
ismeretek és szakértelem csoportszintű megosztása, valamint egy 
robusztus és hatékony közösségi hálózat kialakítása a MOL-csoport 
Downstream telephelyeinek részvételével. A program 2011-ben 
indult és eddig a négy finomító több mint 90 szakembere vett részt 
benne. 2014-ben 28 finomítói szakértő kapott felkérést a prog-
ramban való részvételre.

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 
számunkra alapvető fontosságú. 

Az Európai Üzemi Tanács (EÜT) biztosítja a munkavállalók MOL-csoport 
szintű képviseletét, és folyamatosan tájékoztatja őket a hatáskörébe 
tartozó, általa véleményezett, különböző országokban hozott dönté-
sekről, a nemzetközi gyakorlatról és tapasztalatokról. A MOL-csoport 
Felügyelőbizottságában a Munkavállalói érdekképviselői tagokat (a tagok 
harmadát) a MOL Nyrt. Üzemi Tanácsa jelöli. Az EÜT tagsága valamennyi 
jelentős európai leányvállalatot lefed és Európán kívüli országokban, 
Pakisztánban és Oroszországban is rendelkezik kapcsolattartókkal.
A MOL Nyrt. Üzemi tanácsának képviselői részt vesznek a Kollektív 
Szerződés tárgyalásokon, szakmai megbeszéléseken a KSZ-szel 
kapcsolatos ügyekben, a munkáltató egyes döntéseit megelőző 
tárgyalásokon, és az üzemi tanács havi gyakoriságú megbeszélésein. 
2014-ben 53 általános tájékoztatás célú megbeszélésre került sor, és 
ezenfelül 30 tárgyalásra különböző egyedi témákról.

Az INA (Horvátország) Üzemi Tanácsát 2011-ben alapították, 25 szak-
szervezet vesz részt a munkájában, akikkel a munkáltató rendszeres 
kapcsolatot tart. 2014. évben az üzemi tanács egy nagygyűlést szer-
vezett, 22 rendszeres megbeszélést tartott a szociális partnerekkel 
és 6 megbeszélést a szakszervezetekkel, amelyek keretében 3 darab 
munkavállalókat is érintő megállapodás született. Ezeken felül 35 
megbeszélést tartottak üzleti vezetőkkel.
A Slovnaftban (Szlovákia) a Kollektív Szerződés a legalapvetőbb 
megállapodás a munkáltató és munkavállalók között. 2014-ben 36 
tárgyalás zajlott a munkaadó képviselői és a szakszervezetek között.
2013 októberében a MOL-csoport bejelentette a mantovai IES finomító 
logisztikai központtá való átalakítását. 2014. év elején az IES megálla-
podást kötött a szakszervezetekkel és külső érintettekkel (Gazdasági 
Minisztérium, Lombardia tartomány, Mantova város) az átalakítás és 
újraiparosítás feltételeiről. 2014 során a felek rendszeres tárgyalásokon 
tekintették át a megállapodás által érintett területeken (mint például a 
foglalkoztatás, újraiparosítás és környezetvédelem) elért előrehaladást.
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 az egészséget nem veszélyeztető és bizton-
ságos munkavégzés körülményeinek érvényesüléséről, részt vesznek a 
balesetek kivizsgálásában, a kockázatértékelések elkészítésében, a munka-
utasítások kidolgozásában. A Slovnaftban több mint 100 fő szakszerve-
zeti javaslat alapján kijelölt, az egyes részlegeken dolgozó munkavállalói 
képviselő felügyeli a munkabiztonsági szabályok betartását. Az INA szer-
vezetében 2014 során 29 darab munkabiztonsággal foglalkozó bizottság és 
albizottság működött és 79 munkabiztonsági megbízott volt kijelölve.

A munkavállalói érdekképviseleti szervezetek és a Vállalat, mint 
munkáltató aláírta a magyarországi működésre vonatkozó MOL Nyrt. 
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 betöltött munkavállalók és nemzeti/
etnikai kisebbségek tagjainak jogaira. A terv elsődleges célja a felso-
rolt munkavállalói csoportok munka- és foglalkoztatási feltételeinek 
javítása és speciális szükségleteinek kielégítése. Az új kezdeményezés 
eredménye a „babakelengye juttatás”. Amellett, hogy tartja a kapcso-
latot a szülési szabadságon lévő munkavállalókkal, a MOL Nyrt. a 
munkába történő visszatérést követően lehetőség szerint rugalmas 
munkavégzési feltételeket biztosít.
A MOL-csoport kiemelt figyelmet fordít megváltozott munkaké-
pességű alkalmazottainak rehabilitációjára és fogyatékossággal élő 
munkavállalóira. Amennyiben bármelyik munkavállalója egészségká-
rosodást szenved, a vállalat minden esetben megvizsgálja a további 
foglalkoztatás lehetőségét. A vállalat külön rehabilitációs bizottságot 
működtet e folyamat támogatására.
A vállalat felmérést végzett annak meghatározására, hogy a MOL 
Nyrt.-n belül mely munkaköröket/beosztásokat töltheti be megválto-
zott munkaképességű munkavállaló. Emellett új munkaerő-toborzási 
csatornákat keresünk a csökkent munkaképességű munkavállalók 
alkalmazása érdekében. 2014-ben a MOL Nyrt. 15 megváltozott 
munkaképességű munkavállalót foglalkoztatott, mely 11.766.900 Ft 
rehabilitációs járulékfizetési megtakarítást eredményezett.
A Sokszínűség és Elfogadás stratégia megvalósításával kapcsolatban 
elért jelentősebb eredmények között megemlítendő a Growww részt-
vevők számára indított 'buddy és mentor' program.
Az INA-nál ösztöndíjas pályázatot hirdettek a háborús veteránok 
gyermekei részére, és egyéb ösztöndíjprogramokat, a magánélet és 
munkavégzés közötti összhang megteremtésére irányuló kezdemé-
nyezéseket is indítottak.
A sokszínűség terén elért egyik legjelentősebb eredmény, hogy a 
MOL Pakistan női munkavállalóinak első csoportja (7 újonnan felvett 
női mérnökgyakornok) 2013-ban részt vett a Growww Programban és 
2014-ben a MOL-csoporton belül folytatta karrierjét.

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

Kapcsolódó célok:
•  „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

Nemzetközi tevékenységeinek folyamatos bővítésével párhuzamosan 
a MOL-csoport az elmúlt év folyamán fokozatosan fejlesztette közös-
ségi szerepvállalási gyakorlatait. 2013-tól kezdődően Éves Társasági 
Kommunikációs Tervek készültek az összes olyan országban, ahol 
a vállalat tevékenykedik, majd 2014 végén a MOL-csoport kiadta 
Csoportszintű Társadalmi Szerepvállalási Szabályzatát, amelyet az 
összes tagvállalatnak be kell vezetnie telephelyi szinten. A Szabályzat 
a társadalmi szerepvállaláshoz kapcsolódó elvek és gyakorlatok tekin-
tetében nyújt útmutatást, és segítséget nyújt a tagvállalatoknak az 
érintett és érdekelt felek azonosításában és bevonásában. Kitér a 
helyi közösségek érintett és érdekelt feleivel, így többek között a véle-
ményformálókkal, önkormányzatokkal, egyesületekkel, nonprofit 
szervezetekkel és alapítványokkal való, a szokásos üzletmenet kere-
tében történő kapcsolattartásra is. A fenti csoportszintű útmutatás 
alapján 2015-ben önálló tagvállalat-, telephely- és egységszintű 
társadalmi szerepvállalási stratégiák és akciótervek fognak készülni.

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

2010 2011 2012 2013 2014

Érdekvédelmi képviselettel rendelkező 
munkavállalók 94,5 94,8 94,8 96,0 94,4

Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó 
munkavállalók 94,5 95,0 91,7 90,1 88,7

Esélyegyenlőség és diverzitás

A MOL-csoport támogatja a sokszínűséget, és olyan munkakörnyezetet biztosít, mely lehetővé teszi, hogy változatos háttérrel, tapasztalatokkal 
és látásmóddal rendelkező munkavállalói együtt érjenek el sikereket, határok nélkül. Ennek megfelelően tovább folytatja a szervezet nemzetközi-
esítését, támogatja a generációk közötti tudásmegosztást, a kreativitást és innovációt ösztönző sokszínűséget. A MOL-csoport ennek segítségével 
tudja magához vonzani, elkötelezetté tenni és megtartani a kiemelkedő tehetségeket, ami a részvényesi érték növeléséhez is szükséges. A MOL-
csoport törekszik arra, hogy minden munkavállaló azonos bánásmódban részesüljön a toborzás és kiválasztás, a fejlesztés és előmenetel, a képzés 
és javadalmazás tekintetében.
Az egyik legjobb példa a nemzetköziesítés terén elért eredményekre a vállalatcsoport központ, ahol a munkavállalók 14%-a külföldi munkavál-
laló, akik összese 23 országból érkeztek. Emellett több mint 360 munkatársunk végzi feladatait nemzetközi kiküldetés keretében. Ezzel párhu-
zamosan a Growww program női résztvevőinek aránya lassan eléri a 36%-ot (egy év alatt 16%-kal növekedett). A MOL-csoporton belül létrejött 
egy női vezetői hálózat az ismeretátadás, tudástranszfer és kapcsolatépítés támogatására. Az első fórumra 2014-ben sor került.
2014-ben a MOL-csoport Magyarországon néhány szervezetnél kísérleti jelleggel bevezette a rugalmas munkarendet, ezzel megteremtve a 
rugalmas és az otthoni munkavégzés lehetőségét. Ez a program támogatja a sokszínűséget, a munka és a magánélet egyensúlyának fenntar-
tását, és ezzel hozzájárul az elkötelezettség és a vállalkozói szemlélet elmélyítéséhez.

Részmunkaidős foglalkoztatás a MOL-csoporton belül

2010 2011 2012 2013 2014
Részmunkaidőben dolgozó munkavállalók (fő) 191 261 293 263 282

A részmunkaidőben dolgozók aránya a teljes 
munkaerőn belül (%) 0,59% 0,83% 0,99% 0,91% 1,03%

Jegyzetek a fenntarthatósági teljesítményhez
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A MOL-csoport és tagvállalatainak közösségi szerepvállalási stratégiái 
erősen függenek az adott vállalati egység helyszínétől. A leggyako-
ribb elemek a telephelyszintű kapcsolattartás, a közmeghallgatások 
és a közös akciók. 
A közösségi szerepvállalás egyik legfontosabb témája a telephelyek 
által a közösségekre gyakorolt környezeti hatás. A MOL-csoportnak 
nemcsak a valódi hatásokkal, hanem a közösség észrevételeivel is 
foglalkoznia kell. A jelentések szerint a telephelyek 2014-ben 114 
környezetvédelmi vonatkozású panaszt kaptak, ebből 49% az európai 
telephelyek vonatkozásában, a többi pedig a nemzetközi kutatás-
termelés divíziót érintően érkezett. A MOL-csoport minden ilyen 
észrevételt komolyan vesz és megoldásukra törekszik.

Európai telephelyek

Az európai telephelyek jellemzően már évtizedek óta működnek, 
ezért jó kapcsolatokat ápolnak a helyi közösségekkel és érintett 
felekkel, széles körben elfogadottak, a kommunikációjuk pedig a 
rutinjellegű szerepvállalási tevékenységekre és az aktuális kérdésekre 
(például az új beruházásokra) koncentrál.
Az általános szerepvállalási gyakorlatokon túlmenően az európai 
telephelyek kiemelt hangsúlyt helyeznek a közösségek és a szélesebb 
társadalom olyan speciális módokon történő bevonására, amelynek 
célja az emberek fenntarthatóság-tudatos attitűdjének és gondolko-
dásmódjának formálása. Jó példa erre a 3 országban is zajló használt 
étolajgyűjtő kampány, amelynek keretében a lakosság környezet-
barát módon szabadulhat meg e veszélyes háztartási hulladéktól a 
benzinkutaknál. A kampány már 3 éve folyik 230 üzemanyagtöltő 
állomás részvételével. Indulása óta a program becslések szerint 
300.000 euró bevételt termelt, amely a környezetvédelmi előnyök 
növelése céljából teljes egészében visszaforgatásra került a rendszer 
működtetésébe és a promóciós kampányba.
A közösségek aktív bevonására kiemelt figyelmet fordító MOL Nyrt. 
lett az új budapesti közösségi biciklis rendszer fő szponzora. A magyar 
főváros MOL Bubi néven futó első közbringa programja 2014-ben 
indult. Ez a támogatási forma jelentősen nagyobb arányban éri el a 
vállalat célközönségét és legfontosabb érintettjeit, mint bármely más 
hagyományos kommunikációs eszköz.
A MOL Nyrt. emellett tovább folytatta úgynevezett „Menedzsment 
Roadshow-it” is, amelyek keretében a felső vezetők évente kétszer 
ellátogatnak minden nagyobb magyarországi telephelyre, hogy talál-
kozzanak a helyi hatóságok, önkormányzatok és közösségek képvi-
selőivel a bizalom megerősítése és az aktuális kérdések megvitatása 
céljából. A vállalat bevezetett továbbá egy közösségimédia-figyelő 
rendszert is, hogy gyorsabban és hatékonyabban reagálhasson az 
esetlegesen felmerülő közösségi aggályokra.
A Slovnaft kiemelt figyelmet fordított arra, hogy növelje ismertségét 
a helyi érintett felek körében, mint társadalmilag felelős vállalat. 
Az átlátható tevékenységek iránti elkötelezettségének részeként a 
vállalat tovább folytatta „Felelős Szomszéd” elnevezésű kampányát, 
melynek keretében részletesen tájékoztatják a helyi közösségeket a 
telephely tevékenységéről. Információt osztottak meg többek között: 
a fáklyázásról, a vízkezelésről, a füstről, a szagokról és a zajról, vagyis a 
finomító környezetében lakók életét érintő legfontosabb kérdésekről.

Európai telephelyek

A MOL-csoport társadalmi beruházási portfóliójának megerősíté-
sére törekszik, emellett jobb együttműködést szeretne kialakítani 
partnereivel az üzleti és a közösségi előnyök mérése terén. Ennek 
érdekében a MOL, a Slovnaft, az INA, a TVK és a MOL Romania kate-
góriaelső – a London Benchmarking Group (LBG) módszertanát alkal-
mazó – eszközt vezetett be a társadalmi beruházások kezelésére és 
jelentésére. A MOL-csoport a nyilvántartási rendszer alkalmazását 
2015-ben a nemzetközi Upstream helyszíneken működő vállalatokra 
is ki kívánja terjeszteni.
A MOL-csoport tagvállalatai Közép-Európában jól ismert márkane-
vekkel rendelkeznek. A vállalatok minden évben felmérést készí-
tenek a vállalati adományozásról, hogy megismerjék a társadalmi 
igényeket. 2014-ben több mint 8000 érintett vett részt a felmérésben. 
A felmérés eredményei szerint a közönség „kívánságlistájának” élén 
az egészségügy és az egészséges életmód támogatása állt: az érin-
tettek 87%-a az egészséges életmód támogatása és a betegségmeg-
előzés terén látna szívesen adományokat. A lista második helyén az 
oktatás (77%), harmadik helyén pedig a környezetvédelem (74%) állt. 
Az első 5-ben szerepelt még a tehetségek azonosítása és támogatása 
is (49%).
A MOL-csoport adományozási célokra szánt költségkerete az üzleti 
tevékenységeivel és a lakosság elvárásaival is összhangban van. A 
MOL-csoport belső adatainak összesítése szerint az LBG adatgyűjtő 
eszközben regisztrált adományok 42%-a az oktatásra és a fiatalok 
támogatására irányult, míg 10,3% az egészség javítását szolgálta. A 
teljes összeg 25,8%-át teszi ki azok a támogatások, melyek az üzleti 
érdekekekkel összehangoltak kerülnek kiválasztásra, pl. a legfon-
tosabb ügyfelekkel történő együttműködés, a kutatás-termelés 
területén folytatott projektek és a szakmai szervezetekkel történő 
együttműködés tartoznak ide.
A MOL-csoport közép-európai tagvállalatai a társadalmi beruházá-
sokat olyan alapítványokon keresztül végzik, amelyek tehetséges 
fiataloknak nyújtanak támogatást a művészetek és a sportok terü-
letén, valamint egészségügyi ellátást és speciális terápiákat bizto-
sítanak a krónikus beteg gyermekek számára. Amint az alábbi 
összefoglaló is mutatja, a társadalmi beruházások zöme (Magyar-
országon 86%, Szlovákiában 50%, Romániában 100% és Horvátor-
szágban 60%) ilyen szervezeteken keresztül valósul meg.
A MOL-csoport Magyarországon, Szlovákiában, Romániában és 
Horvátországban a Zöldövezet program keretében is támogat helyi 
környezetvédelmi kezdeményezéseket.

1  Társaságiadó-optimalizálás nélkül; a számítás tiszta CCS-alapú EBITDA alapján történt a Midstream szegmenset nem beleszámítva (mivel a társadalmi beruházás adatai nem tartal-
mazzák az FGSZ adatait).

Európán kívüli telephelyek

A MOL-csoport nemzetközi kutatás-termelési (KT) szegmensben 
tevékenykedő egységei mindig arra törekszenek, hogy megismerjék 
a helyi közösség igényeit és az egyes területekre vonatkozóan testre 
szabott társadalmi beruházási programot dolgozzanak ki. A KT közös-
ségi kapcsolattartói felmérik a helyi közösségek igényeit, és a támo-
gatásra érdemeseket a csoportszintű célkitűzések, valamint a helyi 
hivatalos kormányzat képviselőivel folytatott megbeszélések alapján 
választják ki.
A MOL Pakistan 2014-ben is folytatta az egészségügyre és az okta-
tásra összpontosító társadalmi beruházás programját. Újabb ingyenes 
szemvizsgálati tábort szerveztek a Haripur körzetében található 
Saradhana falunál, ahol 825 beteget kezeltek, és befejezték a Szövet-
ségi Kormány Lányfőiskolájának felújítását az Islamabad körzetében 
található Thanda Paniban. Mindemellett több ivóvízellátó hálózat 
építéséhez és öntözési projekthez is nyújtottak támogatást a telephe-
lyek közelében élő közösségek életkörülményeinek javítása céljából, 
többek között:
•  2014-ben kezdődött és 2015-ben fejeződik be az eróziós gát építése 

a Karak körzetében található Ahmadi Banda falunál.
•  2014-ben befejeződött a Minor-1 meghosszabbítása a Sanda Fateh 

Khan gáttól (öntözési projekt) a Kohat körzetében található Hoti 
Banda falunál.

•  Ivóvíz-ellátási projekt megvalósítása a Karak körzetében található 
Bakha Banda falunál.

Irak kurdisztáni régiójában a 2014. évi adományok és társadalmi beru-
házási projektek keretében a MOL egy új hatosztályos iskola, egy ifjú-
sági központ és egy közösségi ház megépítését, valamint egy vízügyi 
beruházást támogatott.
Ezzel egy időben elkészült az érintettek bevonását szolgáló társa-
dalmi beruházási stratégia is, mely lehetővé teszi az adományok 
lehető leghatékonyabb, célzott nyújtását a jövőben. A javasolt társa-
dalmi beruházási stratégiában a legfontosabb területekként a vízügyi 
fejlesztési kezdeményezéseket, a mezőgazdaságot (beleértve az 
állattenyésztést), az oktatást, a fiatalok szerepvállalásának erősí-
tését, valamint a turizmust azonosították. A projektek tervezése már 
megkezdődött, megvalósításukra az elkövetkező években kerül sor.
Emellett a MOL-csoport Irak kurdisztáni régiójában humanitárius 
segélycsomagot állított össze és osztott szét helyi szállítók közre-
működésével, valamint a Természeti Erőforrások Minisztériuma és 
a helyi hatóságok támogatásával az ISIS támadásai elől menekülők 

Az INA módszeresen törekszik a helyi közösségek specifikus 
igényeinek megismerésére, miközben kommunikációjának közép-
pontjában a környezeti hatástanulmányok végzésének és a környe-
zetvédelmi engedély megszerzésének folyamatában rendszeresen 
tartott közviták állnak.

Európán kívüli telephelyek

A nemzetközi Upstream helyszíneken a MOL-csoport új belépőként 
„tiszta lappal” rendelkezik az arculatfejlesztés tekintetében. A társa-
dalmi sajátosságoknak megfelelően a helyi közösségekkel való szoros 
kapcsolat kiépítéséhez a lakosság alapvető igényeit, mint például az 
oktatáshoz való hozzáférés, az infrastruktúra, az ivóvízellátás, vala-
mint az egészségügyi ellátás kérdéseit tartja szem előtt. A MOL-
csoport többféle módszert is alkalmaz a helyi közösségek igényeinek 
felmérésére és megismerésére, illetve annak biztosítására, hogy a 
vállalat megkapja a helyi közösségek támogatását tevékenysége-
inek folytatásához. Ezen módszerek egyike a szerződéses közösségi 
kapcsolattartók alkalmazása, akikhez a helyiek bármikor fordul-
hatnak.
A MOL Kalegran B.V. lakott terület közelében működik, és rendszeres 
kapcsolatot tart a helyi közösséggel. A helyi közösséget számos 
különféle kérdés és téma érdekli, de legfőbb gondjuk a megélhe-
tésük. A kulcsterületek azonosítása és a kapcsolódó problémák keze-
lése céljából külső szakértők által végzett átfogó tanulmány alapján 
társadalmi hatásvizsgálat, valamint az érintettek bevonását szol-
gáló társadalmi beruházási stratégia készült. Irak kurdisztáni régió-
jában a fúrási, valamint a kitermelési tevékenységgel összefüggésben 
kockázatot jelent a helyi közösségek életére a kísérőgáz magas kén-
hidrogén (H2S) tartalma. E kockázat csökkentése és az esetlegesen 
előforduló veszélyes helyzetek elkerülése érdekében speciális intéz-
kedésekre került sor a telephely kiválasztása, a berendezések megter-
vezése és a műveleti vészhelyzeti reagálási tervek kidolgozása során, 
valamint a közeli helyi közösségeket érintő kritikus fontosságú telep-
helyekre vonatkozó telephelyen kívüli vészhelyzeti reagálási tervek 
kidolgozásakor. A MOL Kalegran közösségi kapcsolattartói rendszeres 
megbeszéléseket tartanak a helyi közösségek és a helyi hatóságok 
képviselőivel, valamint a muhtárokkal (falusi bírókkal) a jelentősebb 
műveletek, például a kutak tesztelése, a kitermelés vagy a fáklyázás 
megkezdése előtt.

5.2. TÁRSADALMI CÉLÚ BEFEKTETÉSEK

Kapcsolódó célkitűzések: „Mérhető célokkal rendelkező helyi társa-
dalmi beruházási terveket is tartalmazó, átfogó, hatékony társadalmi 
beruházás-menedzsment rendszer kidolgozása minden országban, 
ahol a MOL-csoport tevékenykedik”

Az adományokon és a társadalmi beruházásokon keresztül a MOL-
csoport értéket teremt, s ezzel az elkövetkező generációk iránt 
érzett felelősségét is demonstrálja. A MOL-csoport ezért az EBITDA 
0,32%-át1 fordította oktatási programok és tehetséges fiatalok, 
valamint egészségügyi és környezetvédelmi tevékenységek támo-
gatására.

Adományok, természetbeni juttatások és önkéntes munka a MOL-csoporton belül [GRI EC8]

MAGyAR-
ORSZáG

SZLO-
VáKIA

HORVáT-
ORSZáG ROMáNIA NEMZETKöZI 

UPSTREAM
OLASZ-

ORSZáG öSSZESEN 

Pénzadomány 809,8 129,7 133,2 198,5 163,3 0,0 1.434,4

Természetbeni adomány 
(termék/szolgáltatás) 
(millió Ft)

0,0 5,1 19,7 0,0 71,0 0,0 95,8

Forrás-bevonás (millió Ft) 1.570,1 - - - - - 1.570,1

Forrás-bevonás: az LBG-módszertan szerint a társaságiadó-optimalizálás keretében adott adományokat forrásbevonásként kell elszámolni
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megsegítésére. A segélyt elsősorban azok a menekültek kapták, 
akiket a vállalat által üzemeltetett Akri-Bijell blokkban környezetében 
helyeztek el. 
Oroszországban a licencmegállapodás feltételeinek megfelelően az 
MV 14,2 millió Ft-ot (2 millió rubelt) adományozott az Alekszand-
rovszkij-térség társadalmi és gazdasági fejlesztésének támogatására.

Önkéntesség

A MOL-csoport munkavállalói által végzett önkéntes tevékenység 
jelenleg nagyon sokrétű. Sok hasonló jellegű, zömében jól működő 
kezdeményezés zajlik vállalatszerte.
A munkatársak által önkéntes munkavégzéssel töltött órák száma 
jelentősen megnőtt annak köszönhetően, hogy 2014 májusában bein-
dult a MOL-csoport önkéntesek Klubja, mely egész vállalatra kiterjedő 
platformot biztosít a vállalati önkéntes tevékenységhez. A jövőben az 
önkéntesek rendszeresen szerveznek eseményeket, hogy kifejezzék 
a helyi közösség iránti felelősségvállalásukat, és ezzel párhuzamosan 
erősítsék a munkatársak társadalmi szerepvállalását is. Már zajlik a 
koncepció összehangolása, és a módszertan bevezetése is folyamatban 
van a működési területeken található országokban.
A 2015-ös év célkitűzése e koncepció megújítása és egy közös vállalati 
önkéntes platform kialakítása az összes munkatárs számára.
2014-ben az INA önkéntes Klubja 259 tag részvételével 19 akciót 
szervezett, melyek elsősorban környezetvédelmi és humanitá-
rius projektek, valamint gyermekeket és fiatalokat segítő projektek 
voltak. Az önkéntesek saját Facebook-oldallal rendelkeznek, amelyen 
keresztül a rajongók és a látogatók önkéntes projekteket javasol-
hatnak vagy szavazhatnak rájuk. A Klub jelenleg mintegy 350 tagot 
számlál, és ez a szám minden nap csak nő. Az INA önkéntes Klubja 
elismerésben részesült az „üzleti szektor önkéntes tevékenység 
fejlesztéséhez való hozzájárulásáért”. 
Számos más kezdeményezés is zajlik a MOL-csoportnál, többek 
között a Zöldövezet program Magyarországon, dolgozói véradás több 
országban, a „Mi városunk” program és a „Gyűjtés a szociálisan rászo-
ruló családok számára” Pozsonyban, továbbá egy felújítási munkákra 
irányuló együttműködés a romániai Dévai Szent Ferenc Alapítvány-
nyal. 

6. GAZdASáGi 
FEnnTArThATÓSáG
Általános cél: „Összpontosítás a felelős működésre és a hosszú távú 
gazdasági fejlődésreˮ

ErEdmÉnyEK:
  Az Üzleti Partneri Etikai Kódex a beszállítói szerződések 99%-ának 
részét képezi. 
  A helyi tulajdonban álló vállalkozásokkal kötött szerződések értéke 
2014-ben 85 milliárd Ft volt az Upstream működés által érintett 
országokban.
  2014-től került bevezetésre a MOL-csoportban a minden munkavál-
lalóra kötelező biztonsági képzés kidolgozása. Pakisztánban, Orosz-
országban és Irak Kurdisztán régiójában az oktatási anyag az emberi 
jogok védelmét szolgáló elveket is tartalmazza. Az oktatási anyagot 
kiküldtük a civil biztonsági szolgáltatóinknak, akik 100%-os oktatási 
részvételt jelentettek, illetve megosztottuk az állami védelmi szolgál-
tatóinkkal, mint javasolt oktatási anyagot.

KihíváSoK:
  Új beszállítói értékelőrendszer továbbfejlesztése 2015-ben
  2014-ben a MOL-csoport határozott lépéseket tett annak érde-
kében, hogy egy korszerű beszállítói előminősítési eljárást 
alakítson ki a beszerzési folyamat részeként. E folyamat keretein 
belül megkezdődött egy Beszállító Minősítési Rendszer beszerzési 
folyamata, tervek szerint ez még 2015-ben megvalósul és beveze-
tésre kerül.

6.1. VÁSÁRLÓINK

Vevőelégedettség

Kapcsolódó célkitűzés
•  „A magasszintű ügyfélelégedettség elérése és fenntartása”
•  „Ügyfeleink bevonása FF-el kapcsolatos témákba”

A MOL-csoport arra törekszik, hogy jó kapcsolatot alakítson ki és 
ápoljon nagy- és kiskereskedelmi vevőivel a működése által érintett 
régiókban. A nagykereskedelmi vevők vásárolják meg a MOL-csoport 
által forgalmazott termékek mintegy 75%-át, míg az üzemanyagok 
25%-át a vállalat kiskereskedelmi hálózatán keresztül értékesíti a nem 
üzemanyag jellegű termékekkel együtt. A 2013. évi vevői elégedettség 
felmérés eredményei alapján a MOL-csoport Termékelőállítás- és 
Kereskedelem üzletága 2014-ben az alábbiak szerint frissítette straté-

giai céljait és jövőképét: a MOL-csoport legyen az ügyfelek elsőszámú 
választása, adjon lendületet a növekedéshez, és közben szolgál-
tasson értéket az embereknek és az érdekelt feleknek. Az „Ügyfél 
mindenekelőtt” elnevezésű új stratégiai irány a piacokra és az ügyfe-
lekre a növekedéshez vezető kulcsfontosságú területként tekint. Az 
új megközelítésben még nagyobb hangsúlyt kap, hogy az eddiginél 
magasabb szinten elégítsük ki ügyfeleinket, és tartsuk meg őket 
hosszú távon a társaság megrendelői között. A MOL-csoport szeretné 
tovább növelni hűséges vevőinek körét, ezért az ár, a minőség és a 
szolgáltatás egyedi kombinációját kínálja nekik. 
2014-ben a MOL-csoport megőrizte vevőinek 86%-os elégedettségi 
szintjét. Ehhez a sikerhez legnagyobb mértékben az Üzemanyag, 
Üzemanyagkártya és a Kenőanyag szegmensekbe tartozó vásárlók 
járultak hozzá. Az INA esetében nem változott jelentős mértékben a 
vevőelégedettség, de jelentős mértékben csökkent a vevői reklamá-
ciók száma. 2014-ben majdnem negyedannyi reklamáció volt csak, 
mint 2013-ban.
Kiskereskedelmi szinten az elsődleges kommunikációs csatornát 
maguk a töltőállomások jelentik, ügyfeleink lojalitását két hűség-
kártya programunkkal is ösztönözzük. Egy központi ügyfélszolgálatot 
is működtetünk a töltőállomásokon felmerült igények és panaszok 
személyes vagy telefonos ügyintézésére.
A MOL-csoport a megalapozott panaszokat és a vevői visszajelzé-
seket a folyamat- és működésfejlesztéshez szükséges és hasznos 
tényezőnek tekinti. 2014-ben 2.423 jogos panasz merült fel az 55 
millió lebonyolított tranzakció során. Horvátországban 10.822 hívást 
fogadtunk 2014-ben az ingyenesen hívható vevőszolgálati vonalon 
keresztül, mely 2,19%-kal kevesebb, mint az előző évben.
A kiskereskedelmi vevőket helyi fenntarthatósággal kapcsolatos 
kezdeményezésekkel is folyamatosan megszólítjuk. 2014-ben foly-
tattuk korábbi programjainkat, például a töltőállomási kerékpár-

tárolók kihelyezését (Cycle Pit Stop), az egészségmegőrzési napok 
rendezvényeket (5 magyarországi töltőállomáson), a horvátországi 
szemvizsgálati programot (480 vizsgálat) és a kistermelői gyümölcspi-
acot, ahol a helyi termelők értékesíthetik terményeiket.

6.2. BESZÁLLÍTÓK

Kapcsolódó célkitűzés: „Átfogó beszállítói kockázatértékelés beveze-
tése és a kritikus beszállítók legalább 80%-ának bevonása az előmi-
nősítési rendszerbe”

Helyi beszállítók

A helyi beszállítók lehetőség szerinti szerződtetése, valamint a helyi 
lakosok foglalkoztatása jótékony hatásal van a helyi gazdaságokra, 
mivel az így megtermelt jövedelmek növelik a vállalat által érintett 
országokban élő emberek vásárlóerejét.
A MOL-csoport felismerte, hogy a helyi beszállítókkal való együttmű-
ködés számos előnnyel jár, és kiváló lehetőséget teremt a helyi közös-
ségekkel való pozitív kapcsolat kialakítására. Ezért törekszünk arra, 
hogy lehetőség szerint helyi beszállítókkal szerződjünk ha az üzletileg 
is előnyös, tekintettel a mindenkori helyi kormányzat elvárásaira is.
A közép-európai országokban a helyi beszállítók abszolút többségben 
vannak, a helyben bejegyzett beszállítók aránya Horvátországban a 
legmagasabb (93%). Ezáltal a MOL-csoport kulcsfontosságú tényező 
ezeknek az országoknak a gazdaságában is. Néhány országban 
jelentős mértékben csökkent a helyi beszállítók aránya 2014-ben, 
jellemzően, ahol a vállalatok jelentősebb beruházásainak lebonyolí-
tásában külföldi kivitelezők vesznek részt.
Azon országokban, ahol nemzetközi Upstream üzletágunk van jelen, 
különösen fontos a helyi beszállítókkal való szerződés, mivel a műkö-

A munkatársak által végzett vállalati önkéntes tevékenység

MAGyAR-
ORSZáG

SZLO-
VáKIA

HORVáT-
ORSZáG ROMáNIA NEMZETKöZI 

UPSTREAM
OLASZ-

ORSZáG öSSZESEN

Munkatársi önkéntes 
munkavégzés (óra) 1.672 270 3.752 368 0 0 6.291

Helyi beszállítók száma [GRI G4-EC9]

KELET-KöZÉP- / DÉL-KELET-EURóPA, 
 ILLETVE öSSZESEN*

HELyI 
BESZáLLíTóK öSSZESEN HELyI BESZáLLíTóK % 

ORSZáG DARAB DARAB DARAB% BESZERZÉSI 
ÉRTÉK

Magyarország (MOL Nyrt.) 13.284 14.202 94% 80%
Magyarország (TVK Nyrt.) 1.303 1.657 79% 65%
Szlovákia (SLOVNAFT) 1.864 2.339 80% 65%
Horvátország (INA d.d.) 1.081 1.310 83% 93%
Kelet-Közép- / Dél-Kelet-Európa - összesen 17.532 19.508 90% 81%
Nemzetközi Kutatás-Termelés - összesen 1.333 1.889 71% 57%
MOL-csoport összesen 18.865 21.397 88% 72%

* Helyben regisztrált beszállítók

Helyi beszállítók száma a Nemzetközi Kutatás-Termelésben [GRI G4-EC9]

PAKISZ-
TáN OMáN KAZAH-

SZTáN
OROSZ-
ORSZáG

IRAK KURDISZTáN 
RÉGIó

Helyi beszállítók aránya*  
(összes beszállítóhoz viszonyítva) 68% 50% 90% 100% 52%

* Helyben regisztrált beszállítók
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