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Az EBK mindannyiunk közös feladata! 
 

Azt valamennyien tudjuk, hogy míg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
szabályainak betartása a munkavállalók feladata, addig az ehhez szükséges feltételek megteremtése a 
munkáltatók kötelessége. A megvalósításának módját, azaz a betartandó szabályokat is a munkáltató 
határozza meg. A MOL Nyrt.-ben, pontosabban a Dunai Finomítóban még ezen is túlmennek, mikor 
évente megrendezik az EBK napokat, ahol a munkavállalók felmérhetik és gyarapíthatják 
biztonságtechnikával, környezetvédelemmel és egészségvédelemmel kapcsolatos tudásukat. Az idei 
versenyt figyelemmel követve azt tapasztaltam, hogy az most is kifogástalan módon zajlott le, ahol a 
szervezők és résztvevők egyaránt nagyon komolyan vették feladataikat. Galambos László MOL Nyrt. 
Finomítás kiemelt vezető a jól megérdemelt díjak átadásakor külön is gratulált az abszolút első 
Kutatás csapatnak mondván, hogy korábban mindig a termelés nyert, most pedig a két hölgyből és egy 
férfiból álló DS Fejlesztés csapat aratta le a babérokat. A verseny kapcsán megragadtam az alkalmat 
arra, hogy a legilletékesebbnek, Csala Attila Finomítás EBK vezetőnek feltegyem kérdéseimet. 
 

- Az első napon, érdeklődők 
sokasága nézegette, tapogatta, 
azokat az újabb 
védőeszközöket, melyeket 
irodaház aulájában mutattak 
be a meghívott forgalmazók. A 
munkavállalók is használhatják 
őket? 

- Természetesen. A mostani 
alkalomra meghívott négy 
kiállítótól néhány védőeszköz 
már most is rendszerbe van 
állítva a Finomításnál, illetve a 
MOL-nál. A védőeszközök 
beszerzéséhez kapcsolódó olyan 
szakmai támogatást, mint a 
kiválasztás, próbaviselés 
megszervezése, elbírálás, és az 
eredmények alapján a bevezetés 
és terjesztés, a Varga Attila 
kollégám által vezetett, MOL 
Nyrt. szintű Munkaruha és 
Védőeszköz Bizottság nyújtja. 

Az ilyen kis kiállításokkal is az 
a célunk, hogy kollégáink 
szélesebb körben is 
megismerhessék azokat a 
védőeszközöket, amelyek a 
MOL-ban hozzáférhetőek, 
illetőleg további, általuk még 
nem ismert, új eszközöket is 
szemügyre, illetve kézbe véve 
jelezhessék, ha olyan eszközt 
látnak, amivel könnyebbé és 
biztonságosabbá válhat 
munkájuk. 

- Szemmel láthatóan egyre 
népszerűbbek a Dunai 
Finomítóban évente 
megrendezett EBK napok. Idén 
21 csapat indult, képviseltette 
magát a Tiszai Finomító és a 
Zalai Finomító is. A résztvevők 

sok olyan feladattal találták 
szembe magukat, ami a 
mindennapi 
munkavégzésükhöz szükséges. 
Ezzel mindenki tanul, 
gyakorol, amivel 
biztonságosabbá válhat 
munkavégzésük. 

- Több célja van a 
húszegynéhány éve 
megrendezésre kerülő 
„Járőrverseny”-nek, de a köré 
szervezett – EBK napok néven 
ismertté vált – rendezvénysorozat 
is régen elmúlt már tíz éves. 
Tizenegy éve vagyok itt, 
szeretem és támogatom ezt a szép 
és értelmes hagyományt, a 
korábbi években, a gyakorlatban 
is részt vettem benne, hisz 
éveken át valamelyik állomáson 
én voltam a „szőrösszívű” 
pontozó-bíró. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az egyik fontos cél, hogy egy 
kissé könnyedebb helyzetben, 
önkéntes alapon mérhessék meg 
magukat a munkatársaink. 
Végigjártam az állomásokat és 
mindenütt azt tapasztaltam, hogy 
a háromfős csapatok nagyon 
komolyan vették a versenyt, és 
tudásuk legjavát nyújtva 
igyekeztek teljesíteni 
feladataikat. Természetesen mi is 

üzeneteket kapunk az egyes 
állomásokon nyújtott 
teljesítményekből, hogy melyek 
azok a tételek, amik jobban, 
illetőleg amik kevésbé jól 
mentek. Az így szerzett 
tapasztalatainkat nagyon jól fel 
tudjuk használni, mert ha 
példának okáért úgy látjuk, hogy 
az elsősegélynyújtásnál a 
lélegeztetés témaköre nehézkesen 
ment, akkor a következő 
oktatásokon ezt a témát bővebben 
kell kibontanunk. Összefoglalva, 
nagyon sok tanulsága van az 
EBK napoknak, ezért külön öröm 
számunkra, hogy ilyen nagy 
számban vettek részt rajta 
kollégáink. 

- A munkavédelmi-, 
tűzvédelmi-, és 
környezetvédelmi vetélkedő 
megszervezésében és 
lebonyolításában az EBK 
munkatársai osztályon felüli 
helytállással bizonyították 
elhivatottságukat. A verseny 
valamennyi résztvevője 
jutalmat kapott. Munkatársai 
is részesülnek ebből? 

- Kollégáim nevében köszönöm 
a helytállásról szóló elismerést. 
Tudom, hogy az elmúlt hetekben-
napokban valamennyi 
munkatársam szívvel, lélekkel, 
fizikummal, szabadidőt sem 
kímélve dolgozott azon, hogy a 
programok, feladatok mindkét 
napon összeálljanak, a szervezés 
jó legyen, és az időbeosztás is 
megfelelően alakuljon. 

Az ajándék, amit valamennyi 
résztvevőnek adunk, azon túl, 
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hogy évről évre igyekszünk 
újítani, ötletes és használható 
lehetőségeket felkutatni, 
leginkább egy gesztus, hiszen a 

kollégáink a mindennapi munka 
mellett veszik a fáradtságot, hogy 
munkaidőben, vagy 
szabadidejükben eljöjjenek a 

vetélkedőre, ahol 
végigjátszzák/tanulják ezt az egy 
napot. 

(folyt. a következő oldalon) 
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Az EBK szervezet 
munkatársainak az igazi jutalma 
a rendezvény sikere, és a 
folyamatosan megújuló, növekvő 
igény a rendezvény évenkénti 
megszervezésére. A vetélkedő 
utáni napon volt egy 
értekezletünk, ahol értékeltük az 
EBK napokat és minden 
munkatársamnak megköszöntem 
erőfeszítését, munkáját. Azt 
kértem tőlük, hogy a jövőben is 
hasonló odaadással, lelkesedéssel 
végezzék ezt a nem könnyű, de 
szép feladatot. 

- Magyarországon 
kedvezőtlen gazdasági 
folyamatok zajlanak. Ezek 
nincsenek negatív hatással a 
MOL-ban, konkrétabban a 
Dunai Finomítóban a 
karbantartásokra, valamint a 
munka és üzembiztonságra? Itt 
– többek között – a 
munkavédelmi eszközök 
beszerzésére is gondolok. 

- Röviden azt válaszolhatom, 
hogy nincsenek, mert mindhárom 
felvetés elsőbbséget élvez. 
Körülbelül egy hónapja volt egy 
fórum, ahol a Szakszervezetek 
kezdeményezésére, a Központi 
Munkavédelmi Bizottság 
szervezésében, a Csoport EBK és 
üzleti EBK szervezetek 
közreműködésével valamennyi 
érintett résztvevővel együtt 
áttekintettük a karbantartások 
minőségét, az üzemi, munkahelyi 
biztonságra gyakorolt vélt és 
valós hatásaikat. Ott, a mindenki 
számára hozzáférhető adatok 
alapján egyértelműen kiderült, 
hogy az elmúlt években és 
jelenleg is - a biztonság 
mindenkori szem előtt tartásával 
- megfelelő színvonalon 
teljesülnek a karbantartással 
kapcsolatos elvárásaink. 

A védőeszközök beszerzése és 
a védelem nívójának fokozása is 
folyamatos. 

Az üzemi biztonság 
kérdéskörét a bevezetés alatt álló 

Folyamat-biztonság irányítás 
rendszerünk (Process Safety 
Management – PSM) fedi le, úgy 
eszköz, mint technológia, és 
emberi oldalról, és 14 különböző 
szempont alapján vizsgálja e 
körülmények megfelelőségét. 
Ennek részeként néhány példát 
megemlítve, az elmúlt években 
felülvizsgáltuk az öregebb 
üzemek irányítástechnikáját és 
ahol szükséges, ott a 
beavatkozásokat részben 
elvégeztük, illetve ezek 
végrehajtása folyamatban van, de 
egyre nagyobb figyelmet 
szentelünk a komolyabb 
változások mellett a kisebb 
technológiai változások 
kezelésének is, vagy zajlik egy új 
program a Finomításánál az 
utánpótlás-nevelés biztosítására. 

A nehéz helyzetre való 
tekintettel természetesen sok 
mindent újra kellett/kell 
gondolni, de a biztonságot érintő 
feladatok megvalósulnak. 

- Biztonságtechnikai 
szemszögből a Dunai Finomító 
dolgozói alaposan fel vannak 
készülve. Ez elsősorban az 
EBK munkatársainak 
köszönhető. A külső 
munkavállalóknál azonban 
korábban komoly hiányosságok 
voltak. Változott valami? 

- Itt egy furcsa kettősség 
látható. A Társasági 
Szolgáltatások szervezetnek saját 
EBK szervezete van, és 
elviekben minden TÁSz-
kapcsolatú vállalkozás EBK 
irányítása e szervezethez 
tartozna. Ezt azonban nyilván 
nem engedhetjük meg, hiszen 
alapvető érdekünk és 
felelősségünk, hogy ha valakit 
beengedünk a területünkre, az 
csak olyan lehet, aki képes 
alkalmazkodni 
követelményeinkhez, beleértve a 
megfelelő szerszámokat és 
védőeszközöket, de az EBK-
tudatos munkavégzést is. Fontos, 

hogy ismerje a Finomítói 
környezet körülményeit, továbbá 
az esetleges vészhelyzeti 
teendőket. 

E minimálisan szükséges 
ismeretek átadására korábban is 
működött a kivitelezők belépés 
előtti EBK oktatása, ezt azonban 
az utóbbi másfél-két évben 
megreformáltuk, 
megszigorítottuk: amíg a belépni 
szándékozóknak korábban egy 
rövid, egyórás oktatáson kellett 
részt venniük, mára csak a több 
témakörben különböző 
előadóktól mintegy három órás 
ismeretanyag-átadás és az azt 
követő sikeres írásbeli vizsga 
után kezdhetik el a finomítói 
munkát. Aki nem felelt meg, az 
nem dolgozhat területünkön, és 
újabb oktatáson kell megjelenni 
egészen addig, míg nem tesz 
sikeres vizsgát. Emellett van egy 
„Zöld könyv”-nek becézett 
minden oktatáson résztvevő 
kivitelezőnek átadott EBK 
útmutatónk, ami nagyon sok 
fontos – biztonságtechnikai, 
tűzvédelmi, környezetvédelmi – 
tájékoztatást, illetve 
telefonszámokat tartalmaz. E kis 
személyre szóló könyvnek van 
egyfajta ellenőrző szerepe is 
azzal, hogy az észlelt 
hiányosságokat, problémákat 
vezetni tudjuk benne. Elvesztése 
esetén nem végezhet munkát, mi 
több, újabb oktatáson és vizsgán 
kell részt vennie a külsős 
munkavállalónak, amit nem 
utolsósorban csak a rendes 
oktatási- és vizsgadíj befizetése 
mellett tehet meg. 

- Kellő határozottsággal 
kijelenthetem, hogy a Dunai 
Finomító az EBK szervezet 
nélkül nem létezhetne. Nagyon 
komoly és fontos feladat az, 
hogy a munkavállalók 
életvédelmének, egészségének 
és biztonságos 
munkavégzésének eleget 
tudjanak tenni. Elegendő erre – 
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a kívülálló szemével megítélten 
– csekély létszám? 

- A létszám nem csak az EBK-
nál komoly, napirenden lévő 
kérdés. Az egész világ ebben a 
cipőben jár: egyre jobb 
berendezéseink vannak, melyeket 
kisebb létszámmal, könnyebben 
és biztonságosabban lehet 

üzemeltetni. Természetesen én is 
akkor lennék elégedett, ha a 
meglévő munkatársaim mellé 
újabb és újabb szakembereket 
vehetnék fel és állíthatnék 
munkába, de azt nagyon fontos 
látni – ahogy azt egyre többen és 
többen ismerik fel –, hogy az 
EBK nemcsak az „EBK-sok” 

feladata. Az EBK kultúraváltás 
fontos állomásaként éljük meg, 
hogy az EBK a mindennapi 
operatív üzleti tevékenység 
szerves része. 

 
(folyt. a következő oldalon) 
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Tehát én nem szeretném – és 
senkinek nem szabad ezt tennie –
ha úgy gondolnának az EBK-ra, 
mint az üzleti, termelő 
tevékenységektől elkülönült, attól 
elválasztható egységre, egy olyan 
csapatra, akik – és csak ők – 
foglalkoznak az EBK-val! Nem! 
Az üzleti, termelő szervezetekkel 
együtt élve, együtt 

tevékenykedve, a 
mindennapjainkat az EBK 
követelmények iránti 
elkötelezettséggel megélve közös 
felelősségünk az EBK! 

Úgy gondolom, az EBK 
csapatára elsősorban azért van 
szükség, hogy e területeken a 
legmesszebbmenőkig szakértői 
támogatást és segítséget tudjon 

nyújtani, igény esetén minden 
egyes kérdésben ott legyen a 
felkészült válaszával, amivel 
segíti, támogatja az üzemi 
kollégák EBK-tudatos munkáját. 

Az EBK tehát mindannyiunk 
közös feladata. 

Brunecker Jenő 

 

Május 1. 
 

1882 óta ünnepeljük a munka ünnepét, a munkavállalók szolidaritási napját, valamint a szerelem 
ünnepét, hiszen régen májusfát állítottak a legények annak a lánynak, akinek udvaroltak. A munka 
ünnepe, minden év május 1-jén tartandó ünnepség, hivatalos állami szabadnap, mely a munkások által 
elért gazdasági és szociális vívmányokat hivatott megünnepelni. Mára, ezeket a vívmányokat, sok 
cégnél igyekeznek megnyirbálni, hiszen a munkáltatók elérték („örülj, hogy van munkahelyed, mert 

százan várnak helyedre a kapuban”), hogy ne legyen összefogás a munkavállalók között. Az ünnepnek 
is elvették jelentőségét és az összességében 200 forintba kerülő egy pár virsli, és egy üveg sör/üdítő lett 
a mérce, aminél sokkal fontosabbak azok a juttatások, melyeket meg akarnak kurtítani a 
munkáltatók. Az Olajipari Szakszervezet nem a virsli és sör osztogatásában akar jeleskedni. A 
megbízható érdekképviseletet és a becsületes tárgyalásokon alapuló megegyezést sokkal 
lényegbevágónak tartjuk. 

 

Május 1. előzményei egészen a brit ipari 
forradalomig nyúlnak vissza, amikor is egy 
gyártulajdonos, Robert Owen 1817-ben 
megfogalmazta és közzétette a munkások 
követelését, benne többek között az addig 10-16 órás 
munkaidő nyolc órára csökkentését, a roppant 
hangzatos (hazánkban a Beatrice együttes által is 
feldolgozott) Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, 
nyolc óra szórakozás (Eight hours labour, Eight 
hours recreation, Eight hours rest) szlogennel. 

A követelés érvényre juttatása végett több kisebb 
tüntetést, illetve sztrájkot is tartottak, azonban a 
mozgalom hamar kifulladt, mert törvényi 
szabályozás híján ezeket az alkalmazottakat hamar 
elbocsátották, és más gyárak sem voltak hajlandóak 
felvenni őket. 

1886. május 1-jén a chicagói munkás 
szakszervezetek sztrájkot szerveztek a nyolc órás 
munkaidő bevezetéséért, melyet május 4-én a 
haymarketi zavargás zárt le, mikor a tüntető 
munkások közé vegyült anarchisták egy bombát 
dobtak a rendőrök közé, akik viszonzásul azonnal 
tüzet nyitottak. Több tucat sebesült maradt a 
helyszínen, akik félve a letartóztatástól nem mentek 

korházba. Összesen 11 ember (7 rendőr és 4 tüntető) 
vesztette életét, a későbbi perek során nyolc 
szocialista-anarchistát állítottak bíróság elé Mathias 
J. Degan rendőr meggyilkolásának vádjával. 

1889. július 14-én Párizsban megalakult a II. 
Internacionálé (1889–1916 között működött, a 
munkásság szervezeteinek nemzetközi egyesülése 
volt), melyen úgy határoztak, hogy a három évvel 
korábbi chicagói tüntetés kezdetének negyedik 
évfordulóján, 1890. május 1-jén a szakszervezetek 
és egyéb munkásszerveződések együtt vonuljanak 
fel országszerte a nyolc órás munkaidő 
bevezetéséért, ahol az még nem történt meg, illetve a 
nemzetközi szolidaritás kifejezéséért. A tüntetések 
az Egyesült Államokban olyan jól sikerültek, hogy a 
II. kongresszuson, 1891-ben május elsejét 
hivatalosan is a „munkásosztály nemzetközi 
összefogásának harcos ünnepévé” nyilvánították. 

A nemzetközi munkásmozgalmak térnyerésével és 
növekedésével együtt bővültek a munkások jogai és 
lehetőségei is, mely során a hagyományosan 
munkásünnep a 20. század folyamán lassan nemzeti 
ünneppé nőtte ki magát. 
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Május 1-jén nem csak a munkások, a katolikusok 
is ünnepelnek, Jézus nevelőatyjára, az ácsra 
emlékezve. Munkás Szent József ünnepét 1955. 
május 1-jén rendelte el XII. Piusz pápa. Korábban a 
szent tiszteletének hónapja általában március volt, 
Magyarországon is. 

A májusfa állításának hagyománya több mint 
hatszáz évre tekint vissza, ugyanis 1400-tól jegyzik 
ezt a népszokást. Május első napján a házakat zöld 
lombokkal díszítették fel. A májusi zöld ágat, a 
májusfát a székelyek jakabfának, jakabágnak, 
hajnalfának is hívták, másutt májfának nevezik. 

A májusfaállítás hazánk egész területén ismert. A 
májusfát elsősorban a legények állították a 
lányoknak. Régen a fát főként lopták a legények, s 
ezért a hatóságok igen sokszor tiltották a szokást. A 
májusfával adta tudtára a legény a falunak, hogy 
melyik lánynak udvarol. 

Sokféle májusfa-változat ismert, vidékenként más 
és más. Erdélyben zöld lombokkal és ágakkal 
jelképezik, Nyugat-Magyarországon lehántolt kérgű, 
magasra nyúlt, kis lombkoronájú fák vagy póznák 
állítása dívik, az Alföldön és Észak-Magyarországon 
a közepes méretű lombos fák szolgálnak 
májusfaként. 
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Megbízhatóbb technikával dolgozhatunk 
 

Nincs ember, akinek ne dobogna hevesebben a szíve, mikor a tűzoltó gépjárműveket látja robogni. 
Olyankor rokonszenvvel gondolunk a piros autókban ülőkre. Ők azok, akik szükség esetén, 
gondolkodás és mérlegelés nélkül teszi kockára saját fizikai létüket azért, hogy mások életét és 
hatalmas vagyont kíméljenek meg a tűztől és annak hatására bekövetkezhető robbanás pusztításától. 
Nekik is kijár a kikapcsolódás, pihenés. Minden év májusában benépesül a Csónakház, hiszen itt 
szervezik meg azt a napot, ahol a tűzoltók és családtagjaik a napi gondokat maguk mögött hagyva 
szórakozhatnak. Erről és más, a FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. életét érintő kérdésekről 
beszélgettünk Pimper László ügyvezetővel, tűzoltóparancsnokkal. 

 

- Hagyománnyá vált, hogy 
minden év májusában, egy 
kikapcsolódásra szánt napon, a 
FER tűzoltói családjuknak, 
barátaiknak is bemutathatják a 
tűzoltólaktanyát, illetve a hozzá 
tartozó létesítményeket.  

- A tűzoltók Szent Flórián 
ünnepe egy kicsit formálissá vált, 
ezért a FER-nél az elmúlt néhány 
évben családi ünneppé, majálissá 
alakítottuk át ezt a napot. Talán 
ennek is köszönhető, hogy ilyen 
sokan, az idén például hatszáznál 
is többen vesznek részt 
rendezvényeinken. Egy keveset 
mindig módosítunk a programon, 
így a napot indító tűzoltó 
laktanyarészben is vannak új és 
újabb eszközök, amit a rendkívül 
érdeklődő gyerekek 
megmászhatnak, megnézhetnek. 
A gyakorlópályán szervezett 
tűzoltási gyakorlat is látványos, 
ahol mindig olyan eszközöket és 
megoldásokat mutatunk be, 
amikre büszkék lehetünk. 

A Csónakházban három 
hatalmas bográcsban, különböző 
ételeket főznek hozzáértő 
kollégáink, aminek mindig nagy 
sikere van. Természetesen 
szüleik mellett a gyerekek sem 
maradnak ki a szórakozásból, 

mert hatalmas csúszdával, ugráló 
várral, arcfestéssel, 
gyöngyfűzéssel, „habfürdővel”, 
motoros munkahajónkon dunai 
csónakázással igyekszünk 
kedvükre lenni. A bátrabbak, az 
emelőkosaras gépjármű 
közreműködésével komoly 
magasságból is körülnézhetnek a 
környező tájon. 

- Váltsunk szakmai területre. 
Úgy tudom, két olyan járművet 
sikerült az idén beszerezniük, 
amivel könnyebbé válik 
munkájuk. 

- Mindkét jármű bizonyos 
korábbi eszközök cseréjét 
szolgálja. Az egyik egy műszaki 
vegyi-mentő, amelynek elődjét 
évekkel ezelőtt használtan 
vásároltuk és most 
húszegynéhány éves korában fájó 
szívvel megváltunk tőle. Az új 
jármű a mi igényeinknek és 
műszaki elvárásainknak 
megfelelően került kialakításra. 

 
A másik gépjármű egy 

úgynevezett gyorsbeavatkozó 
szer, ami porral, habbal és vízzel 
egyaránt alkalmas tűzoltásra – 
akárcsak az elődje, ami 1995-ben 
a legelső új autója volt a FER 
Tűzoltóságnak. Abban az időben 
ez volt a legtöbbet használt 
járművünk, aminek cseréje a kora 
miatti magas karbantartási 
költség és a megbízhatóság 
csökkenése miatt vált 
szükségessé, ráadásul az új 
Roham szerrel több oltóanyaggal 
dolgozhatunk. A korszerűségét 
jellemezve két paramétert 
emelnék ki: az új jármű egy 
alacsony padlós Mercedes 
alvázra épült és így a tűzoltónak 
beavatkozáskor nem kell fel, 
majd lemásznia a motorház 
tetején elhelyezett vezetőfülkébe. 
Ez így nem okoz időveszteséget, 

http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
http://hu.wikipedia.org/wiki/1955
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_1.
http://hu.wikipedia.org/wiki/XII._Piusz_p%C3%A1pa
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de sokkal fontosabb, hogy a 
riasztások időkényszeréből faladó 
baleseti forrást szűrtünk ki. 
Másik különlegessége, hogy a 
jármű tetején egy oltókar van, 
ami lehetővé teszi, hogy a 
habbal, vízzel és porral történő 
oltásra alkalmas ágyút 15 méter 
magasságba megemeljük, tehát 
nem a talajszintről próbálunk 
fellőni a tartály, vagy torony 
oldalára, hanem alapvetően ezzel 
a magassági előnnyel bírunk az 
ilyen típusú tüzek oltásánál. 
Hasonló beavatkozásra 
emelőkosaras gépjárművünk is 
alkalmas és nagyobb 
munkamagasságot is tud, de 
ahhoz sajátos környezet kell, 

hiszen megfelelő teherbírású 
talajon kell „letalpalni” vele, ahol 
nem lehetnek közelben 
aknaszemek, kábel és egyéb 
csatornák, mert azok 
veszélyeztetik a jármű 
állékonyságát. 

- A FER tűzoltó szakemberei 
fizikailag, szellemileg felkészült 
csapatot alkotnak. Úgy tudom, 
évente többször is van fizikai és 
elméleti felmérés. 

- A fizikai – bizonyos 
értelemben szakmai, gyakorlati – 
és pszichikai felmérés évente 
kétszer van minden tűzoltó 
munkatársunknak, amikor 
meghatározott feladatsort 
hajtanak végre légzőkészülékben, 

szélsőséges körülmények között. 
Előzetesen orvosi vizsgálaton 
esnek át. A feladat 
végrehajtásánál mindenkire 
felhelyezünk egy számítógéppel 
összekötött műszert, ami nyomon 
követi kollégánk fizikai 
terheltségét és hangjelzéssel 
figyelmeztet bennünket akkor, ha 
az igénybevétel túlságosan 
magas. Ezeket az adatokat 
rögzítjük, hogy nyomon tudjuk 
követni testi állapotuk változását 
és szükség esetén az orvoskolléga 
is könnyebben diagnosztizálja az 
esetet és tanácsokat tud adni az 
életvitel, illetve testedzés 
kapcsán. 

(folyt. a következő oldalon) 
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Mi nem hosszútávfutókat, vagy 
súlyemelőket akarunk képezni, 
ezért a tűzoltó igénybevételéhez 
igazítottuk felmérést is. A 
végrehajtandó feladatsor nem 
titkos, munkatársaink ismerik, és 
ösztönözzük is őket arra, hogy 
gyakorlással jobb eredményt és 
így a készenlét magasabb szintjét 
érjék el. 

A gyakorlópályán – többek 
között – a következő feladatok 
gyakorlására van lehetőségünk: 
tűzszimulátor-ház oltása, 
fáklyatűz egység oltása, tálcatűz 
egység oltása, vasúti tartálykocsi 
tűz oltása, gyakorló-konténer 

egység használata. Ugyanitt, a 
műszaki mentés, vegyi elhárítás 
területén is sok tapasztalatot 
szerezhetünk: hagyományos 
műszaki mentési feladatok, 
tartálykocsi sérülés – 
anyagkifolyás, csővezeték sérülés 
– különféle tartályok, készülékek, 
berendezések mozgatása emelése 
az, amit lehetőségünk van 
gyakorolni. 

Év végén felméréssel 
ellenőrizzük tűzoltóink éves 
szakmai képzésének 
eredményességét is, melynek 
különféle területei vannak. 
Közöttük olyanok, mint szakmai 

képzés, hely- és technológiai 
ismeretek, üzemi és tűzoltási 
gyakorlatok, szerelés és 
szerkezelés, elsősegélynyújtás, 
tűzoltási gyakorlatok, veszélyes 
anyagok kezelése, műszaki 
mentési és életmentési 
gyakorlatok. A felmérési 
feladatok teljesítése alkalmával 
megbizonyosodunk arról, hogy a 
képzés során mennyit léptünk 
előre, vagy hol kell erősíteni 
ahhoz, hogy munkánkat a lehető 
legtökéletesebben végezzük el. 

Brunecker Jenő 

 

 

Beledögleni azért nem akarunk. 
 

Nemrégiben hazánkban tárgyalt az amerikai kormányzat egyik befolyásos lobbycsoportjának, a 
Demokrata Párt 25 ezer Lovagja nevű civil szervezetnek két vezetője, Julie E. McCrey és Robert J. 
Haris. Mivel Haris Róbert, a magyar származású amerikai politikus indul a magyar nagyköveti poszt 
megszerzéséért, személyesen tájékozódik a hazai viszonyokról. Ennek keretében találkozott a 
Munkástanácsok elnökével, Palkovics Imrével.  

 
Megbeszélésükön kiderült: Haris 

nagykövetjelölt úr méltányos igénynek tartja a 
magyar adósságszolgálat könnyítésére tett 
javaslatot, amelyet a Munkástanácsok hónapok 
óta hangoztat minden politikai fórumon, de 
amelyet nem akarnak meghallani az ország 
irányítói. Haris úr kifejtette: A WTO-nak és az 
EU-nak automatikusan kellett volna 
szorgalmaznia a magyar adósságszolgálat 
könnyítését. Véleménye szerint erre most is jó 
alkalom kínálkozik. Az új amerikai ügyvitel 
részéről van fogadókészség a magyar igényre, ő 
maga a szenátusban tizenhárom ember 

támogatásáról tud. De az első lépést a 
magyaroknak kell megtenni: kérni kell a 
teherkönnyítést. És még az idén, mert jövőre 
kongresszusi választások lesznek odaát, és az 
USA önmagával lesz elfoglalva. Haris Róbert 
szerint elkerülhetetlen Magyarország 
fizetésképtelensége, ha nem lesz 
adósságkönnyítés. Véleménye szerint a 
kormányzat részéről az a fő akadálya az 
adósságkönnyítés kérésének, hogy akkor el 
kellene számolni vele: hová lett a 93 milliárd 
dollárnyi hitel. Az adósság-elengedés első 
feltétele ugyanis az elszámolás. A 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


Munkástanácsok számításai szerint összesen kb. 
4,5 – 5 milliárd dollár folyt a gazdaságba, az 
összes többi pénz kamattörlesztésre ment – 
miközben adósságunk egyre nő, mintha semmit 
sem törlesztettünk volna. Ez az adat is azt mutatja, 
hogy képtelenség az eddig folytatott hitelpolitika, 
a hitelből hiteltörlesztés. 

Az országnak már nincs számottevő vagyona, 
hogy annak eladásából törleszthetnénk. Csak az 
élő munka megadóztatása marad – de a gazdaság 
nem bír el ekkora terhet. Haris úr azzal is 
egyetértett, hogy a mai helyzetben már társadalmi 
és erkölcsi kérdés az adósságteher megkönnyítése 
a magyar dolgozók vállán, és nem közgazdasági 
probléma. Egy ország nem pusztulhat bele 
vezetőinek hozzá nem értő gazdaságpolitikájába.  

A tárgyalásokról tartott sajtótájékoztatón az 
MTI kérdésére Palkovics Imre elmondta: nem 
rombolja le az ország megítélését, ha kérjük az 
adósság elengedését. Ezt tette Lengyelország és 
Bulgária is a kilencvenes évek elején, és meg is 

kapta a könnyítést. Attól fogva beindult 
gazdaságuk motorja, amely vonzza, és nem 
riasztja a külföldi befektetőket. Azonban látni kell 
azt is, hogy olyan tőkére nincs szüksége az 
országnak, amely egyedül a rabszolgabéren 
tengődő magyar munkaerőt akarja 
kizsákmányolni, elviszi az extraprofitot, majd 
odébbáll, és itt hagyja munka nélkül a munkást. 
Sajnos az elmúlt húsz év külföldi tőkéje más 
példát nem mutatott ebben az országban. 

Palkovics Imre hozzátette: az Antall-kormány 
idején tárgyalások kezdődtek az adósság 
elengedéséért, de sajnos a liberális közgazdászok 
győztek, akik nem akarták ezt. Botos Katalin egy 
alkalommal például szó szerint ezt mondta: ha 
beledöglik Magyarország, akkor is törleszteni fog. 
Hitelezőinknek értékelniük kell, hogy húsz éven 
át megpróbáltuk. De most már mindenkinek be 
kell látni, hogy nem megy tovább.  

Beledögleni azért nem akarunk.  
V. E. 
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Akinek humora van mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 
 

Ha úgy nézel ki, mint a gyári belépődön, 
akkor szükséged van nyaralásra. 

* 
Megkértem a képviselő urakat, hogy a 

mikrofonba beszéljenek, és ne a levegőbe! 
* 

10 év múlva véget ér a 7 szűk esztendő... 
* 

A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, 
valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen. 

* 
A tanítók csak az ajtót nyitják ki, 

belépned neked kell. 
* 

Ne járkálj fel-alá, azt hajtogatva, hogy a 
világnak kellene eltartania téged. 

A világ nem tartozik neked semmivel, hiszen a 
világ volt itt előbb. 

* 
Balatonra néző anyósomat elcserélném egy 

rotációs kapára. 
* 

Izgalom, ha a feleséged állapotos. 
Stressz, amikor a titkárnőd. 

* 
Sohasem maguk a körülmények szabják meg 

kedélyállapotunkat, hanem mindig a 
hozzáállásunk a körülményekhez. 

* 
Főnököm összetörte magát: 

az EGO-járól leesett az IQ-jára! 
* 

Istenem, kérlek, adj nekem bölcsességet, hogy 
megérthessem a páromat, adj szeretetet, hogy 
megbocsáthassak neki, és adj türelmet, hogy 
elviseljem a hibáit. Mert ha erőt adnál, akkor biztos 
agyonverném. 

Ámen. 
* 

- Szerbusz Béla! Mit csinálsz mostanában? 
- Semmit. 
- És melyik minisztériumban? 

* 
Elegem van az örökös kifogásaidból! - kiabál a 

feleség. 
- Hétfőn ízlett a lencsefőzelék, kedden is ízlett, 

szerdán is szívesen megetted, csütörtökön sem 
szóltál semmit, most meg egyszerre kijelented, 
hogy ehetetlen?! 

* 
Pistikét kérdezik az órán: 
- Mi van akkor, ha az egyik kezemben 5 alma 

a másikban 4 narancs van? 
Pistike mondja: 
- Bazi nagy a keze tanárnő! 

* 
Férj és feleség sétál a parkban. A közelben egy 

fiatal pár vadul csókolózik. 
- Mondd, fiacskám - kérdi az asszony - te miért 

nem csinálsz ilyet? 
- Ne viccelj, nem is ismerem azt a lányt! 

 
Elmegy Jézus az emberek közé. Odalép a 

tolószékben ülő rokkanthoz és szól: 
- Béna járj! 
És láss csodát, a béna felállt és járni kezdett. 
Odalép Jézus a vakhoz és szól: 
- Barátom, láss! 
És láss csodát, a vak újra látott. 
Indul Jézus a cigány felé, de az rémülten 

felordít: 
- Ne közelíccsé'! Tegnap százalékoltak le! 

* 



- Bravó kislány! Idáig még csak három hibát 
követett el - mondja az igazgató a titkárnőnek, 
majd így folytatja: 

 - Akkor most jöhet a második szó... 
* 

Az anyós nagy örömmel bontja ki az 
ajándékot, majd felháborodva mondja a 
vejének: 

- Fiam ebben a csomagban vatta van! 
- Igen mama, hát nem fülbevalót kért? 

* 
Egy gróf új inast akar felvenni. Jön is egy jelölt, 

aki mintha a tükörképe lenne. Gúnyosan megkérdi 
a legénytől: 

- Mondd, nem volt az anyád a családunknál 
cseléd? 

- Nem, de az apám tizenöt évig volt a kedves 
édesanyja kocsisa. 

* 
Dezső egy étteremben ül a feleségével. 

Körülnéz, majd azt mondja: 
- Érdekes! Úgy látom, a legszebb nőknek van 

a leghülyébb férjük. 
Az asszony hálásan néz rá: 
- Látod, tudsz te bókolni is! 

* 

Egy házaspárt kirámol egy betörő. A rendőrök 
idejében elkapják, beviszik a rendőrségre. Félóra 
múlva a kirabolt férj beállít az őrsre: 

- Elnézést, beszélni akarok azzal a betörővel, 
akit most kaptak el. 

- Miért akar beszélni vele? - kérdi a rendőr. 
- Azért, mert hajnal 2-kor úgy osont be, hogy a 

feleségem nem ébredt fel. Érdekelne a 
technikája... 

* 
- Mit parancsol a kedves vendég? 
 - Teknősbéka levesük van? 
 - Uraságod evett már valaha teknősbéka 

levest? 
 - Még sosem. 
 - Akkor van. 

* 
Ha ezt a sort nem olvasod el, kapsz 10 millió 
forintot! 
Elolvastad... 
Elszúrtad! 
Elolvastam én is, és nem kaptam 10 milliót. 
Végre valami, ami nem egy hülye átverés. 
Küldd tovább 10 embernek és akkor ők sem 
kapnak semmit! 
 

 
 

E-mail:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 
A hírdetések ingyenesek! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E L A D Ó ! 
 

A Tárnoki-szőlőhegyen 240 négyszögöles, szépen gondozott, parkosított telek, termő gyümölcsfákkal, 
40 négyzetméteres faházzal, szoba-konyha- fürdőszoba-terasz. 

Hideg- meleg víz, villanyfűtés, telefonvonal-riasztó. 
A "Pici" buszmegállótól 3 perc gyalogút, illetve 100 méteres magánautóúton közelíthető meg. 

 

Eladási ár, lakhatóan berendezett és bútorozott faházzal: 5.000.000-Ft. 
 

Telefon: 06-20-772-5730 
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ÖNKISZOLGÁLÓ AUTÓMOSÓ SZÁZHALOMBATTÁN! 
 

Új, önkiszolgáló autómosó nyílt az Erőmű út 17. szám alatt (erőmű melletti körforgalomtól 60 méterre, Óváros irányában). 
A mosóban 2 darab porszívó is rendelkezésre áll. Aki a mosási szolgáltatást igénybe veszi, térítésmentesen használhatja. 

A berendezés nagynyomású technológiával működik, 50 ill. 100Ft-os érmék bedobásával. 
A tisztítás hatékonysága miatt nincs szükség kefe használatára! 

Az öblítési szakaszban, különleges adalék hatására a gépjármű karosszériája tetszetős, csillogó réteget kap. 
Egy autó átlagos tisztítási ideje 10 perc. Ki sem kell szállnia autójából, kérésére a kezelő térítésmentesen lemossa. 

 

Tisztelettel várjuk mindazokat, akik igényesek autójuk küllemére! 

Budapest X. kerületében csendes, rendezett környezetben, jó közlekedéssel a 
városba, másfél szobás bútorozott lakás hosszú távra kiadó (40 ezer Ft + rezsi/hó). 

Érdeklődni lehet: 06 20 546 85 24 
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