
A magyarországi kutatás-termelési létesítmények egyes helyeken 
védett területen, vagy annak közelében helyezkednek el. E hatás 
csökkentésére a MOL szoros együttműködést folytat a Nemzeti 
Parkok Igazgatóságával, hogy gondosan megtervezzék a fúrási és 
felszámolási tevékenységeket. 2014-ben új kútleltárt készítettünk, 
hogy azonosítsuk, mely telephelyek üzemelnek Natura2000 területen 
vagy annak közelében, illetve három új Natura2000 adatlapot dolgoz-
tunk ki 2014-ben. E kezdeményezés célja az volt, hogy a Natura 2000 
helyek kezelésére vonatkozó szabályokat beépítse az adott telephely 
napi működésébe. 
A MOL-csoport nemcsak a termelési telephelyeken kívül védelmezi 
a biodiverzitást, hanem igyekszik megteremteni és javítani a védett 
fajok életfeltételeit a vállalati telephelyek területén belül is.
Az érintettek bevonására irányuló kezdeményezéseinkre példa, hogy 
a Slovnaft 2014-ben is folytatta a BirdLife Slovakia (Szlovák Madártani 
Egyesület) szervezettel együttműködésben a molnárfecske védel-
mére indított projektet, melynek keretében 50 darab új mesterséges 
fecskefészket helyeztek ki a finomító területén. Magyarországon a 
MOL a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel működik 
együtt az Algyői Gáztechnológia üzem környékén fészkelő vándorsó-
lyom populáció védelme érdekében.
A MOL-csoport megkülönböztetett figyelmet fordít az EU-n kívül 
végzett tevékenységekre és az általános MOL-csoport gyakorlattal 
összhangban, minden kutatási és termelési telephelyen környezeti és 
társadalmi hatásvizsgálatot kell végezni a tevékenység megkezdését 
megelőzően – még abban az esetben is, ha ezt helyi jogszabály nem 
írja elő. Pakisztánban a 2014–2016 időszakra készült egy Biodiverzitás 
intézkedési terv és több mint 2.000 facsemetét ültettünk a gázfeldol-
gozó létesítmény közelében. 2014-ben is folytatódtak az oroszországi 
erdősítési projektek, ezek eredményeként több mint 37 hektárnyi 
területet erdősítésére került sor puhafával és tűlevelűekkel.

2.5. EBK-MEGFELELÉS

2014-ben a MOL-csoport 24 esetben összesen 18 millió Ft EBK-jellegű 
(egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi) bírságot fizetett. 
A legjelentősebb egyösszegű bírságot (8,9 millió Ft) a magyarországi 
TVK Nyrt.-re szabták ki. A bírság egy erőteljesebb vízszennyezés ered-
ménye volt, amikor is az adszorbeálható szerves halogén (AOX) szintje 
a kimenő anyagáramban az Olefin-2 üzem hőcserélő szivárgása miatt 
meghaladta a küszöbértéket. Ennek következtében a tevékenysége-
inket szüneteltettük, ami magánál a bírságnál súlyosabb pénzügyi 
hatással járt. A probléma gyökerének megoldására már foganatosí-
tottunk egy projektet. 
Az egyéb bírságok (23 esetben) kisebb költséget jelentettek, ezek 
többnyire adminisztratív problémákhoz kapcsolódtak, pl. a telephe-
lyeken nem állt rendelkezésre megfelelő dokumentáció.

3. BIZTONSÁG- ÉS 
EGÉSZSÉGVÉDELEM
Cél: EBK-kiválóság biztosítása működésünk során

EREDMÉNYEK:
  Munkavállalóink és a beszállítók körében a személyi sérülések gyako-
risága (LTIF) 2014-ben a mindenkori legalacsonyabb szintet érte el. 
Saját dolgozói LTIF-értéke 1,0 volt, ami jelentős csökkenés a 2013-as 
értékhez viszonyítva (1,5)
  A folyamatbiztonság megfelelési szintje nőtt (77%-os megfelelés a 
szabványoknak, külsős keresztauditok alapján) felső vezetők által is 
látogatott PSM programok.
  A MOL-csoport első alkalommal, de máris több mint 10 országban, 
több mint 800 dolgozójával vett részt a Global Corporate Challenge 
nevű nemzetközi egészségtudatosságot népszerűsítő kezdeménye-
zésben. 

KIHÍVÁSOK:
  Egyik telephelyünkön az egyik beszállító munkavállalója karbantar-
tási tevékenység közben egy daru szétszerelésekor halálos sérülést 
szenvedett.
  A szénhidrogének szállítása Pakisztánban (ahol ez főképp közúton 
történik) magas kockázatot jelent és speciális intézkedéseket igényel. 
Sajnálatos módon a közúti balesetek csak ebben az országban három, 
beszállítók alkalmazásában álló munkavállaló halálához vezettek 
2014-ben.

3.1. MUNKAVÁLLALÓK VÉDELME

Munkabiztonság
Kapcsolódó célkitűzés: „Nulla balesetet célzó programok bevezetése”

Munkavállalóink és beszállítóink körében a személyi sérülések gyako-
risága 2014-ben a mindenkori legalacsonyabb szintet érte el. Ez volt az 
első év, mikor a MOL-csoport a TRIR-t (teljes baleseti mutató ráta) alkal-
mazta elsőszámú kulcs-teljesítménymutatóként a munkaidő-kieséssel 
járó balesetek gyakorisága (LTIF) helyett, mivel a társaság elkötele-
zett az iránt, hogy ne csupán olyan balesetekre koncentráljon, amelyek 
miatt a balesetet elszenvedőnek távol kell maradnia a munkától, hanem 
bármiféle munkahelyi balesetre, amely orvosi kezelést igényel. Sajná-
lattal kell beszámolnunk egy szomorú eseményről, ugyanis egyik telep-
helyünkön az egyik beszállító munkavállalója karbantartási tevékenység 
közben egy daru szétszerelésekor halálos sérülést szenvedett. A beszál-
lítók által a telephelyeinken kívül végzett tevékenységek feletti ellen-
őrzés sokkal nagyobb kihívást jelent – ezt bizonyították azok az esetek, 
amikor Pakisztánban és Magyarországon a beszállítók négy munkavál-
lalója szénhidrogén-szállítás közben közúti balesetben vesztette életét.

LTIF, MOL-csoport (egymillió munkaórára jutó munkaidő-kieséses balesetek száma) [GRI G4-LA6]

SAjáT dOLGOzóI LTIF 2010 2011 2012 2013 2014 %  
2014/2013

MOL-csoport INA nélkül 1,6 1,2 1,0 1,1 0,6 (83)
INA-csoport 3,4 2,6 2,1 1,7 1,5 (13)
Teljes MOL-csoport 2,3 2,2 1,6 1,5 1,0 (50)

2014-ben összes működési területünkön elindítottuk az Életvé-
delmi Szabályok elnevezésű program bevezetését. Ez iparágunknak 
olyan egységes programja, amely azokra a legfontosabb biztonsági 
szabályokra összpontosít, amelyek megszegése a legnagyobb való-
színűleggel eredményezhet súlyos sérülést vagy akár halálesetet. A 
program eredményeként a telephelyeken tett rendszeres ellenőr-
zések során csökkenő tendenciát tapasztaltunk a biztonsági szabá-
lyok megszegése terén saját és beszállítóink körében egyaránt. Hogy 
elősegítsük az Életvédelmi szabályok betartását, több kapcsolódó 
munkabiztonsági programot indítottunk.
•  A többéves ‘zuhanásvédelem’ program célja: a munkahelyek felül-

vizsgálata minden működési területen, a szükségletek meghatáro-
zása (berendezések telepítése, zuhanásgátló rendszerek beszerzése) 
és ezek kockázatalapú értékelése (milyen gyakorisággal végzik az 
adott tevékenységet, veszély mértéke), a berendezések megterve-
zése és telepítése, valamint érintett munkatársak oktatása a külön-
böző zuhanásvédelmi berendezések használatára vonatkozóan.

•  A legtöbb létesítménynél még pilot szakaszban járó ‘Lockout/
Tagout’ (Kizárás és Kitáblázás) program olyan szabványos ipari 
eljárás alkalmazásával fókuszál a balesetek megelőzésére, amely 
biztosítja, hogy egy-egy üzemben, illetve berendezésnél ne legyen 
semmiféle veszélyes energiaforrásra kapcsolva a rajta, illetve vele 
elvégzendő munka közben, az üzem, illetve berendezés egyértel-
műen el legyen látva erre utaló jelöléssel, és a véletlenszerű elin-
dítása fizikailag is ki legyen zárva. Az eljárás a Munkaengedélyezési 
Rendszer szerves része.

•  Kötelező program indult annak biztosítására, hogy a szemüveget 
viselők dioptriás védőszemüveget kapjanak.

Néhány jelentősebb munkabiztonsági eredmény, amelyet a MOL-
csoport telephelyein értek el:
A nagy veszélyességű telephelyek közül a dunai Finomító a legna-
gyobb. 2014 novemberében ünnepelték, hogy 3 egymást követő 
évben saját munkavállaló nem szenvedett munkaidő-kieséssel járó 
balesetet (LTI). Fontos mérföldköveket sikerült elérni a pakisztáni 
társaságunknál is: a dolgozók 1.588 munkanapot teljesítettek, immár 
negyedik éve LTI nélkül. Továbbá 7 millió, LTI nélküli munkaóra alatt 
épült meg az ország egyik legnagyobb beruházási projektjét jelentő 
Makori gázfeldolgozó üzem. Irak Kurdisztán Régiójában, a Kalegran 
B.V. 998 napja végzi saját tevékenységeit és 645 napja foglalkoztatja 
beszállítóit LTI nélkül. A Slovnaftnál az LdPE-4 üzem építése során 
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eddig 1 millió munkaórát dolgoztak le munkatársaink bármiféle LTI 
nélkül, jól kezelve mindazokat a kihívásokat, amelyeket a párhuzamos 
munkafázisok és a nagyszámú beszállító egyidejű jelenléte jelent. Az 
olaszországi IES létesítményeinek átalakítása jelentős kihívást jelen-
tett biztonsági szempontból, ám fokozott figyelem és a beszállítókkal 
folytatott szoros együttműködés eredményeként sem az IES, sem a 
beszállítók körében nem történt munkaidő-kieséssel járó baleset.
A csoportszintű egységesített programok mellett, a leányvállala-
toknak is számos programja van, amelyek helyben mutatnak fel 
kiváló eredményeket. Egy új rendszert vezetett be például a Slov-
naft a kvázi balesetek, nem biztonságos helyzetek és nem bizton-
ságos tevékenységek lejelentésére, ami jelentős mértékben javította 
a kvázi balesetekről szóló beszámolást (9 hónap alatt 320 jelentés). 
júliusban a Crosco (horvátországi fúrási szolgáltató társaság) létre-
hozta a „Munkaleállás Szabályzatát”, majd ezt bevezette a Crosco 
összes telephelyén. A program keretében minden munkavállalónak, 
aki nem biztonságos helyzetet vagy tevékenységet észlel, joga van 
abbahagyni a munkavégzést. A program bevezetése jelenleg folyik 
más üzemeltető társaságoknál is.

Közlekedésbiztonság

A közúti közlekedés, szállítás jelenti vállalatainknál az egyik legna-
gyobb biztonsági kockázatot, mivel saját és beszállítóink munkavál-
lalói rengeteg kilométert tesznek meg, gyakran olyan közúti állapotok 
között és olyan helyi vezetési kultúrában, amelyek komoly kihívást 
jelentenek.
Sajnálatos módon, a beszállítók három súlyos közúti balesetet szen-
vedtek szénhidrogén-szállítás során 2014-ben. Magyarországon egy 
tartálykocsi borult fel az egyik autópályán, komoly tüzet és a vezető 
halálát okozva, míg Pakisztánban két tartálykocsi ütközéses balesete 
három, beszállítókhoz tartozó munkavállaló halálához vezetett. 
Válaszképpen megkezdődött egy átfogó közúti biztonsági program 
kidolgozása. A program magában foglalja a legjobb gyakorlatokat, pl. 
a fuvarozás összes részletére kiterjedő „útvonal-menedzsmentet”, 
a GPS-es nyomon követést (a vezetési viselkedés nyomon követé-
sével együtt), a gyakorlati és elméleti képzést, a flottaszabványokat 
és a Közúti Szállítás Életvédelmi Szabályait, továbbá szigorú menedzs-
mentet a beszállítók részéről.
Magyarországon a MOL kidolgozta első közuti közlekedésre vonat-
kozó képzését és a hozzá tartozó kötelező vizsgát azon munkatársaink 
számára, akik céges autót vagy vállalati célból saját autót vezetnek. 
Az új online képzés célja, hogy a MOL-munkavállalók ismeretei napra-
készek legyenek a hatályban lévő szabályok és a biztonságos veze-
tési gyakorlatok terén. 2014-ben folytatódott az INA közúti biztonsági 
programja, amely a személyzet képzésére és a programnak más INA 
leányvállalatokra történő kiterjesztésére összpontosít. Az INA munka-
vállalói közül 188-an részesültek gyakorlati képzésben a biztonságos 
vezetés témájában. A Kalegran B.V.-nél bevezetésre került a gépjár-
művek biztonsági ellenőrzési rendszere, és a közúti biztonságot 
tovább javítja a 6 modulból álló elektronikus oktatási rendszer beve-
zetése is, amely az érintett munkavállalóknak nyújt képzést arról, 
hogyan tartsák be a veszélyes áruk/anyagok szállítására vonatkozó 
követelményeket. Pakisztánban, ahol a képzések dacára a legtöbb 
súlyos baleset történt, új EBK-előszűrési és EBK-előminősítési krité-
riumokat vezettünk be a közúti szállításba is bevont vállalkozóknál, 
melynek része a meglévő vállalkozók újraminősítése.

Jegyzetek a fenntarthatósági teljesítményhez
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Beszállítói EBK menedzsment rendszer

Kapcsolódó célkitűzés: „A beszállítói EBK menedzsmentprogram 
fejlesztése”

2014-ben beszállítói biztonságmenedzsment fókusza a felülvizsgált 
csoportszintű Beszállítói Biztonság szabályozási keretrendszerének 
bevezetésén volt. A helyi megvalósítás támogatása és kontrollja mellett 
több, a társaság által ajánlott gyakorlat is kidolgozásra került, hogy 
támogassa a beszállítók, alvállalkozók és saját karbantartó cégek műkö-
désével kapcsolatban végzett helyszíni auditok elvégzését, büntetések 
kiszabását és utóértékeléseket. A beszállítói elő- és utóminősítés legfris-
sebb fejleményeként lefektettük egy új bonus/malus rendszer alapjait.

Az egész MOL-csoportban számos meglévő kezdeményezés célja a 
beszállítók munkabiztonsági teljesítményének javítása. Az EBK-szem-
pontból nagy kockázatot jelentőnek tekintett közel 700 új szerződésből 
a MOL-csoport 400-at előminősítési auditnak vetett alá 2014-ben. Cél 
az előminősített beszállítók arányának további növelése a Beszállító 
Minősítési Rendszer (angol rövidítéssel: SQS) tervezett elindításával, 
amely az iparág legjobb gyakorlatát jelentő megoldás.
Az előminősítések mellett éppoly fontos az utóértékelés és a követ-
kezmények érvényesítése. 2014-ben két szerződést kellett felmon-
dani EBK-normák megszegése miatt.
Új kezdeményezésként, 2014-ben a MOL Nyrt. első alkalommal adta 
ki a „Beszállítói EBK díjat” két beszállítónak. Az új ösztönző program 
célja, hogy elismerje a legjobb EBK-teljesítményt nyújtó és EBK-
témákban leginkább tudatos beszállítók erőfeszítéseit.
MOL-csoport vállalatainak egyéb eredményei 2014-ben:
•  A CROSCO-nál minden olyan beszállítói munkavállaló, aki a „Class 

Renewal Labin 2014” projekten dolgozott, kötelezően elvégezte az 
EBK-alaptanfolyamot még a munkavégzés megkezdése előtt.

•  A MOL Pakistan elérte a 100%-os megfelelést az egyéni védőfelsze-
relések használata (PPE) terén minden fúrási, mélyépítési és gépé-
szeti területen.

•  Az oroszországi BaiTex-nél lévő telephelyünk Beszállítói EBK 
menedzsment elemeket vezetett be mindennapi műveleteibe 
(tendereztetés, kiválasztás, ellenőrzés). Minden magas és közepes 
EBK-kockázatú beszállító előminősítési auditon esett át.

•  A beszállítók és látogatók számára a Slovnaft létrehozott egy 
új személy védőfelszerelés-bérlési rendszert annak biztosítása 
céljából, hogy a telephelyen mindenki megfelelő és tanúsított 
személyi védőfelszerelést viseljen.

3.2. EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

Munkahelyi egészségvédelem

Kapcsolódó célkitűzés: „Munkahelyi egészségfejlesztési programok 
megvalósítása” 

2014-ben több mint 10.000 munkavállaló vett részt számos munka-
helyi egészségfejlesztési programjaink valamelyikében. Ezek között 
voltak szív- és érrendszeri, ételintolerancia, reumatológiai, izom- és 
csontrendszeri és rákszűrések, valamint mozgásorientált tevékeny-
ségek és védőoltások, melyek az elmúlt évek során szinte általános 
gyakorlattá váltak az egyre inkább előtérbe kerülő munkavállalói 
egészségtudatosság eredményeként. Ezek közé tartozik a dietetikus 
szakemberek által kidolgozott egészségtudatos menüsorok kiterjesz-
tése számos munkahelyi étkezdénkben, a családi egészségnapok vagy 
az irodai stresszcsökkentő programok. 

3.3. FOLYAMATBIZTONSÁG ÉS KOCKÁZATKEZELÉS

Folyamatbiztonsági irányítási rendszer

Cél: „Technológiai biztonság erősítése, benchmark pozíció javítása”

A folyamatbiztonsági irányítás (PSM) elsődleges célja egy olyan haté-
kony irányítási rendszer kialakítása és működtetése, mely biztosítja a 
veszélyes technológia üzemeltetéséből eredő események megelőzését, 
valamint az emberek, eszközök és környezet védelmét a balesetek 
következményeivel szemben. A MOL-csoport már 2006-ban elkezdte a 
PSM-rendszer kialakítását. A MOL-csoport a PSM-szemlélet meghono-
sításával arra törekszik, hogy folyamatosan csökkentse a folyamatbiz-
tonsági események számát és azok súlyosságát, valamint teljesítménye 
alapján bekerüljön a CONCAwE és az OGP nemzetközi benchmark 
legjobb 25 százalékába. A folyamatbiztonság irányítása kiemelt jelen-
tőségű kérdés a felső vezetők számára, amit egyértelműen bizonyított 
az is, hogy a MOL-csoport vezérigazgatója személyesen is részt vett 6 
folyamatbiztonság témában szervezett helyszíni auditon, ahol a helyi 
munkatársak az eredményeket és a jövő kihívásait vitatták meg.
2014-ben 33 folyamatbiztonsági eseményt regisztráltunk a MOL-
csoporton belül, ami tizenkettővel kevesebb, mint 2013-ban, amikor 
összesen 45 TIER 1+2 kategóriájú esemény következett be.

PSM-rendszer megfelelési szintje  
a MOL-csoportban

Kezdeti felmérések  
eredményei – 2005

Megfelelősségi auditok  
eredményei – 2014

100

80

60

40

20

0

40

77

Beszállítói előminősítési auditok száma 2014-ben [GRI G4-LA14]

MOL SLOV-
NAFT INA IES NEMzETKözI 

UPSTREAM
öSSzE-

SEN

Beszállítói előminősítési auditok száma 265 45 42 21 33 406

A korábbi évekhez hasonlóan 2014-ben sem regisztráltunk foglalkozási 
megbetegedést. Ugyanakkor átfogó egészségvédelmi és fejlesztési 
felmérést végeztünk minden területen (ipari higiéniai kockázatér-
tékelés, munkavégzésre való orvosi alkalmasság vizsgálatok, egész-
ségügyi vészhelyzeti folyamatok, ergonómia, rehabilitáció), hogy ez 
alapján felmérjük a tényleges hiányosságokat és elkészítsük az ezek 
megszüntetésére szolgáló intézkedési terveket.
A MOL-csoport 2014-ben aláírta a „wASH at the workplace” elneve-
zésű vállalást. Az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (angol 
rövidítéssel: wBCSd) abból a célból hozta létre a wASH kezdeménye-
zést, hogya tiszta vízhez és higiénikus munkakörnyezethez való hozzá-
férés alapvető emberi jogának biztosításának kérdését hangsúlyozza. 
A kezdeményezés annak biztosítását célozza meg, hogy a vállalat 
közvetlen irányítása alatt álló valamennyi telephelyen az összes 
munkavállaló egészséges környezetben dolgozhasson.
A korábbi évek gyakorlatát követve a MOL Nyrt., egy pszicho-szociális 
kockázatértékelés alapján, a kijelölt munkavállalói csoportok számára 
személyre szabott, munkahelyi stresszcsökkentő tréningeket biztosított. 
Az olajiparban széles körben ismert és alkalmazott citogenetikai 
monitoring programot is folytattuk: Magyarországon összesen 110 
munkavállaló vett részt vizsgálatokon (MOL). Társaságunk még inten-
zívebbé tette mindazon erőfeszítéseit, amelyekkel olyan intézkedé-
seket kíván bevezetni, amelyek még a lehetőségét is kiküszöbölik 
annak, hogy valaki rákkeltő vegyszerekkel érintkezzék.
A MOL-csoport munkaegészségügyi programjának az egyik kulcste-
rülete a stresszkezelés, amelynek célja a munkavállalókat érő stressz-
szint csökkentése, és leányvállalatainál számos helyi programot 
is indított e célból. A Slovnaft második helyet ért el a pszichoszoci-
ális kockázatok hatékony kezelése terén az EU-OSHA és a Szlovák 
Nemzeti Munkaügyi Felügyelet együttműködésében szervezett Good 
Practice Awards (jó gyakorlatok díja) programban. E díj célja, hogy 
felhívja a figyelmet a legjobb gyakorlatokra a stressz és a pszicholó-
giai kockázat kezelése terén. A MOL Nyrt. folytatta a kijelölt munka-
vállalói csoportok számára nyújtott, személyre szabott, munkahelyi 
stresszcsökkentő tréningjeit. Ezzel egy időben az INA egy „KEVESEBB 
STRESSz-T!” című kampányt folytatott a stresszel kapcsolatos tuda-
tosság növelés céljából, a stressz magánéletben és munkahelyi (nagy-
vállalati környezetven) való kezelésének lehetőségeiről.
A Kalegranban 2014-ben megvalósított Vállalati Egészségvédelmi 
Terv nyomán javult a hiányzási ráta (a teljes helyi létszámhoz képest) 
a 2013. évi adatokhoz viszonyítva.

Munkahelyi egészségfejlesztés

A MOL-csoport első alkalommal, de máris több mint 10 országban, 
több mint 800 dolgozójával vett részt a Global Corporate Challenge 
nevű nemzetközi egészséges életmódot népszerűsítő kezdeménye-
zésben. Munkatársaink az átlagos napi 14.705 lépés megtételével és 
összesen 192 ezer Mj elégetett energiával az iparági átlag felett telje-
sítettek.

Folyamatbiztonsági események (PSE) 2014-ben [GRI OG13]
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TIER 1 13 6 1 5 0 0
TIER 2 21 10 5 5 0 1
TIER 1+2 33 16 6 10 0 1

A PSM-rendszer helyi megvalósításának értékelését és felmérését a 
MOL-csoport szakértői PSM-keresztauditok keretében rendszeresen 
végzik. 2014-ben 17 keresztauditot végeztünk (többek között távoli 
működési területeken is, így a MOL Pakistan, MOL Russia stb. terü-
letén is). A PSM-rendszer működtetésének megfelelési szintje folya-
matosan javuló tendenciát mutat.
2014-ben a folyamatbiztonsággal kapcsolatos folyamatok és műszaki 
megoldások külső értékelésére is sor került a dunai Finomítóban 
(Magyarország). A felmérést éves gyakorisággal, különböző hely-
színeken, egy független, a biztosító által megbízott szakértői csapat 
végzi a MOL-csoport és a biztosító által jóváhagyott auditterv alapján. 
Az eredmények alapján javuló tendenciát figyelhetünk meg a vállalat 
kockázati besorolását tekintve, mely több más tényező mellett hozzá-
járult a csoportszintű biztosítási díjköltségek 15%-os csökkenéséhez 
(névértéken számítva). 

Számos intézkedést tettünk a PSM-teljesítmény javítása érdekében:
•  8 új javasolt szabályzatot adtunk ki folyamatbiztonsági rendszer-

elemekre vonatkozóan azért, hogy támogassuk az üzleteket és 
leányvállalatainkat a csoportszintű követelményeknek való megfe-
lelésben.

•  Az ismeretek hatékonyabb átadása érdekében legjobb gyakorla-
tokról szóló workshopot tartottunk 2014-ben. Itt a MOL-csoport 
szakértők, és más nemzetközi vállalatok szakértői (partner válla-
latoktól és versenytársaktól) mutatták be egymásnak a legjobb 
gyakorlatokat és ezekkel kapcsolatos tapasztalataikat. Ez az 
együttműködés is bizonyítja, hogy az iparágon belül a biztonsági 
kérdések tekintetében nem verseny zajlik, hanem közös célok 
vannak.

•  A legfontosabb helyi szintű eredmények között megemlítendő 
különösen a MOL Nyrt. és a Slovnaft tekintetében az automati-
zált biztonsági rendszer továbbfejlesztése (hosszú távú projekt), 
a biztonság szempontjából kritikus technológiai berendezések 
műszaki állapotának javítása (karbantartása) új, nemzetközileg elis-
mert és elfogadott gyakorlatok alkalmazásán keresztül.

Vészhelyzetek kezelése

2014-ben a MOL-csoport folytatta a vészhelyzeti felkészültség 
továbbfejlesztésére irányuló erőfeszítéseit biztosítva az ehhez szük-
séges műszaki és humán erőforrásokat a kockázatok nagyságával és 
valószínűségével arányosan.
A vészhelyzeti felkészültség területén a legjelentősebb eredményt 
a Slovnaft érte el, ahol egy 3,2 millió eurós beruházást valósí-
tottak meg. A beruházás keretében új tűzoltójárműveket szereztek 
be, többek között kombinált tűzoltórendszerrel felszerelt gépko-
csikat, gépjárműfecskendőket, valamint magas színvonalú egyéni 
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vé dőfelszereléseket a tűzoltók részére stb. A projekt megvalósítását 
követően a jelenleg rendelkezésre álló műszaki erőforrásokkal a 
legmagasabb színvonalon tudják teljesíteni az olaj- és gázipari oltási 
feladatokat.
Az egyik legérdekesebb vészhelyzeti reagálási gyakorlatot az INA 
solini tárolótelepén hajtották végre, ahol a vészhelyzeti forgatókönyv 
szerint egy tartályhajón bekövetkezett benzinelfolyás felszámolása és 
a keletkezett tűz oltása volt a feladat. A vészhelyzeti reagálási gyakor-
latot külső érintettek (helyi tűzoltóbrigád stb.) közreműködésével 
hajtották végre.
A vészhelyzeti felkészültség és elhárítás folyamatos fejlesztése érde-
kében minden magas kockázatú eseményt követően vizsgálni kell, 
hogy a lehetséges következmények minimalizálását tekintve megfe-
lelő volt-e a vészhelyzeti reagálás.
2014-ben nem regisztráltunk súlyos vagy jelentős problémát a vész-
helyzeti reagálások/EBK-eseményekkel kapcsolatos beavatkozá-
sokkal kapcsolatban.

4. HUMÁN TŐKE
Általános cél: Befektetés a humán tőkébe

EREDMÉNYEK:
  A MOL-csoport HR-programjai révén számos nemzetközi elisme-
résben részesült: többek között az amerikai ERE 'Toborzási kivá-
lóság' díját a Freshhh és Growww tehetségprogramokkal; valamint 
az Asia Employer Branding Institute 'Képzésfejlesztési kiválóság' díját 
a HR.com 'Leadership 500' díját a ‘LEAD’ vezetésfejlesztési prog-
rammal.
  A MOL-csoport az Éves Humán Ciklus (APC) keretében integ-
rált informatikai platformot vezetett be a teljesítménymenedzs-
ment, karrier- és utánpótlás-tervezés és a képzések támogatására.  
A korszerű felhőalapú megoldás hatékonyabbá teszi a tehetséggon-
dozást a MOL-csoporton belül, és hozzájárul a vállalati célok telje-
süléséhez.
  Egy új nemzetközi kutatás-termelési tehetségprogram (UPPP) is elin-
dult. Összesen 972 csapat vett részt a programban különböző orszá-
gokból, többek között Pakisztán, Irak Kurdisztán Régiója, az Egyesült 
Királyság, Magyarország és Horvátország színeiben. Az új program 
célja az utánpótlás biztosítása egy olyan szakterületen, ahol nemzet-
közi szinten általános problémát jelent a szakemberhiány.
  A Kutatás-termelés területén átfogó emberierőforrás-fejlesztési 
program indult. Ennek célja speciális szakterületek és munkakörök 
meghatározása, ami az önálló munkavégzés eléréséhez szükséges 
idő lecsökkentését és végső soron a stratégiai célkitűzések megva-
lósítását szolgálja.

KIHÍVÁSOK:
  Vonzó karrierlehetőséget nyújtani a földtudományi és mérnöki 
háttérrel rendelkező szakembereknek, a fenntartható növeke-
déshez szükséges utánpótlás folyamatos biztosítása érdekében.
  A MOL-csoport tisztában van azzal, hogy az olajipari szakemberek 
szakmai fejlődése a jövőbeni olaj- és gázipari sikerek záloga.

talható hiánya miatt. Független olaj- és gázipari piaci szereplőként, 
a MOL-csoportnak meg kell találnia a megfelelő megoldást az olaj- 
és gázipari szakemberhiánnyal kapcsolatos kihívásokra, így számos 
tehetségprogramot indított középiskolai tanulók és egyetemi hall-
gatók részére.
•  Középiskolai partnerség: A fiatal tehetségek mielőbbi elköteleződése 

érdekében a MOL-csoport szoros és rendszeres kapcsolatot ápol több 
középiskolával a természettudományi ismeretek népszerűsítése és egy 
olyan hosszú távú koncepció kidolgozása érdekében, mely segítsé-
gével a csoport működésének fontosabb területein megerősíthetőek 
a különböző utánpótlási csatornák. 2014-ben folytatódott a ‘MesterM’ 
program, ennek keretében 16 egyetemi tanárt választottunk ki a több 
mint 1200 jelölt közül Magyarországon, Horvátországban és Szlová-
kiában. A junior Freshhh programot első alkalommal hirdettük meg 
Horvátországban. összesen majdnem 1.500 csapat jelentkezett a 
három országból (Magyarország, Horvátország és Szlovákia).

•  Egyetemekkel való partnerség: A MOL-csoport elkötelezett a termé-
szettudományi, technológiai, mérnöki és a matematikai ismeretek 
oktatásának támogatása és e területek hallgatói létszámának növelése 
iránt. A MOL-csoport ezzel összhangban folytatta a korábban megkez-
dett stratégiai együttműködést az érintett területeken működő egyete-
mekkel és karokkal, valamint a diákszövetségek szponzorálását.

Tehetségvonzó programok

Freshhh: innovatív online nemzetközi diákverseny egyetemi hall-
gatók, a MOL-csoport potenciális jövőbeni munkavállalói számára. A 
legtehetségesebb hallgatók bekerülhetnek a MOL-csoport Growww 
szakmai gyakornoki programjának kiválasztási szakaszába. A 2007 
óta megrendezett vetélkedőn már több mint 15.000 hallgató vett 
részt. 2014-ben rekordszámú, összesen 1.570 darab háromfős csapat 
regisztrált a vetélkedőre. A Freshhh 2014 győztese a szerbiai ‘Amcord’ 
csapat lett, tagjai bekerültek a Growww 2014 programba és a MOL-
csoportnál kezdik szakmai pályafutásukat.
Growww: egyéves gyakornoki program, célja a MOL-csoport üzleti 
céljainak teljesítéséhez szükséges megfelelő hatékonyságú utánpót-
lási csatornák biztosítása. A 2007-ben indított Growww program eddigi 
résztvevőinek megtartási aránya meghaladja a 80%-ot és ez egyértel-
műen jelzi, hogy a kiemelkedő teljesítmény a koncepció egyik alap-
eleme. A Growww egyben támogatja a sokszínűséget is: a programban 
felvettek körében a nők foglalkoztatására meghatározott MOL-csoport 
szintű cél minimum 40%. 2014-ben a program rekordszámú, összesen 
24 MOL-csoport vállalat részvételével nyolcadik évébe lépett.
PIMS Akadémia: a Pannon Egyetem Információtechnológia Karával 
együttműködésben indított posztgraduális képzés olyan szakem-
berek részére, akik képesek a globális olaj- és gázipari ellátási lánccal 
kapcsolatos komplex kihívások eredményes kezelésére. 2014-ben hét 

nemzetközi résztvevő fejezte be a képzést és már kivétel nélkül MOL-
csoport vállalatok alkalmazásában állnak.

Új tehetség programok 2014-ben

Az UPPP a MOL-csoport új, 2014 októberében indult kutatás-terme-
lési tehetségprogramja a kiválasztott egyetemeken földtudományi 
és olajipari műszaki tanulmányokat folytató hallgatók számára. Az 
UPPP már az első évben figyelemre méltó sikereket könyvelhetett el: 
majdnem 1.000 darab háromfős csapat regisztrált 14 országot és 27 
patinás egyetemet képviselve.
A program online versenyét követően a legjobb helyezést elérő hall-
gatók szakmai pályafutásukat a MOL-csoportnál kezdhetik meg.  
A 18-hónapos UPPP Szakmai Utánpótlás Program egyedülálló karri-
erkezdési lehetőséget, üzleti és szakmai fejlődést kínál a legtehetsé-
gesebb résztvevők számára, akik megismerhetik a vállalati központ 
működését és gyakorlati kutatás-termelési tapasztalatokat szerez-
hetnek. A Szakmai Utánpótlás Program célja, hogy a megfelelő isme-
retekkel felvértezett friss diplomások a kutatás-termelés területén 
kezdjék meg szakmai pályafutásukat, de legalább ennyire fontos, 
hogy motiváló élményeket szerezzenek a jövőbeni MOL-csoportnál 
folytatott karrierjük megalapozásához.

4.2. MUNKAVÁLLALÓK MEGTARTÁSA ÉS ÖSZTÖNZÉSE 

Kapcsolódó célkitűzés: 
•  „A MOL-csoport teljesítményalapú javadalmazási kultúrájának 

erősítése a kiemelkedő üzleti eredmények elérésére ösztönző 
versenyképes jutalmazási megoldások alkalmazásán keresztül”

•  „A teljesítmény- és karriermenedzsment területet is magában 
foglaló integrált Éves Humán Ciklus strukturált megközelítést 
biztosít a fejlesztéshez és utánpótlás tervezéshez”

A MOL-csoport tudatában van, hogy az iparágat rendkívül szűkös 
utánpótlási lehetőségek jellemzik, és ennek megfelelően határozott 
lépéseket tesz annak érdekében, hogy minél több tehetség számára 
tegye vonzóvá a vállalatot, nem megfeledkezve arról, hogy mennyire 
fontos a meglévő tehetségek és versenyképességük megőrzése is.  
Az utóbbi években ezzel párhuzamosan fokozatosan javult a létszám-
hatékonyság, a MOL-csoport stratégiai irányvonalának megfelelően 
(2014. évben 28.769-ről 27.499-re csökkent).
A csökkenés hátterében álló lényeges okok közé tartozik, hogy az INA-
nál és leányvállalatainál csökkent a létszám. Emellett az olaszországi 
IES jelentős szervezeti átalakításon esett át a logisztikai központtá 
való átalakításhoz kapcsolódóan. A kiskereskedelmi hálózat üzemel-
tetési modell változása a munkavállalók kiszervezésével járt Szerbiá-
ban és Szlovéniában.

Freshhh verseny résztvevőinek száma

2010 2011 2012 2013 2014
Csapatok száma 580 596 694 887 1570
Országok száma 25 62 58 60 76
Egyetemek száma 117 217 251 253 258

4.1. TEHETSÉGEK VONZÁSA

Kapcsolódó célkitűzés:
•  „A földtudományi és mérnöki háttérrel rendelkező fiatal szakemberekre 

szabott és számukra vonzó lehetőséget nyújtó tehetségfejlesztési megkö-
zelítés, mely biztosítja az utánpótlást a Kutatás-termelés számára”

•  „Az olaj- és gázipari terület iránt érdeklődő fiatal generáció minél 
korábbi elköteleződését segítő programok megvalósítása”

A MOL-csoport munkáltatói márkastratégia célja, hogy a vállalat 
a legvonzóbb munkáltatóként jelenjen meg a kiválasztott célcso-
portok előtt. A munkáltatói márkaépítés (employer branding) azokat 
a tehetségeket szólítja meg, akikre a vállalatnak szüksége van, akiket 
foglalkoztatni kíván és meg akar tartani. A munkáltatói márkaépítés 
a tehetségfejlesztés és -megőrzés révén támogatja az üzleti növe-
kedést és a stratégiai célok teljesülését. A vállalat egy szegmentált 
megközelítést alkalmaz célcsoportonként (például kutatás-termelési 
szakemberek, mérnökök, informatikusok stb.) az egyébként egységes 
és átfogó munkáltatói márkaépítési keretrendszeren belül.
A hiteles és kívánatos márkapozíció elérése érdekében a MOL-
csoport célzott kommunikációs kampányt folytat különböző 
csatornákon keresztül annak érdekében, hogy a legvonzóbb munkál-
tatóként mutassa be a vállalatot. Például tehetségprogramjainkat 
többcsatornás kampányokon keresztül népszerűsítjük, az érintett 
közösségi média és PR-szakemberek bevonásával. A MOL-csoport 
átalakította és megújította minden jelentősebb meglévő kommuni-
kációs felületét (honlap, Intranet portál, vállalati hírlevél és magazin 
stb.), a márkastratégiával összhangban ezeken keresztül megjele-
nítve a munkavállalóknak kínált előnyöket, az elért eredményeket 
és a sikeres gyakorlati megoldásokat. Mivel a korszerű toborzásban 
egyre fontosabb szerepet játszik a közösségi média, a MOL-csoport 
fokozta az ezzel kapcsolatos erőfeszítéseket: elsődleges közös-
ségi média csatorna a LinkedIn, de a társaság jelen van a Facebook, 
Twitter és a youTube felületein is, ezzel biztosítva a releváns célkö-
zönség elérését.
A fentiek mellett fontos szempont, hogy a munkavállalók a márka-
építés legjobb 'nagykövetei'. A MOL-csoport munkavállalóit is 
ösztönzi és oktatással támogatja abban, hogy saját LinkedIn-profilt 
alakítsanak ki és gondoskodjanak annak frissítéséről. A munkavállalók 
jogosultak arra, hogy a vállalat nevében kommunikáljanak, hogy elér-
hetővé tegyék és megosszák a vállalattal kapcsolatos híreket, mivel 
ilyen módon hatékonyan szólíthatók meg azok a pályázók, akiknek 
elérése hivatalos csatornákon keresztül kevéssé lehetséges.
A MOL-csoport munkáltatói márkaépítés terén elért eredményeit 
nemzetközileg is elismerték. 2014-ben a MOL-csoport tehetségprog-
ramjaival (Freshhh és Growww) elnyerte az ERE által jegyzett „Tobor-
zási kiválóság” díjat, mellyel a legjobb nemzetközi felsőfokú toborzási 
programot jutalmazzák.

Oktatási kapcsolatok

Az olaj- és gázipar egyre súlyosabb szakemberhiánnyal szembesül 
a nyugdíjba vonuló szakemberek jelentős száma és a természettu-
dományokban jártas szakértők globális munkaerő-piacon tapasz-
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