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FER Tűzoltó családi nap és gyakorlati bemutató a Dunai Finomítóban 
 

Az elmúlt években – legutóbb 2013-ban – több felmérés is készült arra vonatkozóan, mely szakma kép-

viselőit tartják a legelfogadhatóbbnak az emberek. A tűzoltók minden alkalommal az előkelő első helyet 

foglalták el a listán, hiszen a megkérdezettek bennük bíznak meg a legjobban. A MOL-ban sincs ez más-

ként. Az általam megkérdezett – számomra mértékadó – MOL alkalmazottak kivétel nélkül elégedetten 

nyilatkoztak a FER Tűzoltóság megelőző és beavatkozó tevékenységéről, hiszen mint mondták, a nap 24 

órájában hívhatják őket, mert tűzoltóink bármikor készenlétben állnak arra, hogy akár életük kockázta-

tásával is mentsék munkatársaink életét és a MOL anyagi javait. 

 

Októberben lesz 51 éve, hogy 

négyfős tűzvédelmi kirendeltséget 

hoztak létre a Dunai Kőolajipari 

Vállalat és a Dunamenti Erőmű 

védelmére. A szokásos szófordu-

lattal élve, azóta sokat változott a 

világ: felkészültség és technika 

tekintetében szinte leírhatatlan 

változáson ment át tűzoltóságunk. 

Mindezt tanúsíthatják azok a sze-

rencsések, akik itt végzett munká-

juknak köszönhetően néhány évti-

zedet tudnak áttekinteni a DKV-

DUFI történetében. Ők még emlé-

kezhetnek azokra a Csepel, illetve 

Rába tűzoltóautókra, melyek mára 

muzeális tárgyakká váltak, hiszen 

időközben korszerű, a mai köve-

telményeknek megfelelő modern 

járművek váltották fel őket. 

Sokan el sem tudjuk képzelni, 

mekkora fizikai és szellemi erőfe-

szítést, koncentrációt igényel a 

mindennapos munkájukhoz szük-

séges felkészülésük azért, hogy egy 

beavatkozásnál maradéktalanul 

helyt álljanak. Mindezt jól érzékel-

teti az a tény, hogy a FER Tűzoltó-

ságnál a riasztási idő valamennyi 

járműnél 120 másodperc. 

Nekik is kijár az elismerés és ün-

neplés. Minden májusban hivatalos 

emberek méltatják a FER Tűzoltó-

ság tagjait a tűzoltónapon, de va-

lamennyien tudjuk, hogy nemcsak 

ekkor, hanem az év minden napján 

megérdemlik megbecsülésünket, 

hiszen nélkülözhetetlen az a szol-

gálat, amelyet biztonságunkért 

végeznek, akár testi épségük és 

életük kockáztatásával is. 

A hagyományokhoz hűen, a Du-

nai Finomító gyakorlópályáján 

idén is bemutatták a FER Tűzoltó-

ság tagjai, hogy képesek uralni az 

olyan tüzeket is, amelyek az átlag-

ember számára elképzelhetetlen. 

A sikeres gyakorlati bemutató 

után, a fáradhatatlannak látszó 

tűzoltók, a laktanyában szolgáltat-

tak késő délutánig tartó szórakozta-

tó programokat a meghívott csalá-

doknak, aminek a szép számú 

gyermeksereg örült. Volt arcfestés, 

falmászás, ugráló vár, füstös sátor, 

habfürdőzés, tűzoltó autózás, eme-

lőkosaras tájnézegetés és jótékony-

sági tombola, amihez az értékes 

tárgyi nyereményeket a FER Tűz-

oltóság, a MOL EBK, tűzoltók és a 

FER Szakszervezet (az Olajipari 

Szakszervezet tagja) biztosította. 

 
A szerencsés nyertesek – sok 

más mellett – rollert, élő nyulakat, 

15 ezer forintos utalványt, aján-

dékkosarat vihettek haza. A fődíj 

egy kerékpár volt. 

A jótékonysági tombola teljes 

bevételét – a FER Tűzoltóság évek 

óta tartó gyakorlatát folytatva –, 

rászoruló családok élethelyzetének 

javítására fordították. 

És akik megéheztek, azok a „B” 

csoport tagjai által szakáccsá elő-

lépett tűzoltók remek főztjét, a 

több kondérban főtt babgulyást 

ehették. Az étel annyira ízlett a 

nagyérdeműnek, hogy nagyon 

sokan repetáztak. 

A FER Tűzoltónap kapcsán kér-

deztem Pimper László ügyvezetőt: 

- Jó volt látni, ahogy a tűzoltók 

megilletődöttséggel vegyes büsz-

ke arccal vették át a megbecsülé-

sük jeleként kapott elismeréseket 

és jutalmakat a mai tűzoltó nap 

bevezetéseként. 

-  Többféle elismerésben része-

sültek kollégáim. A Magyar Tűzol-

tó Szövetség szolgálati érmét kap-

ták azok, akik tíz-húsz-huszonöt-

harminc éve tűzoltók. Elődeink 

hagyományait követve, a FER 

napon minden 50. életévét betöltő 

kollégánk FER-es aranygyűrű 

tárgyjutalomban részesül, míg 

hatvan éves kollégáink egy főpa-

rancsnoki dísz-tűzoltósisakot kap-

nak. Ők már több évtizede tűzoltók 

nálunk, hiszen – néhány kivételtől 

eltekintve –rendre fiatal kollégákat 

veszünk fel. Ezen kívül a Létesít-

mény Tűzoltók Országos Szövet-

sége érdemérmét hatan vehették át, 

mely elismerést tartós kimagasló 

szakmai munkával lehet kiérde-

melni. A FER Tűzoltóságnál ko-

moly hagyománnyal rendelkező 

„Év tűzoltója” díj átadására is sor 

került. Ebben az esetben a csopor-

tok tűzoltóját a saját kollégáik vá-

lasztják meg, akik természetesen 

mindnyájan elismerésben részesül-

nek. Ezt követően a szervezet ve-

zetősége rangsorolja a három szol-

gálati csoport „nyertesét”és közü-

lük kerül ki az év tűzoltója. Ez a 

módszer nem csupán Százhalom-

battán, hanem már Algyőn, és Ti-

szaújvárosban is működik. 

Más alkalmakkor nemigen adunk 

át elismeréseket, ahhoz rendkívüli 

beavatkozási feladat vagy valami-

lyen rendkívüli eredmény kell. 

Kiemelkedő sportteljesítményéért 

részesült korábban elismerésben 

Királyi Balázs kollégánk, aki a 

Tűzoltó Világjátékokon ért el - 

többször is - kitűnő eredményt. 

Nemrégiben az ausztráliai 

Sydney városában lett első. 
(folyt a következő oldalon) 
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Okvetlenül meg kell említenem a 

vörös iszap katasztrófa következ-

ményeinek elhárításában részt vett 

tűzoltóinkat is, akik többhetes 

helytállásukért kaptak elismerő 

okleveleket. Fontosnak tartom még 

elmondani, hogy javaslatunkra az 

országos tűzoltó-napon két százha-

lombattai és két tiszaújvárosi mun-

katársunk részesült a tűzoltószö-

vetség legmagasabb elismerésében. 

A Magyar Tűzoltó Szövetség által 

adományozott Gróf Széchenyi 

Ödön emlékplakett kitüntetést ko-

rábban még nem vehette át FER-es 

kolléga. 

- Tűzoltónak lenni nem csupán 

szakma, hanem hivatás, mond-

hatjuk úgy is, hogy életforma. 

Ráadásul a FER tűzoltók sajátos 

helyzetben vannak, mert a MOL 

telephelyein fokozottan tűz és 

robbanásveszélyes üzemek van-

nak, itt nem lakás vagy avartűz-

nél, esetleg közúti balesetnél kell 

beavatkozni. Itt olyan felkészült 

szakemberekre van szükség, akik 

speciális gyakorlati és elméleti 

tudás birtokában vannak, és 

akik minden pillanatban képesek 

hatékonyan beavatkozni. 
- Ez komoly kihívás. Mi nem va-

gyunk hivatásos tűzoltók, mégis, 

főfoglalkozásként végezzük dol-

gunkat. Nekünk nem állnak ren-

delkezésünkre azok a háttér és 

kedvezményrendszerek, amelyeket 

a hivatásosak alanyi jogon kapnak. 

Tevékenységünk is más jellegű, 

hiszen nem napi szinten kell lakás 

vagy avartüzeknél beavatkoznunk. 

Amikor azonban bevetésünk van, 

akkor nagyon komoly, más ágaza-

tokkal szinte összehasonlíthatatlan 

veszélyek közepette kell eredmé-

nyesen helytállnunk. Ezen túlme-

nően a tevékenységünk nagyon 

széleskörű, de mindig, minden 

pillanatunkat áthatja a tűzoltói 

készenlét és feladatkör. Ugyanak-

kor nagyon sok olyan dologgal 

foglalkoznak a kollégáim, ami nem 

tartozik a klasszikus tűzoltói tevé-

kenységek közé. Ebben a nagyon 

összetett struktúrában komoly ki-

hívást jelent a megfelelő képzett-

ségi, gyakorlati, készenléti állapot 

fenntartása. Erre is szolgálnak a 

rendszeres gyakorlatok, amelyek-

hez szorosan kapcsolódnak az el-

méleti felkészítések és a megszer-

zett tudás következetes számonké-

rése. Kívülállóknak bizonyára szo-

katlan, hogy egy munkakörhöz 

ilyen nagyszámú képzés és gyakor-

lat társul. Ez a tűzoltói tevékenysé-

günk sajátja, hiszen nagyon sokféle 

eszközt kell használnunk, nagyon 

sokféle beavatkozási fogásra kell 

felkészülnünk. Kizárólag állandó 

gyakorlással, rendszeres gyakorla-

tokkal érhető el és tartható fenn a 

beavatkozásban résztvevők képes-

sége a közös, összehangolt csapat-

munkára. Az előbb említett kiegé-

szítő tevékenységek sora is hozzá-

járul felkészültségünkhöz, hiszen 

így az üzemi területen dolgozó 

kollégák segítségével, a technoló-

giai területen lévő adottságokkal 

vagy a változásokkal napi szinten 

képben vagyunk, miközben tűzoltó 

készülékeket ellenőrzünk, engedé-

lyeket adunk ki, vagy éppen tűzi 

vízforrásokat vizsgálunk felül. 
 

 
 

- A FER tűzoltók minden év 

májusában, civil meghívottak 

népes tábora előtt, látványos 

gyakorlatban is bemutatják fel-

készültségüket. Idén a „B” cso-

port volt szolgálatban, minden 

tűz eloltása után hangos ujjon-

gással és tapssal jutalmazta őket 

a közönség. Ön is tapsolt? 
- Természetesen. A sikeres gya-

korlati bemutató után odamentem a 

szolgálatvezetőhöz és gratuláltam 

az egész csoportnak. Engem is 

megleptek, hiszen olyan megoldá-

sokkal tették érdekesebbé a bemu-

tatót, amilyeneket korábban még 

nem alkalmaztunk, és amely új-

donságok tovább erősíthetik felké-

szültségünket. 

- Ki az ötletgazdája ennek a 

napnak? Kap a FER Tűzoltóság 

valamilyen segítséget hozzá? 

- A már hagyományos tűzoltó 

családi-nap egykorú a FER Tűzol-

tósággal, de programja folyamato-

san változik, színesedik. Ennek a 

rendezvénynek az adja igazi súlyát, 

hogy nem felső utasításra és nem 

külső szolgáltatók által bonyolódik 

le, hanem szinte minden kollégánk 

megpróbál hozzátenni valamit a 

már megszokott, hagyományos 

programhoz. Az új ötletek nagy 

része az adott napon készenlétet 

teljesítő szolgálati csoporttól ered, 

akik személyes szerepvállalással 

igyekeznek még érdekesebbé és 

élvezetesebbé tenni ezt a napot. A 

tűzoltói munka során mindig csa-

patként, együtt dolgozni tudó kö-

zösség teljesítményére van szük-

ség. A mai rendezvény a FER kö-

zösségének a napja, a FER közös-

sége által a vendégeink számára 

kikapcsolódást biztosító saját ren-

dezvény. Én azt gondolom, hogy 

ez a közösségi lét a legnagyobb 

érték. 

- Számomra úgy tűnik, hogy a 

ma, egy elégedett ügyvezetővel 

beszélgetek. Mégis felmerül ben-

nem a kérdés: mi az, ami ezt az 

elégedettséget fokozni tudná? 

Nem a mesebeli három kívánság-

ra gondoltam, hanem valami 

olyanra, ami segítené a FER tűz-

oltók munkáját. 

- Elégedettségről azért nem be-

szélhetünk, de jó úton járunk. 

Munkánkkal kapcsolatban - a 

MOL-os családon belül is - erősí-

teni szükséges az együttes gondol-

kodást, a szakmaiságot és az empa-

tikus nyitottságot. Tevékenységünk 

nagyon sok szempontból eltér a 

megszokottól. A tűzoltói munká-

ban csak a folyamatos változás 

állandó: mindig más helyszínen, 

eltérő körülmények között, más és 

más problémákat kell megolda-

nunk a rendelkezésünkre álló erő-

forrásokkal. Mindemellett „idő-

kényszerben” vagyunk: rendkívül 

gyorsan kell kiérkeznünk, megis-

merni a körülményeket, döntéseket 

hoznunk és beavatkoznunk.  
(folyt a következő oldalon) 
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Mindehhez egy rendkívül össze-

tett keret-rendszert ad a vonatkozó 

jogszabályok, szakmai iránymuta-

tások és szakismeret összessége, 

amit kollégáink évek alatt sajátíta-

nak el (például főiskolai, egyetemi 

képzésben). 

Ugyanakkor sajnálatos módon 

időnkét a közvetlen környezetünk-

ben is akadnak olyanok, akik tevé-

kenységünk körülményeit nem 

akarják megérteni, de egy-egy 

beavatkozást vagy munkavégzést 

követően - minden szakmaiságot, 

szabályzót és feltétel-rendszert 

figyelmen kívül hagyva - azonnal 

„tudják”, hogy nem úgy, nem azt 

kellett volna tennünk, mint amit 

tettünk. Köszönjük a „segítő” 

szándékot, de meggyőződésem, 

hogy tényleges eredménye csak 

akkor lehet ezeknek az értékelé-

seknek, ha közösen, szakmai 

szemmel nagyon-nagy részletes-

séggel elemzünk ki minden meg-

történt eseményt. Mindezt elmon-

dom, amikor csak tehetem, de 

sajnos szavaim nem mindig jutnak 

el értő fülekhez. 

Brunecker Jenő
 

Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje 
 

Szent Flórián az egyik legismertebb középkori szent Magas rangú katonatiszti családból származott, s 

maga is a császári hadsereg tisztje lett. A 3. sz. második felében szolgált, s mint sok más katona, ő is ke-

resztény lett. Szent Flórián a tűzoltó munka lényegét testesíti meg: az állhatatosságot, bátorságot, becsü-

letet, embertársaik megsegítését. 
 

Cesiaban (a mai Felső-Ausztria 

területén) született a III. század 

második felében Diocletianus 

császár uralkodása idején lépett be 

légiósként a római hadseregbe, 

ahol tehetsége, bátorsága révén 

gyorsan haladt előre a katonai 

pályán, rövidesen a Caecia erőd 

parancsnoka lett. A legenda sze-

rint az erődben hatalmas tűzvész 

pusztított, amit Flórián - szinte 

kilátástalan helyzetből - megféke-

zett. Katonái, kiket a legször-

nyűbb tűzhaláltól mentett meg, 

Flórián emberfeletti, isteni erejé-

nek tulajdonították a tűzvész el-

múltát s hírét szájról szájra adva, 

megszületett a Flórián-legenda. 

A század utolsó évtizedei arány-

lag nyugodalmasok voltak az 

Egyház számára, így Flórián, ki-

töltvén a szolgálat éveit, békes-

ségben vehetett búcsút a hadsereg-

től, s mint kiszolgált katona 

Noricum tartományban, 

Mantemban (az ausztriai Krems 

mellett) telepedett le. 

Diocletianus császár alatt, 303-

ban ismét kitört az egyházüldözés. 

Amikor Flórián megtudta, hogy az 

Enns-parti Laureacumban (ma: 

Lorch) elfogtak negyven keresz-

tényt, útra kelt, hogy amiben csak 

tud, segítségére legyen a foglyok-

nak. (Éppen úgy, ahogyan a jó 

tűzoltók teszik ma is.) A felebaráti 

szeretet és a bátor kiállás szép 

példáját tárja elénk. 

 Mielőtt még beért volna a vá-

rosba, önként föltárta keresztény 

voltát. Elfogták és Aquilinus bíró 

elé vitték, aki megbotoztatta, és 

arra ítélte, hogy nyakában kővel 

vessék a folyóba. Az ítéletet 304. 

május 4-én hajtották végre. Egy-

kori katonatársai vitték a kivég-

zésre. Megkötözték, követ kötöt-

tek a nyakába, és fölállították a 

híd korlátjára, de egyikük se merte 

a vízbe taszítani. Hosszú idő után 

jött egy fiatal katona, aki nem 

ismerte Flóriánt, ő odaugrott és 

belelökte a folyóba. Amikor azon-

ban kíváncsian utána tekintett, 

hogy lássa elmerülését, megva-

kult. 

 
A ránk maradt írásos emlékek 

szerint holtteste fennakadt egy 

sziklán, ahol egy sas vigyázott rá, 

mígnem egy Valéria nevezetű 

keresztény asszony rátalált, kocsi-

jába rejtve elvitte Lorchba és tisz-

tességgel eltemettette.  

A sír fölé később templomot 

építettek, mely a bencések, majd a 

lateráni kanonokok gondozásába 

került. Körülötte épült ki a mai 

híres kegyhely, St. Florian (Linz-

től délre). Tisztelete főként Bajo-

rországban, Lengyelországban és 

Magyarországon terjedt el. Árvi-

zek és tűzvészek ellen védő szent. 

A legendárium még két esetet 

említ: az egyik szerint Flórián 

még gyermek volt, amikor imád-

ságára csodálatos módon kialud-

tak egy égő ház lángjai. A másik 

magyarázat szerint egyszer egy 

szénégető nagy máglyát rakott, 

melyet annak rendje-módja szerint 

portakaróval fedett be. Amikor a 

farakás belseje már izzott, egy 

nagy szélvihar megbontotta a 

portakarót, és az egész lángba 

borult. A szénégető próbálta újra 

befödni a máglyát, de eközben ő 

maga is a lángok közé esett. Nagy 

veszedelmében így fohászkodott: 

,,Szent Flórián, aki vízben lettél 

vértanú, küldj vizet segítségemre, 

és mentsd meg az életemet!” 

Azonnal víz öntötte el a máglyát, 

és a szénégető megmenekült. 

A XVII. század óta alig van 

olyan magyar helység, ahol Szent 

Flórián képét vagy szobrát meg ne 

találnánk templomokban, háza-

kon, utak mentén. Katonaruhában, 

égő házzal ábrázolják, melyre 

dézsából vizet önt. Szobra a Száz-

halombattához közeli Diósdon is 

megtalálható. 

Flórián napját - május 4-ét - a 

tűzoltók ma is a személye előtti 

főhajtással tartják nyilván, hiszen 

az elkötelezett hivatástudat alapja 

a vállalt munkába vetett hit és a 

hagyományokhoz való ragaszko-

dás. 

BJ 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Mi minősül üzemi balesetnek? 
www.munkajog.hu 

 

Az üzemi baleset társadalombiztosítási fogalom, amely esetben a munkavállaló az egészségbiztosítás 

baleseti ellátásaira, így baleseti egészségügyi ellátásra, baleseti táppénzre és baleseti járadékra lehet jogo-

sult. A munkabaleset fogalmát a munkavédelmi szabályok határozzák meg. Mindkettőben közös elem a 

baleset, amely az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, 

hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egés-

zségkárosodást, illetőleg halált okoz. 
 

Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a 

foglalkozása körében végzett munka közben vagy 

azzal összefüggésben éri. Megállapítható az össze-

függés például munkahelyi tisztálkodás, öltözködés, 

étkezés vagy üzemorvosi szolgáltatás során bekövet-

kezett baleset esetén. Ha a munkahelyen étkezési 

lehetőség nincs, akkor az ebédidőben történt baleset 

kizárólag akkor minősülhet üzeminek, ha a munka-

vállaló valóban étkezésre vette igénybe a szünetet. 

Üzemi balesetnek minősül az a baleset is, amely a 

biztosítottat közcélú munka végzése vagy egyes tár-

sadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri. 

Utóbbinál az az orvosi vizsgálat vagy kezelés vehető 

figyelembe, amelyet a keresőképtelenség, a rokkant-

ság, illetve az egészségkárosodás mértéke elbírálása 

céljából, illetve a keresőképessé váláshoz rendeltek 

el. Ha például a munkavállaló rosszullét miatt felke-

resi háziorvosát, és közben balesetet szenved, az nem 

minősül üzemi balesetnek. 

Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a mun-

kavállaló munkába vagy onnan lakására (szállására) 

menet közben szenved el. Ezt nevezi a törvény úti 

balesetnek. Ilyen esetben szükséges vizsgálni, hogy a 

baleset a munkahely és a lakás közötti legrövidebb 

úton történt-e, illetve a munkavállaló közvetlenül a 

munkája befejezése után indult-e haza, továbbá hogy 

hazaútját magánügyek intézése céljából (pl. bevásár-

lás, gyermek óvodából történő hazavitele) nem szakí-

totta-e meg, akár oly módon is, hogy a legrövidebb 

útról letért. 

A törvény egyértelműen kizárja az üzemi baleset 

köréből az alábbi eseteket: 

A balesetet kizárólag a sérült ittassága okozta. Ön-

magában az a tény, hogy a munkavállaló alkoholt 

fogyasztott, nem feltétlenül zárja ki az üzemi baleset 

megállapíthatóságát (például a munkavállaló ittasan 

közlekedik a munkahelyen, és fejére esik egy munka-

eszköz, amitől megsérül). 

A munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély 

nélkül végzett munka, az engedély nélküli járműhasz-

nálat, a munkahelyi rendbontás során elszenvedett 

baleset. A „fusizás” tehát kizárja a munkavállalót a 

baleseti ellátásokból. 

A lakásról (szállásról) munkába, illetőleg a munkából 

lakásra (szállásra) menet közben, indokolatlanul a 

legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás 

indokolatlan megszakítása során történt baleset. 

nem jogosult baleseti ellátásra az a munkavállaló 

sem, aki sérülését szándékosan okozta, vagy szándé-

kosan késlekedett az orvosi segítség igénybevételével, 

illetőleg a baleset bejelentésével. 

A munkabaleset az a baleset, amely a munkaválla-

lót a szervezett munkavégzés során vagy azzal össze-

függésben, így különösen a foglalkozás körében vég-

zett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvétele-

zés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi 

étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, a 

munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybe-

vétele során éri, függetlenül a baleset helyétől és idő-

pontjától, valamint a munkavállaló közrehatásának 

mértékétől. 

Az úti balesetek közül csak az számít munkabale-

setnek, amit a munkavállaló a munkáltató saját vagy 

bérelt járműmével szenved el. 

A társadalombiztosítási baleseti ellátásra jogosító 

üzemi baleset tehát egyrészt szélesebb baleseti kört 

ölel fel, hiszen magában foglalja a munkabalesetnek 

egyébként nem minősülő, saját gépjárművel elszen-

vedett úti balesetet. Másrészt szűkebb, mivel nem 

minden munkabaleset egyben üzemi baleset is. 

A munkáltató a tudomására jutott, illetve bejelentett 

munkabalesetet köteles kivizsgálni, bejelenteni, illet-

ve nyilvántartásba venni. A munkaképtelenséggel 

járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni, 

és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyző-

könyvben kell rögzíteni. 

A munkabaleset fogalmi körébe nem tartozó üzemi 

balesetet az üzemi baleseti jegyzőkönyvben kell rög-

zíteni. A súlyos munkabalesetet azonnal be kell jelen-

teni a munkavédelmi hatóságnak. A munkaképtelen-

séget nem eredményező munkabaleset körülményeit 

is tisztázni kell. 

A bejelentett üzemi baleset tényét a táppénz folyó-

sítására illetékes szerv (kifizetőhely, egészségbiztosí-

tási pénztári szakigazgatási szerv) bírálja el. A mun-

káltató lehetősége csak arra terjed ki, hogy a balesetet 

munkabalesetnek elismeri-e, vagy sem. 

A baleset üzemiségének elismerése, illetve elutasí-

tása ugyanakkor nem függhet attól, hogy a munkálta-

tó a balesetet munkabalesetnek elismerte-e. A mun-

kaviszonnyal összefüggő baleset miatt elszenvedett 

munkavállalói károkért – üzemi vagy munkabaleset-

től függetlenül - a munkáltató kárfelelőssége termé-

szetesen fennáll. Üzemi baleset esetén azonban a 

társadalombiztosítás által nyújtott ellátást a kártérítés 

összegéből le kell vonni. 

Dr. Jónás Tünde 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.munkajog.hu/
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Bűnös nemzet 
(MHO) 

 

Nem számlálta, nem számlálták, hány kilométert gyalogoltak idegen, szétlőtt, szétbombázott, megbecs-

telenített tájakon, de az irdatlan, korábban nem ismert, és ezért fel sem fogott távolság csak növelte azt 

az örömöt, amit akkor érzett, amikor végre faluja határához ért. Itthon vagyok, gondolhatta, s talán fele-

ségéről, kisfiáról, édesanyja tyúkleveséről álmodozott – amikor minden szétszakadt. Összezsugorodott, 

majd szétrobbant a világ. Hirtelen, megváltoztathatatlanul. Eltűnt a fa, a falu, s eltűnt ő is. Örökre. Ak-

nára lépett. Talán megértette, de lehet, hogy már erre sem volt ideje, hosszú, addig befejezetlen mondata 

végére rajzolta oda a szénfekete pontot az Isten, vagy a sors. 

 

Senki sem tudná elmondani, mit érzett édesanyja és 

felesége akkor, amikor a szomszédok meghozták a 

szörnyű hírt. Könnyekben ázott az utca, és bár ragyo-

gott a nap, mégis beborult az ég, s azután soha sem 

lett igazán világos többé. Elment egy fiatalember, 

akinek még apává érnie sem volt ideje, aki társaival 

győzni indult, akit szép álmokkal hitegettek, de csak 

a veszteséget hozta magával. Nem haza, mert odáig el 

sem jutott. Legurult társaival az elképzelt diadalok 

magas hegyláncáról, majd a semmibe szédült. Meg-

halt, így nem érhette meg, milyen bélyeget sütöttek a 

fejére. S sütnének ma is. Háborús bűnös. Úgy ő, 

akárcsak a többi. Bűnös nemzet. 

Édesanyja nem a győzelmet, az országot, csupán 

kisfiát siratta. A vétkest, aki nem kívánta a bűnt, mert 

menni sem akart, csak vitték, aki maradni akart, de 

nem lehetett. Aki párás szemekkel intett búcsút ott-

honának, s nem látta gyermekét cseperedni, akit csak 

a remény, a viszontlátás vágya tartott életben, ez segí-

tett legyőzni a fagyot, a nélkülözést, a halált, elviselni 

a folyamatos veszteséget, majd a végső vereséget. 

Egy darabig. A falu határáig. 

Felesége – finom vonású, meggyötört arca se feled-

tesse velünk bűnösségét – sohasem házasodott meg 

többé, özvegyként nevelte fel gyermekét. Nem is lett 

volna túl egyszerű párt találnia, kevés férfi tért vissza 

a faluba, a legtöbben örökre a Szovjetunióban marad-

tak, vagy az úton vesztek, tűntek el. Válogatás nélkül 

tizedelték őket az aknák, a golyók és a Gulag szak-

emberei, és hiába különböztek egymástól, ez a törté-

nészeket, bírókat és ítészeket sem hatotta meg. Min-

degyiknek jutott a cédulából, amit aztán a munka-

könyvbe, vagy a sírkőre tapaszthattak. Amely szerint 

egyik sem volt jobb, vagy rosszabb a másiknál, mind 

egyenként és kollektíven bűnös, a kíméletes éppúgy, 

mint a szadista, a pszichopata gyilkos ugyanannyira, 

mint vérrontásba beleőrült szelíd társai. 

Az özvegy talán nem is vette észre a homlokára ra-

gasztott ítéletet, de éjjel-nappal robotolva vezekelt a 

győztesek által a fejükre olvasott közös bűnért, így 

próbálta túlélni az életet, hogy legalább a gyereknek 

jobb sorsa legyen. Hallgatott, amikor a begyűjtésnél 

mindent elvittek, de akkor is, amikor vonulni, tapsol-

ni, ünnepelni kellett. Volt, hogy mosolygott is, legin-

kább este és hajnalonta, amikor szép szál legénnyé 

nőtt kisfiára nézett, akiben igen nehezen fedezte fel 

Lucifer fiát. 

Végül úgy esett, hogy egyikük sem érte meg az újra 

és újra fellángoló vita következő fejezetét, amely a 

történelemkönyvekben néhány sorra sem lesz méltó. 

Nem hallgatják a felelősségéről, bűnről és bűnhődés-

ről, megszállásról, elfoglalásról szóló disputát. Egyi-

kük sem lett nagy nyertese az előző rendszernek, és a 

fényességes változás után sem éltek a napos oldalon. 

Most újra együtt pihennek a kis család harmadik tag-

jával. Ott, a lassan, de nyomtalanul eltűnő falu hatá-

rában. 

Mező Gábor 

 

Parlagfű és társai 
 

A Dunai Finomító területein a gyomirtás ütemezése enyhén szólva is keserves. Sok helyütt méteresnél is 

nagyobb a gaz és benne a parlagfű. Ezek már felmagzottak, ami azt jelenti, hogy kaszálásukkor elhullajt-

ják magvaikat, ami hatványozott szaporodásukhoz vezet.  

 

A derékig érő gazban sem a terepviszonyokat nem 

látni (vakondtúrás, gödör, stb.), sem egyes technoló-

giai berendezések megtalálása és kezelése nem meg-

felelően megoldott. 

Ahol kaszáltak, az otthagyott, több helyütt felkupa-

cozott száraz gaz okozhat tűzveszélyes helyzetet, 

hiszen elég egy közelében eldobott üvegpalack ahhoz, 

hogy a nap sugarait fókuszálva, tüzet okozzon. 

A 2008 évi XLVI törvény pontosan fogalmaz: „ A 

földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az 

ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 

megakadályozni,és ezt követően ezt az állapotot a 

vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”  

Helyi rendelet kiegészítése: az ingatlan 

előtt/melletti közterületek parlagfű-mentesítése is az 

ingatlan tulajdonosának kötelessége. Sok kollégánk 

allergiától szenved, amit a parlagfű jelenléte fokoz, 

hiszen nem tehetik meg, hogy ne menjenek arra a 

területre, ahol valakik lassúsága, vagy anyagi megfon-

tolásból eredő spórolása miatt, hatalmasra nőtt a gaz. 

 

Pipás 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/mezo-gabor
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Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Akció! Egyet beszólsz, kettőt kapsz! 
* 

Két hét fogyókúra után megmértem magam. 
Még mindig 180 centi vagyok! 

* 
Jó vagyok az ágyban – napokig tudok aludni. 

* 
Az élet olyan, mint az ásás. 

Néha hátráltat egy-két gyökér, de annak jól oda-
versz az ásóval és haladsz tovább. 

* 
A boldogtalan emberek állandóan arra összpon-

tosítanak, hogy mit utálnak az életben. 
A boldog emberek pedig arra, amit szeretnek. 

* 
A legtöbb társaság olyan, hogy aki azt a magá-

nyosságra cseréli, azzal jó vásárt csinál. 
* 

A bizalom olyan, mint a lélek – ha egyszer elszáll, 
nem tér vissza többé. 

* 
Annak, aki az álmait valóra akarja váltani, muszáj 

ébren maradnia. 
* 

A csók kopogtatás az emeleten azért, hogy a 
földszint kiadó-e. 

* 
Hazakíséri Mózsi Julcsát a bálból. Nekinyomja a kerí-
tésnek, de Julcsa ellenkezik: 
- Hagyj békén, nem vagyok én olyan! 
Mózsi elengedi: 
- No, jó van, én akkor megyek hazafelé, de elébb 
monnyá' valami biztatót a későbbiekre. 
- Nincs rajtam bugyi. 

* 
Egy kisboltban dolgozom. A múltkor egy vevő a pul-
ton felejtette a mobilját. Megnéztem rajta a címlistát, 
és felhívtam a Mama feliratnál jelzett telefonszámot. 
Elmondtam a hölgynek, hogy a fia telefonja nálunk 
van. 
- Azonnal intézkedem - válaszolt a Mama. 
Kis idő múlva megcsörrent a mobil, felvettem: 
- Halló? 
- Kisfiam, a kisboltból telefonáltak, hogy náluk van a 
mobilod, menj érte! 

* 
Ül az öreg székely a feleségével a tornácon és be-
szélgetnek: 
- Hallod-e Mari, akartál vóna-e férfi lenni legalább egy 
napra? 
- Szerettem vóna. Hát maga? 

* 
Egy felvételin a morális hajlamra próbáltak következ-
tetni egy kis teszt segítségével. A kérdés így szólt: 
Mész az úton az autóddal, amiben rajtad kívül csak 
egyetlen utas fér el. Hirtelen meglátsz egy buszmeg-
állót, ahol hárman állnak: 
1. Egy öreg néni, aki láthatóan beteg, orvosi segít-
ségre lenne szüksége 
2. Egy nagyon régi kedves barátod, aki egy ízben 
megmentette az életed 
3. Álmaid nője, akibe első látásra szerelmes lettél. 

A kérdés: melyiküket választanád közülük? 
- Ha a nénit, akkor esetleg sikerül megmentened az 
életét. 
- Ha a régi barátod, akkor visszafizetheted neki a régi 
tartozásodat. 
- Ha álmaid partnerét, akkor esetleg egész hátralevő 
életedet boldogságban töltheted." 
A teszt eredményes volt, száz jelentkező közül felvet-
ték azt a jelöltet, akinek a válasza így szólt: 
"Megállnék, odaadnám a régi ismerősömnek a kocsi 
kulcsot, hogy vigye el az öregasszonyt a kórházba, 
én pedig álmaim nőjével várnám a buszt." 

* 
Nem a gyerek hibája… 
- Ki írta a Toldit? 
- Tanár úr, kérem, nem én írtam. 
- Na, megállj, te haszontalan, holnap küld be apádat! 
Másnap jön a papa: 
- Kérem az ön fia egy szemtelen, pimasz, kölök. Azt 
kérdeztem tőle, ki írta a Toldit, és ő azt felelte, hogy 
nem ő írta. 
- Nézze, tanár úr, az én fiam csintalan, rossz gyerek, 
de hazudni nem szokott. Ha azt mondja, hogy nem ő 
írta, a Toldit, akkor mérget vehet rá, hogy nem ő írta. 

* 
Székelyudvarhelyen két székely koma jön ki a kocs-
mából. Egy ember románul megszólítja őket: 
- Kérem, mondják meg, hol van az állomás. 
- Mi nem tudni – mutogatja el az egyik koma. 
A román tanácstalanul elmegy. 
- Te János, miért nem mondtad meg, hogy kétutcá-
nyira van az állomás? Lekési a vonatot! 
- Minek? Azt hazudják, hogy már 2000 éve itt vannak, 
akkor azt is tudhatnák, hogy hol van az állomás! 

* 
A főnök odahajol titkárnője füléhez, és súgva kérdezi 
tőle: 
- Mondja Gizike, van valami programja ma estére? 
- Nincs, főnök úr - válaszolja elpirulva Gizike. 
- Akkor feküdjön le korán, mert már nagyon unom, 
hogy minden reggel elkésik! 

* 
Egy férfi egy hotel bárjában megismerkedik egy idő-
sebb, de elég csinos nővel. Iszogatnak, beszélget-
nek, kiderül, hogy a nő már 55 is elmúlt. Néhány po-
hár ital után a nő a férfi fülébe súgja: 
- Próbáltad már hármasban? Mit szólnál egy anya-
lánya pároshoz? 
- Még soha nem próbáltam, de nem volna ellenemre 
a dolog! - feleli izgatottan a férfi. 
- Nos, akkor gyere velem! 
Felmennek a nő szállodai szobájába. Mikor belépnek 
az ajtón, a nő megszólal: 
- Mama, nézd csak, kit hoztam! 

* 
Hazamegy egy este a férj, és kérdi a felségétől: 
- Mi lenne, ha nyernék a lottón? 
- Hát, elfeleznénk, elválnék, fognék magamnak egy 
fiatal pasit, és beutaznám vele az egész világot! 
A férj kivesz a zsebéből ötszáz forintost, odadobja a 
feleségének: 
- Nesze, eridj, kettesem volt! 



 
 

Drótpostacím:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 
 

Az Olajipari  Szakszervezet  időszakos kiadványában a hi rdetések  ingyenesek 
 

 

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

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Az Olajipari Szakszervezet 

időszakos kiadványa 

Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős kiadó: Kovács László 

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

E-mail:  olajipariszakszervezet@mol.hu 

Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu  

Telefonszám: +36-20-425-7869 

 

 

 
 

AZ ÖN HÍRDETÉSÉNEK HELYE! 

 

 Száll ítás,  áruszáll ítás!  
 

Vállalom: 
 

Magánszemélyek, cégek anyagbeszerzését, termékeinek szállítását, a megvásárolt bútorok, 

elektronikai eszközök sérülésmentes házhozszállítását. 

Vállalom továbbá: zöldség, gyümölcs, illetve nagyobb csomagok szállítását, kisebb albérleti 

költöztetést, 1,5 tonna teherbírású furgonommal. 

A fuvarokat előzetes megbeszélés szerint, korrekt megbízható és pontos módon teljesítem – 

értem ez alatt az időpontot, árat, fizetési feltételeket. 

Megbízásokat belföldön, az ország területén történő szállításokra vállalok. 
 

Elérhetőségem: +36-20-222-8060 
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