
védőfelszereléseketatűzoltókrészérestb.Aprojektmegvalósítását
követően a jelenleg rendelkezésre álló műszaki erőforrásokkal a
legmagasabbszínvonalontudjákteljesíteniazolaj-ésgáziparioltási
feladatokat.
Az egyik legérdekesebb vészhelyzeti reagálási gyakorlatot az INA
solinitárolótelepénhajtottákvégre,aholavészhelyzetiforgatókönyv
szerintegytartályhajónbekövetkezettbenzinelfolyásfelszámolásaés
akeletkezetttűzoltásavoltafeladat.Avészhelyzetireagálásigyakor-
latot külső érintettek (helyi tűzoltóbrigád stb.) közreműködésével
hajtottákvégre.
Avészhelyzetifelkészültségéselhárításfolyamatosfejlesztéseérde-
kében minden magas kockázatú eseményt követően vizsgálni kell,
hogyalehetségeskövetkezményekminimalizálásáttekintvemegfe-
lelővolt-eavészhelyzetireagálás.
2014-bennemregisztráltunksúlyosvagyjelentősproblémátavész-
helyzeti reagálások/EBK-eseményekkel kapcsolatos beavatkozá-
sokkalkapcsolatban.

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.

talhatóhiányamiatt. Függetlenolaj- és gázipari piaci szereplőként,
aMOL-csoportnakmegkell találniaamegfelelőmegoldástazolaj-
és gázipari szakemberhiánnyal kapcsolatos kihívásokra, így számos
tehetségprogramot indított középiskolai tanulók és egyetemi hall-
gatókrészére.
• Középiskolaipartnerség:Afiatal tehetségekmielőbbielköteleződése

érdekébenaMOL-csoportszorosésrendszereskapcsolatotápoltöbb
középiskolávalatermészettudományiismereteknépszerűsítéseésegy
olyan hosszú távú koncepció kidolgozása érdekében, mely segítsé-
gévelacsoportműködésénekfontosabbterületeinmegerősíthetőek
akülönbözőutánpótlásicsatornák.2014-benfolytatódotta‘MesterM’
program,ennekkeretében16egyetemitanártválasztottunkkiatöbb
mint 1200 jelölt közülMagyarországon, Horvátországban és Szlová-
kiában.A Junior Freshhhprogramot első alkalommal hirdettükmeg
Horvátországban. Összesen majdnem 1.500 csapat jelentkezett a
háromországból(Magyarország,HorvátországésSzlovákia).

• Egyetemekkelvalópartnerség:AMOL-csoportelkötelezetta termé-
szettudományi, technológiai, mérnöki és a matematikai ismeretek
oktatásánaktámogatásaéseterületekhallgatóilétszámánaknövelése
iránt.AMOL-csoportezzelösszhangbanfolytattaakorábbanmegkez-
dettstratégiaiegyüttműködéstazérintettterületekenműködőegyete-
mekkeléskarokkal,valamintadiákszövetségekszponzorálását.

Tehetségvonzó programok

Freshhh: innovatív online nemzetközi diákverseny egyetemi hall-
gatók,aMOL-csoportpotenciálisjövőbenimunkavállalóiszámára.A
legtehetségesebbhallgatókbekerülhetnekaMOL-csoportGrowww
szakmai gyakornoki programjának kiválasztási szakaszába. A 2007
óta megrendezett vetélkedőn már több mint 15.000 hallgató vett
részt.2014-benrekordszámú,összesen1.570darabháromfőscsapat
regisztráltavetélkedőre.AFreshhh2014győzteseaszerbiai‘Amcord’
csapatlett,tagjaibekerültekaGrowww2014programbaésaMOL-
csoportnálkezdikszakmaipályafutásukat.
Growww: egyéves gyakornoki program, célja a MOL-csoport üzleti
céljainak teljesítéséhez szükséges megfelelő hatékonyságú utánpót-
lásicsatornákbiztosítása.A2007-benindítottGrowwwprogrameddigi
résztvevőinekmegtartásiarányameghaladjaa80%-otésezegyértel-
műen jelzi, hogy a kiemelkedő teljesítmény a koncepció egyik alap-
eleme.AGrowwwegybentámogatjaasokszínűségetis:aprogramban
felvettekkörébenanőkfoglalkoztatásárameghatározottMOL-csoport
szintűcélminimum40%.2014-benaprogramrekordszámú,összesen
24MOL-csoportvállalatrészvételévelnyolcadikévébelépett.
PIMS Akadémia: aPannonEgyetem InformációtechnológiaKarával
együttműködésben indított posztgraduális képzés olyan szakem-
berekrészére,akikképesekaglobálisolaj-ésgázipariellátásilánccal
kapcsolatoskomplexkihívásokeredményeskezelésére.2014-benhét

nemzetközirésztvevőfejeztebeaképzéstésmárkivételnélkülMOL-
csoportvállalatokalkalmazásábanállnak.

Új tehetség programok 2014-ben

AzUPPPaMOL-csoportúj,2014októberébenindultkutatás-terme-
lési tehetségprogramja a kiválasztott egyetemeken földtudományi
és olajipari műszaki tanulmányokat folytató hallgatók számára. Az
UPPPmárazelsőévbenfigyelemreméltósikereketkönyvelhetettel:
majdnem1.000darabháromfőscsapatregisztrált14országotés27
patinásegyetemetképviselve.
Aprogramonlineversenyétkövetőenalegjobbhelyezéstelérőhall-
gatók szakmai pályafutásukat a MOL-csoportnál kezdhetik meg. 
A18-hónaposUPPPSzakmaiUtánpótlásProgramegyedülállókarri-
erkezdésilehetőséget,üzletiésszakmaifejlődéstkínálalegtehetsé-
gesebb résztvevők számára, akikmegismerhetik a vállalati központ
működését és gyakorlati kutatás-termelési tapasztalatokat szerez-
hetnek.ASzakmaiUtánpótlásProgramcélja,hogyamegfelelőisme-
retekkel felvértezett friss diplomások a kutatás-termelés területén
kezdjék meg szakmai pályafutásukat, de legalább ennyire fontos,
hogymotiváló élményeket szerezzenek a jövőbeniMOL-csoportnál
folytatottkarrierjükmegalapozásához.

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,ésennekmegfelelőenhatározott
lépéseketteszannakérdekében,hogyminéltöbbtehetségszámára
tegyevonzóváavállalatot,nemmegfeledkezvearról,hogymennyire
fontos a meglévő tehetségek és versenyképességük megőrzése is. 
Azutóbbiévekbenezzelpárhuzamosanfokozatosanjavultalétszám-
hatékonyság,aMOL-csoportstratégiai irányvonalánakmegfelelően
(2014.évben28.769-ről27.499-recsökkent).
Acsökkenéshátterébenállólényegesokokközétartozik,hogyazINA-
nálésleányvállalatainálcsökkentalétszám.Emellettazolaszországi
IES jelentős szervezeti átalakításon esett át a logisztikai központtá
valóátalakításhozkapcsolódóan.Akiskereskedelmihálózatüzemel-
tetésimodellváltozásaamunkavállalókkiszervezéséveljártSzerbiá-
banésSzlovéniában.

Freshhh verseny résztvevőinek száma

2010 2011 2012 2013 2014
Csapatokszáma 580 596 694 887 1570
Országokszáma 25 62 58 60 76
Egyetemekszáma 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-
portokelőtt.Amunkáltatóimárkaépítés(employerbranding)azokat
atehetségeketszólítjameg,akikreavállalatnakszükségevan,akiket
foglalkoztatnikívánésmegakartartani.Amunkáltatóimárkaépítés
a tehetségfejlesztés és -megőrzés révén támogatja az üzleti növe-
kedést és a stratégiai célok teljesülését.A vállalat egy szegmentált
megközelítéstalkalmazcélcsoportonként(példáulkutatás-termelési
szakemberek,mérnökök,informatikusokstb.)azegyébkéntegységes
ésátfogómunkáltatóimárkaépítésikeretrendszerenbelül.
A hiteles és kívánatos márkapozíció elérése érdekében a MOL-
csoport célzott kommunikációs kampányt folytat különböző
csatornákonkeresztülannakérdekében,hogyalegvonzóbbmunkál-
tatóként mutassa be a vállalatot. Például tehetségprogramjainkat
többcsatornás kampányokon keresztül népszerűsítjük, az érintett
közösségi média és PR-szakemberek bevonásával. A MOL-csoport
átalakítottaésmegújítottamindenjelentősebbmeglévőkommuni-
kációsfelületét(honlap,Intranetportál,vállalatihírlevélésmagazin
stb.), a márkastratégiával összhangban ezeken keresztül megjele-
nítve amunkavállalóknak kínált előnyöket, az elért eredményeket
ésasikeresgyakorlatimegoldásokat.Mivelakorszerűtoborzásban
egyrefontosabbszerepetjátszikaközösségimédia,aMOL-csoport
fokozta az ezzel kapcsolatos erőfeszítéseket: elsődleges közös-
ségimédiacsatornaaLinkedIn,deatársaságjelenvanaFacebook,
TwitterésaYouTubefelületeinis,ezzelbiztosítvaarelevánscélkö-
zönségelérését.
A fentiekmellett fontos szempont, hogy amunkavállalók amárka-
építés legjobb 'nagykövetei'. A MOL-csoport munkavállalóit is
ösztönzi és oktatással támogatja abban, hogy saját LinkedIn-profilt
alakítsanakkiésgondoskodjanakannakfrissítéséről.Amunkavállalók
jogosultakarra,hogyavállalatnevébenkommunikáljanak,hogyelér-
hetővétegyékésmegosszákavállalattalkapcsolatoshíreket,mivel
ilyenmódon hatékonyan szólíthatókmeg azok a pályázók, akiknek
elérésehivataloscsatornákonkeresztülkevéssélehetséges.
A MOL-csoport munkáltatói márkaépítés terén elért eredményeit
nemzetközilegiselismerték.2014-benaMOL-csoporttehetségprog-
ramjaival(FreshhhésGrowww)elnyerteazEREáltaljegyzett„Tobor-
zásikiválóság”díjat,mellyelalegjobbnemzetközifelsőfokútoborzási
programotjutalmazzák.

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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Versenyképes javadalmazás

Javadalmazási rendszereinket úgy alakítottuk ki, hogy azok
erősítsék az érdemek elismerésén alapuló kultúrát azzal, hogy
egyértelműenmegkülönböztetjükakiemelkedőeredménytazátla-
gostólésagyengétől,melyamunkavállalókategyrejobbteljesít-
ményeléréséreösztönzi.
FentiekszellemébenaMOL-csoport2014-benegyújjavadalmazási
rendszert dolgozott ki,mely a nemzetközi gyakorlatban alkalma-
zottalapelvvelösszhangbanstrukturáljaafontosabbjavadalmazási
elemeket,ígytöbbekközöttazévesalapbért,arövidéshosszútávú
ösztönzőket és juttatásokat, melyek együttesen alkotják a MOL-
csoportjavadalmazásistratégiáját.
A javadalmazási és juttatási rendszer egyik sarokköve a HAY-
módszertan,melyalegszélesebbkörbenelismertmunkakörérté-
kelési módszer, nemzetközi szinten több mint 10.000 vállalat
alkalmazza.AHAY-módszersegítségévelavállalategyolyanátlát-
ható, egyszerű és egységes rendszert alakított ki és működtet,
mely méltányos, de számonkérhetőségen alapuló javadalmazást
biztosítamunkavállalókszámára.AMOL-csoport2014-benkiadott
egy csoportszintű munkakör-értékelési és besorolási irányelvet
a munkaköri kategóriák egységesítésére. 2014-ben a HAY-lefe-
dettségmármegközelítettea90%-ot.
2013-ban egy ún. ’húzó’ javadalmazási politikát vezettünk be.
Ennek célja,hogya társaságaHAY-besorolásonés -teljesítmény-
értékelésen alapuló javadalmazást, összességében a mindenkori
helyipiaciátlagfelépozicionálja.Ezahelyileányvállalatrendelke-
zéséreállópénzügyierőforrásokésmáskorlátozótényezőkfigye-
lembevételemelletttörténik.

Vállalati minimumbér és a helyi minimálbér aránya a jelentősebb 
(min. 100 főt foglalkoztató*) vállalatoknál (%) [GRI G4-EC5]

ORSzáG(váLLALAT) 2014
Ausztria(RothHeizöleGmbH) 100%
Bosznia-Hercegovina(Energopetrold.d.) 101%
Horvátország(INAd.d.) 135%
Magyarország(MOLNyrt.) 144%
Olaszország(IESS.p.A.) 100%
Románia(MOLRomaniaPPs.r.l.) 162%
Pakisztán(MOLPakistanLtd.) 460%
Oroszország(BaiTexLLC) 220%
Szerbia(MOLSerbiad.o.o.) 100%
Szlovákia(Slovnafta.s.) 105%
Szlovénia(MOLSlovenijad.o.o.) 100%

*AMOLKalegranB.v.(Irakkurdisztánirégiója)létszámaa100főtmeghaladja,azonban
nincsközpontilagmeghatározotthelyiminimálbér.

A MOL-csoport szigorú irányelvei szerint minden munkavállaló
egyenlőjavadalmazásrajogosultnemtől,kortólésnemzetiségihova-
tartozásától függetlenül. Az átlátható csoportszintű javadalmazási
irányelvekmegjelennekacsoportszintűésahelyiszabályzatokban,
ésezekhezmindenmunkavállalóhozzáfér.Atársaságiszintűszabá-
lyokatakollektívszerződések(KSz)istartalmazzák.

Rövid és hosszú távú ösztönzők

Amunkavállalóiésvezetőijavadalmazásszorosankötődikateljesít-
ményhez,ígyalehetőlegjobbteljesítményeléréséreösztönöz.
A rövid távú ösztönzési rendszeren belül megkülönböztetjük a
munkavállalói és vezetői teljesítményösztönzőket, melyek éves
kifizetésű ösztönzők és az éves egyéni és vállalati célkitűzésekhez
kapcsolódnak.
A közelmúltban átalakított Hosszú Távú Ösztönző Program össz-
hangbanálla legjobbnemzetközigyakorlattalésközvetlenülössze-
kapcsolja a felsővezetői javadalmazást a részvényesek stratégiai
érdekeivelakétalappilléren–aRészvényopciónésaTeljesítmény-
alapú Részvényprogramon – keresztül. A Részvényopció a rész-
vényárfolyam abszolút értékű növekedését támogatja, míg a
Teljesítményalapú Részvényprogram a MOL-csoport relatív tőzsdei
teljesítményét köti össze a regionális és ágazati benchmark muta-
tókkalegyháromévesidőhorizonton.

Juttatások

Azegyiklegfontosabbmunkavállalóiértékajólét,melyetaverseny-
képes Teljes Javadalmazási programok növelésén keresztül tartunk
fennavállalatcsoportonbelül.Azalapvetőjuttatásielemekmeghatá-
rozásasoránfigyelembevesszükahelyijogszabályokbanfoglaltakat,
azadózásikörnyezetetésahelyipiacokversenyképességét,valamint
ezekcsoportszintűkonzisztenciáját.Fontosabbelemei:
• A MOL-csoport működési területeinek többségénél különböző

szociális és nyugdíjalapok működnek. Ezek a rendszerek álta-
lában állami ellenőrzés alatt állnak, de vannak részben magán-
pénztár-alapú rendszerek is. A MOL-csoport dolgozóinak 96%-a
nyugdíj-hozzájárulásban részesül, amelyet a munkaadó vagy a
munkavállaló fizet – ennek összege a helyi jogszabályi háttérrel
összhangban országonként eltér. Mivel egyes működési terüle-
tekenönkéntesnyugdíjpénztárirendszerisműködik,amunkavál-
lalókavállalatoktólkapottbérenkívülijuttatásaikatrészbenvagy
teljesegészébenilyencélraisfordíthatják.

• Több mint 50 vállalatnál állnak a munkavállalók rendelkezé-
sére különböző, egyösszegű kifizetést biztosító kockázatiélet- és
balesetbiztosítások24órásnemzetközilefedettséggel.

• AMOL-csoportüzleticélúutazáseseténsegítségnyújtásiszolgálta-
tásokkalkiegészítettutasbiztosítástkötmunkavállalóiraazüzletiút
soránbekövetkezőbalesetekkelésmegbetegedésselkapcsolatos
egészségügyi kiadások fedezetésére. Ez üzleti célúutazás esetén
alapszolgáltatáskéntjelenikmeg.

Éves Humán Ciklus (APC)

A MOL-csoportnál kialakított teljesítménymenedzsment rendszer
célja egy teljesítményorientált vállalati kultúra kialakítása,melynek
keretében minden munkavállaló és szervezet saját felelősségének
tekinti az üzleti folyamatok és ismeretek folyamatos fejlesztését. 
Azegyénicélokszervezeticélokkalösszhangbankerülnekmeghatáro-
zásra,ezzelbiztosítva,hogyamunkavállalókavállalatiértékrenddel
összhangbanvégzikmunkájukat.
Az Éves Humán Ciklus (APC) a MOL-csoport teljesítménymenedzs-
ment keretrendszere integrálja az összes évente ismétlődő és

egységesített HR-folyamatot. Ez biztosítja, hogy a teljesítmény
menedzsment,karrier-ésfejlesztéstervezésméltányos,egységesés
átláthatómódonvalósulmeg,ésamunkavállalókamegfelelőcélok
menténvégzikmunkájukat.
2014-ben a MOL-csoport megvalósított egy, a SuccessFactors alapú
korszerű rendszert az APC támogatására,mely jól karbantartható és
felhasználóbarátmegoldásnakbizonyult.A jelenlegimegoldásaválla-
latiHR-folyamatokésafelhasználóorientáltvizuálistechnológiaminden
szempontbólelőnyösötvözete.Egykonszolidált,naprakészforrásoldali
munkavállalóiadatbázissalaSuccessFactorsmegoldáskeretébenalkal-
mazott eljárások az egymáshoz kapcsolódó almodulokon keresztül
teljeskörűenintegráltrendszertalkotnak.AzAPC-projektelsőfázisában
megvalósuló modulok: Munkavállaló Profil, Teljesítmény Menedzs-
ment,Kalibrálás,Célkitűzés,UtódlásésJavadalmazás.

AzÉvesHumánCikluselemeitazalábbiakbanismertetjük.
A vezetői Teljesítmény Menedzsment Rendszer (vTMR) három
pillérennyugszik,melyekavállalaticélok,adivízióscélokésazegyéni
célok. A kulcsfontosságú pénzügyi mutatókmellett a fenntartható
fejlődés, EBK- (egészségvédelem, munkabiztonság és környezet-
védelem,) valamint HR-szempontok is megjelennek a célok között,
melyeketkoherensmódonbontunkaláazegyesszervezetiszintekre,
afelsővezetéscéljaibóllevezetveazirányításukalátartozóvezetők
céljait.AzFF&EBKésHR-célokmeglétekötelezőmindenMOL-csoport
vezetőszámára.AHR-célokazAPCteljesüléséreésamunkavállalói
elkötelezettségrefókuszáltak.
AMunkavállalóiTeljesítményMenedzsmentRendszer (MTMR)össze-
kötiatársaságicélokatésazegyéniteljesítményt,eredményeatelje-
sítményértékelés eredményével összhangban kifizetett differenciált
munkavállalóiösztönző.AMOL-csoportmármegkezdteazMTMRkiter-
jesztését annak érdekében, hogy a Csoporton belül minden vállalat
ezt a folyamatot kövesse.Az INA-nál 2014-benkerült bevezetésreaz
MTMR-rendszer,amimintegy5.000munkavállalóbevonásátjelentette.

A teljesítményértékelési folyamatban részt vevő munkavállalók aránya [GRI G4-LA11]

MUNKAváLLALóIBESOROLáS
ATELJESíTMÉNYÉRTÉKELÉSBENLEFEdETTMUNKAváLLALóKARáNYAÉvENTE(%)

2010 2011 2012 2013 2014
Felsővezetők 100% 100% 100% 100% 100%
Középvezetők 100% 100% 100% 100% 100%
Közvetlenvezetők 100% 85% 85% 100% 100%
Szakértők 78% 48% 64% 64% 70%
Munkavállalók(HAY18ésezalatt) 73% 40% 41% 42% 51%

A MOL-csoport CMS és Fejlesztés folyamataiban részt vevők számának növekedése [GRI G4-LA11]

APCFOLYAMAT
RÉSzTvEvőKSzáMA(/Év)

2011 2012 2013 2014
CMS&Fejlesztés 1.320 1.535 2.000 2.100

A Karrier Menedzsment Rendszer (CMS) és Fejlesztés folyamatai
lehetővé teszik a tehetségek azonosítását és megtartását. Ezzel
egyidejűlegkidolgozhatóavezetőiutánpótlás-tervezés,ésamunka-
vállalókra irányuló fejlesztési intézkedések teljesen összhangban
vannak a MOL-csoport üzleti stratégiájával. A MOL-csoport tehet-
ségcsoportjait évente újraértékeljük az értékelő megbeszéléseken
(PeopleReviewMeetings),aholazadottterületekvezetőijavaslatot
tesznekafejlesztésiirányokra.

Munkavállalói elkötelezettség

Azelkötelezettségazérzelmiésintellektuálisszerepvállalásirántiigény
állapota,melyalegjobbteljesítménythozzakiazemberekből.AMOL-
csoportnál amunkavállalói elkötelezettség jóval többet jelent annál,
hogy a munkavállalók mennyire elégedettek az adott szervezetben
aholdolgoznak,vagyelképzeléseikszerintmilyenmértékbenjárulnak
hozzá az üzleti eredmények javulásához. AMOL-csoport esetében a
munkavállalóielkötelezettségmérésénekegyik legfontosabbeszköze
a Kerekasztal-felmérés. Ennek keretében kétévenként mérjük a
fontosüzletimutatókéntkezeltmunkavállalóielkötelezettségszintjét. 
AMOL-csoporttámogatjaafolyamatokkalésgyakorlatimegoldásokkal
kapcsolatosvéleményekbiztonságosmegosztását.Alegutóbbifelmé-
résrea2012/2013időszakbankerültsor.
A legutóbbi munkavállalói elkötelezettség felmérés eredményei
alapján helyi fejlesztési intézkedéseket határoztunk meg, globális
szintenmintegy 1.400 akciót azonosítotva. 2014-ben is figyelemmel
kísértük és rendszeresenmértük a fenti intézkedésekmegvalósítási
státuszátésértékeltükasikereket.2014végéreazintézkedésektöbb-
ségemegvalósult.
Emellett 2014 utolsó negyedévében a MOL-csoport számos fókusz-
csoportra kiterjedő 'Pulzusmérés' keretébenértékelte az intézkedési
tervek sikeres megvalósítását és további fejlesztési lehetőségeket
azonosított.
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Munkavállalói Elkötelezettség Felmérés eredményei (%) 

MUNKAváLLALóIELKÖTELEzETTSÉG- 
FELMÉRÉSEREdMÉNYEI 2008* 2010 2012/13

Lefedettség 90 90 96
válaszadásiráta 50 64 62
Munkavállalóielkötelezettségszintje 67 70 47*

*2012-benazújszolgáltatómegjelenésemiattváltozottazelkötelezettség-felmérésimódszertan.Ennekmegfelelőenatáblázatbanszereplőelkötelezettségiszintrevonatkozóadatok
nemmutatjáka2010–2012.közöttiidőszakrajellemzőváltozásokat,mivelmásaviszonyításialap.A2010évieredményekkelösszehasonlításbanazeltérés2%csökkenéstmutat.

eszköze,amegfelelőszakmaikészségekkelfelvértezettmunkatársak
nélkül nem teljesíthető a működési kiválóság elérése, emellett a
felkészültséghiányanöveliaMOL-csoportáltalnemelfogadhatónak
tartottEBK-kockázatoknakvalókitettséget.
Annak érdekében, hogy a munkavállalók a megfelelő készségekre
tegyenekszert,illetvefunkcionálisésműszakiszempontbóliskiváló
tudássalrendelkezzenek,ezáltalmunkakörifeladataikatavonatkozó
előírásokkalösszhangbanésazüzletiigényekmenténtudjákvégezni,
aMOL-csoport5évvelezelőttbevezetettegySzakmaiKompetencia
Modelltésazehhezkapcsolódófejlesztési folyamatot.Aszükséges
képzések és fejlesztési akciók a Szakmai Kompetencia Fejlesztési
folyamatkeretébenkerülnekbeazonosításra:megfelelőenstrukturált
ésrészletezettséggelkidolgozottképzésimodulokállnakaszakértői
gárda rendelkezésére a velük szemben támasztott szakmai kompe-
tencia követelmények és kompetenciahiány-elemzések alapján, és
atananyagelsajátításánakméréseatanulásicélokalapjántörténik.
A rendszer alapjául szolgálómódszertant egy vezetőolaj- és gázipari
képzési vállalat, a PetroSkills biztosítja. A PetroSkills Szakmai Kompe-
tencia Rendszerének alkalmazása jelentősen felgyorsította a megva-
lósítási folyamatot, és lehetővé tette az iparági benchmark mutatók
hatékony alkalmazását. 2014-ben a program kiterjesztésre került a
downstreamLogisztikaszervezetreésateljesEBKszakértőiállományra.

Vezetői kompetenciák fejlesztése

A MOL-csoport változatlanul kiemelt figyelmet fordít vezetői állo-
mányánakfejlesztésére,biztosítvaszámukraavállalatcsoportüzleti
céljainak teljesítéséhez szükséges ismereteket és tudást, megte-
remtve a jövőbeni sikerek alapját akár szélsőséges piaci viszonyok
mellettis.
A folyamatos vezetői utánpótlás biztosítása érdekében a MOL-
csoport beindította a LEAd vezetőképző programot 2013-ban a
vállalatkiemelkedőtehetségeinekrészvételével,aregionálisszinten
elismert Cotrugli Cotrugli School of Business (Horvátország) és a
nemzetközileg elismert ThunderbirdGlobal School ofManagement
(USA) intézménnyel együttműködésben. A LEAd három egymásra
épülővezetőitehetségcsoportraépül.
A még folyamatban lévő LEAd-program már 2014-ben is jelentős
mértékbenhozzájárultaMOL-csoportvezetőiállományánakmegerő-
sítéséhez. A résztvevők előléptetési aránya 2014 végén elérte a
30%-ot.Aprogramkialakításánakszínvonalátkülsőbenchmarkössze-
hasonlítások is igazolták. 2014-ben a LEAd elnyerte a 'Leadership
500 Excellence Award' díjat, és az 'Asia’s Training & development
ExcellenceAward'díjat,utóbbitközép-és felsővezetőivezetőképző
programkategóriában.
Annakérdekében,hogyatanulásilehetőségekmindenMOL-csoport
vezető számára elérhetőek legyenek és létrejöjjön az egységes
csoportszintűvezetésigyakorlat,aMOL-csoportelindítottaamodu-

4.3. A HUMÁN TŐKE FEJLESZTÉSE

Kapcsolódó célkitűzések:
• „Vezetői kompetenciák fejlesztése, szakmai kompetenciafejlesztés 

és egy globális vezetői kompetencia keretrendszer kialakítása”
• „A MOL-csoport humán tőkéjének fejlesztése olyan környezet kiala-

kításával, amelyben a munkavállalók a legmagasabb teljesítmény-
szintet érik el, innovatív ötleteket, kompetenciákat, ismereteket 
sajátítanak el és alkalmaznak, és együttműködnek a közös üzleti 
sikerek érdekében”

AMOL-csoportstratégiaiátalakítása,azegyregyorsabbüteműválto-
zások,aTermékelőállítás-ésKereskedelemhatékonyságfejlesztésiés
aKutatás-Termelésdivízióképességfejlesztésiigényeiújszakismere-
teket és kompetenciákat követelnek. Ennek megfelelően a humán
tőkefejlesztéseaMOL-csoportsikerességénekegyikalappillére.

Képzési és fejlesztési célok

A MOL-csoport fontosnak tartja, támogatja és segíti munkavál-
lalóinak szakmai fejlődését, mivel ez a stratégiai célok megva-
lósításának egyik alapfeltétele. 2013–2014-ben a MOL-csoport
megkezdte egy teljesen újszerű globális képzési program kialakí-
tását.Azebbenszereplőképzésiprogramokalapvetőenkéttéma-
körrefókuszálnak:

1. Szakmaikompetenciákelmélyítése.A21.századolaj-ésgázipari
kihívásainak való megfelelés érdekében a szakembereknek
mindenszintennaprakészszakismeretekkelkellrendelkezniük.

2. vezetői kompetenciák fejlesztése. A vezetői döntések és ezek
színvonala alapvetően meghatározza a biztonságot és termelé-
kenységet egyéni és szervezeti szinten egyaránt. Amellett, hogy
jelenlegivezetőkszámáraisbiztosítjaaszükségesújkészségeket,
aMOL-csoportmáraglobálisvezetőkkövetkezőgenerációjának
képzésévelfoglalkozikegyedülállótehetségprogramjainkeresztül.

Szakmai kompetenciafejlesztés

AMOL-csoport tisztában van azzal, hogy az olaj- és gázipari szak-
emberekszakmaifejlődésealapvetőfontosságúa jövőbeniszakmai
sikerek szempontjából. A globális tendenciák alapján érzékelhető,
hogyazolaj-ésgáziparújkorszakbalép:rövididőnbelülalapjaiban
fog megváltozni a demográfiai megoszlás, míg az új technológiák
ésméretgazdaságossági változásokúj készségekelsajátítását teszik
szükségessé. Tisztában vagyunk azzal, hogy a tudás intenzitásával
párhuzamosanazüzletikomplexitásisnövekedik.Ennekmegfelelően
aMOL-csoportnakújabb innovatívmegoldásokatkell találnia,hogy
aszakmaimunkakörökhözszükségesújkészségeket rövidebbbeta-
nulásiidőveltudjákelsajátítaniamunkatársakésígysikerrelkezeljék
azolaj-ésgáziparikörnyezet legújabbszakmaikihívásait is.Mivela
szakmai felkészültségastratégiamegvalósításánakkulcsfontosságú

lokra épülő 'Intensity' vezetésfejlesztési programot aManagement
CentreEurope(MCE)szervezettelegyüttműködésben,melyeurópai
és közel-keleti viszonylatban a legjelentősebb fejlesztési progra-
mokatjegyzi.
Az'Intensity'avezetőiszintekmentén(avezetőikinevezésreesélyes
egyéni hozzájárulóktól kezdve a felsővezetőkkel bezárólag) nyújt
mátrixba rendezett kurzusokat a fontosabb vezetésfejlesztési kate-
góriákban. A vezetőkmaguk választhatják ki amegfelelő kurzust a
meghatározottfejlesztésiigényekalapján.Az'Intensity'céljaamegfe-
lelő ismeretek,tudás integrálásaanapigyakorlatbakurzuselőttiés
utáni tevékenységekkel, valamint vegyesmódszerű tanulásimegol-
dásokalkalmazásával.
A csoportszintű irányokkal összhangban a helyi igényeket kielé-
gítő kezdeményezések is vannak. Például a donwstream üzletág
magyarországi szervezetének a vezetőutánpótlás programja, ami 2
éveindult.A17résztvevőnemcsakakurzusokatteljesítette,hanem
projekteketisvezettekezidőalatt.Aprojektektervezettteljespénz-
ügyihasznaelőreláthatóan3milliárdforint.

Üzletágak fejlesztési programjai

AMOL-csoportKutatás-termelésdivíziójaazta stratégiai célt tűzte
kimagaelé,hogynemzetköziszintenbővítitevékenységét,jelentős
mértékbennöveli termelését, valamintnemzetközi szinten jelentős
éselismertpiaciszereplővéválik.Aglobálisolaj-ésgáziparitenden-
ciák egyértelműen jelzik, hogy a megfelelő szakemberállomány
és az új szakmai készségek megszerzése nélkül veszélybe kerül az
üzletinövekedés.2014-benmindenterületrekiterjedőHR-program
indult,melynekcéljaaszakemberállománnyalkapcsolatoskihívások
hatékony kezelése. Tervek szerint 2015-ben kerül sor a program
megvalósítására. A program céljai között szerepel a jövőbeni
erőforrás-szükségletek meghatározása, a Szakmai Karrierút felépí-
téseavezetőikarrieralternatívájaként,egységesKutatás-Termelési
SzakmaiTantervkidolgozása,innovációéstudásmegosztásfokozása
aszervezetekközöttaSzakmaiKiválóságKözösségekmozgósításával
ésavezetőiképességekmegerősítése.
Adownstreamüzletág által indítottnégyhónapos 'AdvancE' belső
képzési program célja, hogy a programban résztvevő downstream
szakértők jobban megismerjék a teljes MOL-csoport downstream
ellátási láncot, valamint a különböző területek jellemző feladatait
azösszefüggésekmegértése révén.2014-benaMOL-csoportkidol-
goztaatantervetésmegszervezteaprogramlebonyolítását,aMOL-
csoportdownstreamfelsővezetésekijelöltearésztvevőket.Azelső
'AdvancE'képzésre2015elsőfélévébenkerülsor.
A downstream másik kiemelt jelentőségű programja a Termelési
Rotációs Program. A vezetők által kijelölt résztvevők 1-2 hónapot
dolgoznakegyazállandómunkahelyüktőleltérőtermelési telephe-
lyen.Aprogramelsődlegescéljaafinomítássalkapcsolatosszakmai

A Szakmai Kompetencia Mérésbe bevont dolgozók száma

2010 2011 2012 2013 2014
Kutatás-termelés 380 630 650 750 850
downstream 0 230 500 750 950
EBK 0 0 30 30 300
Összesen 380 860 1.180 1.530 2.100

A MOL-csoport képzésfejlesztési adatai [GRI G4-LA9]

 2011 2012 2013 2014
átlagosegyfőreesőtréningóra(óra) 21 18 22 24
átlagosegyfőreesőtréningköltség(ezerFt) 51 54 57 76
átlagosegyfőreesőképzésióraszám(óra)
Felsővezetők 56 38 19 52
Középvezetők 47 31 34 53
Közvetlenvezetők 44 29 40 52
Szakértők 33 28 37 38
Egyébmunkavállalók 19 16 20 21
Munkavállalóicsoportonkéntiátlagosképzésiköltség(ezerFt)
Felsővezetők 688 571 464 1.107
Középvezetők 265 325 287 854
Közvetlenvezetők 165 220 207 368
Szakértők 122 138 127 200
Egyébmunkavállalók 37 37 42 61
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ismeretek és szakértelem csoportszintű megosztása, valamint egy
robusztuséshatékonyközösségihálózat kialakításaaMOL-csoport
downstream telephelyeinek részvételével. A program 2011-ben
indultéseddiganégyfinomítótöbbmint90szakemberevettrészt
benne. 2014-ben 28 finomítói szakértő kapott felkérést a prog-
rambanvalórészvételre.

4.4. TISZTESSÉGES FOGLALKOZTATÁS IRÁNTI  
ELKÖTELEZETTSÉG

Kapcsolódó cél: „A felelős munkáltatói gyakorlatok, biztosítása a 
sokszínű és elkötelezett munkaerőért”

Munkavállalói kapcsolatok 

Az egyesülés szabadsága és a kollektív szerződéshez (KSz) való jog
számunkraalapvetőfontosságú.

AzEurópaiÜzemiTanács(EÜT)biztosítjaamunkavállalókMOL-csoport
szintű képviseletét, és folyamatosan tájékoztatja őket a hatáskörébe
tartozó, általa véleményezett, különböző országokban hozott dönté-
sekről, a nemzetközi gyakorlatról és tapasztalatokról. AMOL-csoport
FelügyelőbizottságábanaMunkavállalóiérdekképviselőitagokat(atagok
harmadát)aMOLNyrt.ÜzemiTanácsajelöli.AzEÜTtagságavalamennyi
jelentős európai leányvállalatot lefed és Európán kívüli országokban,
PakisztánbanésOroszországbanisrendelkezikkapcsolattartókkal.
AMOLNyrt.Üzemi tanácsánakképviselői részt vesznekaKollektív
Szerződés tárgyalásokon, szakmai megbeszéléseken a KSz-szel
kapcsolatos ügyekben, a munkáltató egyes döntéseit megelőző
tárgyalásokon,ésazüzemitanácshavigyakoriságúmegbeszélésein.
2014-ben53általánostájékoztatáscélúmegbeszélésrekerültsor,és
ezenfelül30tárgyalásrakülönbözőegyeditémákról.

AzINA(Horvátország)ÜzemiTanácsát2011-benalapították,25szak-
szervezetveszrésztamunkájában,akikkelamunkáltatórendszeres
kapcsolatottart.2014.évbenazüzemitanácsegynagygyűléstszer-
vezett, 22 rendszeresmegbeszélést tartott a szociális partnerekkel
és6megbeszéléstaszakszervezetekkel,amelyekkeretében3darab
munkavállalókat is érintő megállapodás született. Ezeken felül 35
megbeszélésttartottaküzletivezetőkkel.
A Slovnaftban (Szlovákia) a Kollektív Szerződés a legalapvetőbb
megállapodás a munkáltató és munkavállalók között. 2014-ben 36
tárgyalászajlottamunkaadóképviselőiésaszakszervezetekközött.
2013októberébenaMOL-csoportbejelentetteamantovaiIESfinomító
logisztikaiközponttávalóátalakítását.2014.évelejénaz IESmegálla-
podást kötött a szakszervezetekkel és külső érintettekkel (Gazdasági
Minisztérium, Lombardia tartomány,Mantova város) az átalakítás és
újraiparosításfeltételeiről.2014soránafelekrendszerestárgyalásokon
tekintettékátamegállapodásáltalérintettterületeken(mintpéldáula
foglalkoztatás,újraiparosításéskörnyezetvédelem)elértelőrehaladást.
A munkavállalók egészsége és biztonsága a szakszervezetekkel kötött
megállapodások és egyeztetések szerves részét képezik. A MOL Nyrt.
Magyarországi üzemi tanácsának ülésein rendszeres napirendi pont
a munkabiztonságról tartott beszámoló, miközben 38 fő társadalmi
munkában választott tisztségviselőként négy munkavédelmi bizott-
ságban vagy önálló munkavédelmi képviselőként végzi feladatát. 
A munkavédelmi képviselők legfontosabb jogosultsága területükön
meggyőződni, informálódni azegészségetnemveszélyeztetőésbizton-
ságos munkavégzés körülményeinek érvényesüléséről, részt vesznek a
balesetekkivizsgálásában,akockázatértékelésekelkészítésében,amunka-
utasítások kidolgozásában.A Slovnaftban többmint 100 fő szakszerve-
zeti javaslatalapjánkijelölt,azegyesrészlegekendolgozómunkavállalói
képviselőfelügyeliamunkabiztonságiszabályokbetartását.AzINAszer-
vezetében2014során29darabmunkabiztonsággalfoglalkozóbizottságés
albizottságműködöttés79munkabiztonságimegbízottvoltkijelölve.

A munkavállalói érdekképviseleti szervezetek és a vállalat, mint
munkáltatóaláírtaamagyarországiműködésrevonatkozóMOLNyrt.
II. Esélyegyenlőségi Tervet a következő kétéves időszakra (2013–
2015).
A terv kiterjed a MOL Nyrt. minden munkavállalójára és különös
figyelmet szentel a nők, gyermeküket egyedül nevelő szülők, a két
vagy több 10 évnél fiatalabb gyermeket nevelő szülők, a fogyaté-
kossággal élők, az 50. évüket betöltöttmunkavállalók és nemzeti/
etnikaikisebbségektagjainakjogaira.Atervelsődlegescéljaafelso-
roltmunkavállalóicsoportokmunka-ésfoglalkoztatásifeltételeinek
javításaésspeciálisszükségleteinekkielégítése.Azújkezdeményezés
eredményea„babakelengyejuttatás”.Amellett,hogytartjaakapcso-
latot a szülési szabadságon lévő munkavállalókkal, a MOL Nyrt. a
munkába történővisszatérést követően lehetőség szerint rugalmas
munkavégzésifeltételeketbiztosít.
A MOL-csoport kiemelt figyelmet fordít megváltozott munkaké-
pességű alkalmazottainak rehabilitációjára és fogyatékossággal élő
munkavállalóira.Amennyibenbármelyikmunkavállalójaegészségká-
rosodástszenved,avállalatmindenesetbenmegvizsgáljaatovábbi
foglalkoztatáslehetőségét.Avállalatkülönrehabilitációsbizottságot
működtetefolyamattámogatására.
A vállalat felmérést végzett annak meghatározására, hogy a MOL
Nyrt.-nbelülmelymunkaköröket/beosztásokattölthetibemegválto-
zottmunkaképességűmunkavállaló.Emellettújmunkaerő-toborzási
csatornákat keresünk a csökkent munkaképességű munkavállalók
alkalmazása érdekében. 2014-ben a MOL Nyrt. 15 megváltozott
munkaképességűmunkavállalót foglalkoztatott,mely11.766.900Ft
rehabilitációsjárulékfizetésimegtakarításteredményezett.
ASokszínűségésElfogadásstratégiamegvalósításávalkapcsolatban
elértjelentősebberedményekközöttmegemlítendőaGrowwwrészt-
vevőkszámáraindított'buddyésmentor'program.
Az INA-nál ösztöndíjas pályázatot hirdettek a háborús veteránok
gyermekeirészére,ésegyébösztöndíjprogramokat,amagánéletés
munkavégzés közötti összhangmegteremtésére irányuló kezdemé-
nyezéseketisindítottak.
A sokszínűség terén elért egyik legjelentősebb eredmény, hogy a
MOLPakistannőimunkavállalóinakelsőcsoportja(7újonnanfelvett
nőimérnökgyakornok)2013-banrésztvettaGrowwwProgrambanés
2014-benaMOL-csoportonbelülfolytattakarrierjét.

5. KÖZÖsséGEK
Általános cél: „Bizalom és hitelesség erősítése az érintett felekkel”

ErEdMéNyEK:
  A MOL Kalegrannál a kulcsterületek azonosítása és a kapcsolódó 
problémák kezelése céljából külső szakértők által végzett átfogó 
tanulmány alapján társadalmi hatásfelmérés, az érintettek bevo-
nását szolgáló társadalmi beruházási stratégia készült.
  Beindult a MOL-csoport Önkéntesek Klubja, mely egész vállalatra 
kiterjedő platformot biztosít a vállalati önkéntességi tevékeny-
séghez. E hosszú távú kezdeményezés célja, hogy a vállalat „vissza-
adjon” azoknak a közösségeknek, ahol működik.

KiHívÁsoK:
  Új a társadalmi szerepvállalásról szóló szabályzat készült az érin-
tettek bevonására szolgáló folyamatok egységesítése érdekében. 
A szabályzat bevezetése 2015-ben tervezett, a tervek szerint ennek 
segítségével jelentősen javulhat az érintettek véleményének megér-
tése és figyelembevétele.

5.1. KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATOK

Kapcsolódócélok:
•  „Csoportszintű társadalmi szerepvállalási terv kidolgozása 2012-re”
•  „Minden országnak legyen éves szinten frissített társadalmi szerep-

vállalási terve, amely révén az aktív szerepvállalás legfőbb szem-
pontjai megvalósíthatók”

Közösségi szerepvállalás

Nemzetközitevékenységeinekfolyamatosbővítésévelpárhuzamosan
aMOL-csoportazelmúltévfolyamánfokozatosanfejlesztetteközös-
ségi szerepvállalásigyakorlatait.2013-tólkezdődőenÉvesTársasági
Kommunikációs Tervek készültek az összes olyan országban, ahol
a vállalat tevékenykedik, majd 2014 végén a MOL-csoport kiadta
Csoportszintű Társadalmi Szerepvállalási Szabályzatát, amelyet az
összestagvállalatnakbekellvezetnietelephelyiszinten.ASzabályzat
atársadalmiszerepvállaláshozkapcsolódóelvekésgyakorlatoktekin-
tetébennyújtútmutatást, és segítségetnyújt a tagvállalatoknakaz
érintett és érdekelt felek azonosításában és bevonásában. Kitér a
helyiközösségekérintettésérdekeltfeleivel,ígytöbbekközöttavéle-
ményformálókkal, önkormányzatokkal, egyesületekkel, nonprofit
szervezetekkelésalapítványokkalvaló,aszokásosüzletmenetkere-
tébentörténőkapcsolattartásra is.A fenticsoportszintűútmutatás
alapján 2015-ben önálló tagvállalat-, telephely- és egységszintű
társadalmiszerepvállalásistratégiákésakciótervekfognakkészülni.

Érdekképviseletek és kollektív szerződések (%) [GRI G4-11]

2010 2011 2012 2013 2014

Érdekvédelmiképviselettelrendelkező
munkavállalók 94,5 94,8 94,8 96,0 94,4

KollektívSzerződéshatályaalátartozó
munkavállalók 94,5 95,0 91,7 90,1 88,7

Esélyegyenlőség és diverzitás

AMOL-csoporttámogatjaasokszínűséget,ésolyanmunkakörnyezetetbiztosít,melylehetővéteszi,hogyváltozatosháttérrel,tapasztalatokkal
éslátásmóddalrendelkezőmunkavállalóiegyüttérjenekelsikereket,határoknélkül.Ennekmegfelelőentovábbfolytatjaaszervezetnemzetközi-
esítését,támogatjaagenerációkközöttitudásmegosztást,akreativitástésinnovációtösztönzősokszínűséget.AMOL-csoportenneksegítségével
tudjamagáhozvonzani,elkötelezettétenniésmegtartaniakiemelkedőtehetségeket,amiarészvényesiértéknöveléséhezisszükséges.AMOL-
csoporttörekszikarra,hogymindenmunkavállalóazonosbánásmódbanrészesüljönatoborzáséskiválasztás,afejlesztéséselőmenetel,aképzés
ésjavadalmazástekintetében.
Azegyiklegjobbpéldaanemzetköziesítésterénelérteredményekreavállalatcsoportközpont,aholamunkavállalók14%-akülföldimunkavál-
laló,akikösszese23országbólérkeztek.Emelletttöbbmint360munkatársunkvégzifeladataitnemzetközikiküldetéskeretében.Ezzelpárhu-
zamosanaGrowwwprogramnőirésztvevőinekarányalassaneléria36%-ot(egyévalatt16%-kalnövekedett).AMOL-csoportonbelüllétrejött
egynőivezetőihálózatazismeretátadás,tudástranszferéskapcsolatépítéstámogatására.Azelsőfórumra2014-bensorkerült.
2014-benaMOL-csoportMagyarországonnéhányszervezetnélkísérletijelleggelbevezettearugalmasmunkarendet,ezzelmegteremtvea
rugalmasésazotthonimunkavégzéslehetőségét.Ezaprogramtámogatjaasokszínűséget,amunkaésamagánéletegyensúlyánakfenntar-
tását,ésezzelhozzájárulazelkötelezettségésavállalkozóiszemléletelmélyítéséhez.

Részmunkaidős foglalkoztatás a MOL-csoporton belül

2010 2011 2012 2013 2014
Részmunkaidőbendolgozómunkavállalók(fő) 191 261 293 263 282

Arészmunkaidőbendolgozókarányaateljes
munkaerőnbelül(%) 0,59% 0,83% 0,99% 0,91% 1,03%

Jegyzetek a fenntarthatósági teljesítményhez
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