika nagymamája vesz részt. 
- Sajnos - mondja az osztályfőnök -, Csabika 
bizonyítványa nem lesz valami szép. Számtanból 
például bukásra áll! 

- És ötöse nem is lesz? 
- De, lesz az is. Magatartásból és szorgalomból, 
mert amúgy csendes, szófogadó gyerek. 
- Na, tetszik látni! Amire én tanítom, abból ötös, 
amire maguk, abból meg egyes. 

* 
Elsüllyed egy hajó a tengeren, egyetlen férfi 
menekül csak meg, neki sikerül kiúsznia egy 
lakatlan szigetig. A magányos hajótörött éveket tölt 
el a szigeten, mígnem egyik reggel meglát egy 
hajót. Tüzet gyújt, jelzéseket ad le, integet. 
Hamarosan észreveszi, hogy egy csónak 
közeledik. Miután partot ér, kiszáll belőle egy 
ember, egy halom újsággal a kezében: 
- A kapitányunk üdvözletét küldi önnek. Üzeni, 
hogy előbb nézze át ezeket a napilapokat, aztán 
döntse el, hogy tényleg akarja-e hogy 
megmentsük. 
A politikus megházasodik. A nászéjszakán az ifjú 
feleség odadörgölődzik hozzá. 
- Édes uram, megkeresnéd az erogén zónáimat? 
- Mi van, már az első este sem tudod, hova rakod 
a cuccaidat? 

* 
Egy 90 éves bácsi ellenőrző vizsgálatra megy az 
orvosához. Az orvos kérdezi tőle, hogy van. 
- Nagyszerűen érzem magam, doktor úr. Fél éve 
újra nősültem. A feleségem 20 éves és három 
hónapos terhes. Mit szól ehhez, doktor úr? 
A doki gondolkodik, aztán megszólal: 
- Elmondok egy történetet: Ismerek egy vadászt, 
aki sosem hagy ki egyetlen vadászidényt sem. 
Egyszer azonban véletlenül az esernyőjét viszi 
magával a puskája helyett. Szembetalálja magát 
egy oroszlánnal. Ráfogja az esernyőt, céloz, és 
meghúzza a ravaszt, vagyis az esernyő gombját. 
Bumm! Az oroszlán abban a pillanatban elterül a 
földön. 
- Ez lehetetlen! Biztos, hogy valaki más lőtte le! - 
hitetlenkedik az öregúr. 
- Na látja! - mondja a doktor - nekem is ez a 
véleményem. 

* 



- Képzeld, a szomszédom tűzoltó és minden évben 
felgyújtja a saját kutyáját. 
- Miért? 
- Mert a kutya törzskönyvébe az van írva, hogy 
évente kötelező az oltás. 

* 
A celebet elviszi a barátja moziba. A mozi bejárata 
felett a fényreklám a következőket hirdeti. Két óra 
izgalom! Két óra borzongás! Két óra 
kikapcsolódás! Két óra igazi szórakozás! 
Mire a celeb: 
- Megőrültél? Ide hoztál? Csak nem képzeled, 
hogy nyolc órán keresztül a moziban ülök?! 

* 
Egy rab dúdolgat a cellájában. Az őr rászól: 
- Mit képzel, egy börtönben énekel? 
- Dobjon ki ha nem tetszik! 

* 

A hűtlen feleség két hónapi távollét után visszatér 
a férjéhez, és bocsánatot kér. 
- Nézd, asszony - mondja a férj -, azt, hogy mással 
elmentél, még megbocsátom. De, hogy 
visszajöttél, azt soha! 

* 
Két férfi csendben horgászik és sörözget közben. 
Egyszer csak az egyikük csendben megszólal: 
- Azt hiszem, elválok a feleségemtől. Két hónapja 
egy szót sem szólt hozzám. 
A másik kortyol egyet a söréből, és így szól: 
- Azért ezt gondold át még egyszer. Az ilyen nők 
nem teremnek minden bokorban. 

* 
– De régen láttalak. Mi történt veled, drágám? – 
kérdezi az egyik nő a másikat. 
– Jaj, ne is kérdezd! Hepatitisszel feküdtem... 
– Igen? És mi van azzal a másik göröggel? 
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Az Olaj ipar i  Sza kszervezet  idő sza kos kia dvá nyában 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 

                Felelős kiadó: Hajzer Barnabás 
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 

 

 

BATTA GAME 
 

Új és használt gépek adás-vétele 
Százhalombatta, Erkel Krt. 109. 

Tel: 06-23-540-058, illetve 06-70-427-2775 
Keresse fel honlapunkat: www.battagame.hu  

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT – MASSZÁZS! 
 

 

Alakformáló 
masszázs 
Arcmasszázs 
Frissítő masszázs 
Talpmasszázs 
Thai masszázs 

                

 
 

Tímárné 
Bánkuti Zsuzsanna 

Százhalombatta 
+36-20-222-1369 
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