
2015-ben szintén kiemelt szerepet kapott a biodiverzitás szakértők és helyi közösségek bevonásával végzett biodiverzitás megőrzé-
sére irányuló munka:

•   Magyarországon a tudatosság elmélyítését szolgáló projekteket indítottunk az Őrségi Nemzeti Parkkal, a Hortobágyi Nemzeti 
Parkkal, a Kiskunsági nemzeti Parkkal és a Körös-Maros nemzeti Parkkal együttműködésben. ennek keretében számos 
ismertetőt nyomtattunk, különböző rendezvényeken vettünk részt, stb.

•   Szlovákiában folytattuk az SOS Szlovák Madártani Egyesülettel kialakított együttműködést, ennek keretében élőhelyeket 
alakítottunk ki a dunai Šamorín Madárszigeten az ott élő a madaraknak. Mintegy 40 slovnaft munkavállaló támogatta 
az sOs szlovák Madártani egyesület szakembereinek munkáját, melynek keretében megtisztították a sziget területét és a 
madarak számára fészekrakó helyeket készítettek elő. ez a madársziget ad otthont a legnagyobb kelet-európai szerecsensirály 
kolóniának (több mint 250 sirálypár), míg a sziget szomszédságában található terület számos kelet-európai kacsafaj legfonto-
sabb telelőhelye.

•   Pakisztánban folytattuk a Margala Hills Nemzeti Parkkal kialakított együttműködést, ennek keretében több mint 1.000 
előnevelt fát ültettünk el. emellett a tal Blokknál 100 mesterséges madárfészket helyeztünk el és a vadon élő állatoknak 
készült sónyaló helyet alakítottunk ki.

 
2.5 ebk MeGfelelés

2015-ben a MOl-csoport 11 esetben összesen 21,0 millió Ft (75,1 ezer UsD) eBK jellegű (egészségvédelmi, biztonsági és környezet-
védelmi) bírságot fizetett. A legjelentősebb egyösszegű bírságot (11 millió Ft) az InA d.d. vállalatra szabták ki, mivel egy helyszín 
rekonstrukciós program keretében nem tartották be a vonatkozó hulladékgazdálkodási és ügyviteli előírásokat. Az oroszországi 
Matyuskinszkaja vertical leányvállalatra 6,8 millió Ft bírságot szabtak ki kísérőgáz égetés miatt. Az egyéb bírságok kisebb költ-
séget jelentettek, ezek többnyire ügyviteli problémákhoz kapcsolódtak, pl. a telephelyeken nem állt rendelkezésre a megfelelő doku-
mentáció.

3. bizTonság- és egészségvédelem
 
Cél: EBK kiválóság biztosítása működésünk során.

eredmények:
  2015-ben a MOl-csoport minden karbantartó vállalata megszerezte a nemzetközileg elismert sCC (safety Checklist Contractors) 

tanúsítványt.
  A súlyos (tier1) folyamatbiztonsági események száma 25% százalékkal csökkent 2014-hez képest.
  nem következett be munkaidő-kieséssel járó sérülés (ltI) a MOl Petrolkémia Zrt. (korábbi tvK) Butadién kinyerő üzem és a 

slovnaft Finomító lDPe-4 üzem létesítési projektjeinek keretében ledolgozott 1,5 és 2,4 millió munkaóra során.

 
kiHívásOk:
  több vállalkozói haláleset következett be Pakisztánban a nemzetközi kutatás-termelés területén.
  A közlekedésbiztonsági események számának csökkenése.
  Megfelelő számú sCC tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozó alkalmazása minden magasabb eBK kockázattal járó tevékenységre.
  A személyi sérülések leggyakoribb okának minősülő megcsúszások és botlások megelőzése.

3.1 MUnkavállalók védelMe

Munkabiztonság

Kapcsolódó célkitűzés: „Nulla balesetet célzó programok bevezetése.”

Célunk, hogy biztonsági teljesítményünkkel 2020-ig bekerüljünk az olaj- és gázipari vállalatok felső kvartilisába. Munkavállalóink 
és beszállítóink körében a személyi sérülések gyakorisága 2015-ben a mindenkori legalacsonyabb szintet érte el mind a munkaidő-
kieséssel járó (100), mind a munkaidő-kieséssel nem járó (39) balesetek (elsősegély-nyújtási esetek nélkül) tekintetében. Ami a 
további mutatókat illeti, a MOl-csoport 2014-től alkalmazza a tRIR mutatót (összes jelentésköteles baleseti rátát) elsődleges telje-
sítménymutatóként a személyi biztonság terén mind a saját, mind a szerződéses munkatársak vonatkozásában, ezzel összesítve az 
orvosi ellátást igénylő munkabaleseteket (vagyis ez a mutató magában foglal egyes munkaidő-kieséssel nem járó baleseteket is és 
így terjedelmét tekintve nagyobb területet fed le, mint az alábbiakban tárgyalt ltIF mutató). A saját és szerződéses tevékenységeket 
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is magában foglaló csoportszintű összes jelentésköteles baleset száma majdnem 14 százalékkal csökkent, így a tRIR mutató 2015-
ben kismértékű javulást mutat (1,44) az előző évhez képest (1,50), ahol mind a Downstream, mind az Upstream üzletág az IOGP és 
COnCAWe 2014 iparági átlag felett vagyis jobban teljesítettek. 

Biztonsági teljesítményünk másik fontos mutatója a munkaidő kieséssel járó balesetek gyakorisága (ltIF). A saját állományra 
vonatkozó ltIF mutató (2010 óta megfigyelhető) folyamatos javulást mutató tendenciája megtorpant, mivel az InA-csoportnál 2015-
ben jelentősen emelkedett az előfordulási gyakoriság, míg a MOl-csoport esetében az ltIF valamelyest csökkent az előző évhez 
képest, ami összességében több mint 25%-os növekedést eredményezett a MOl-csoport teljesítményében.

* A 2015. évi benchmark megegyezik a 2014. évi benchmarkkal, mivel nem álltak rendelkezésre újabb adatok a jelentés készítése során

** A töltőállomások személyzetével együtt

Az ltIF országonkénti alábontásával látható, hogy az elmúlt négy év javuló biztonsági teljesítményét követően 2015-ben megnöve-
kedett a baleseti frekvencia, így egyes országokban jelentős emelkedés figyelhető meg. 

LTIF (egymillió munkaórára jutó munkaidő kieséses balesetek száma) országok szerint, a MOL-csoport saját munkavállalóira nézve, 2015-ben

OrszáGOk maGyarOrszáG szlOvákia HOrvátOrszáG más eu-s országoK
nemzetközi 

KuTaTás és Termelés

2015 0,94 0,33 2,2 1,24 0

 
ezzel párhuzamosan sajnálattal kell beszámolnunk arról, hogy egy saját munkatársunk és öt beszállító által foglalkoztatott munkavál-
laló szenvedett halálos kimenetelű balesetet. ezzel a MOl-csoporton belül 6,23-ra nőtt a halálos kimenetelű balesetek aránya (FAR), mely 
magasabb, mint az IOGP (1,03) és a COnCAWe (1,38) vonatkozó benchmark mutatója. 2015-ben az összes halálos kimenetelű munkabal-
eset közúti szállítás során, minden vállalkozói haláleset veszélyes anyagok (HAZMAt) közúti szállítása (ideértve a kiszállítási, töltési- és 
lefejtési tevékenységeket) során következett be.

2015 októberében egy súlyos baleset következett be a MOl-csoport pakisztáni működése során, ahol négy vállalkozó által foglalkozta-
tott munkavállaló szenvedett súlyos égési sérüléseket, majd vesztette életét a kórházba szállítást követően. egy tartálykocsi töltése során 
gázrobbanás következett be az egyik kútkörzetben, ahol párhuzamos munkálatok folytak (létesítés és próbaüzem cseppfolyós veszé-
lyes anyagok töltése és szállítása mellett). A vizsgálat során kiderült, hogy a MOl-csoport számos nemzetközi és helyi műszaki és eBK 
előírását és követelményét nem tartották be és megsértették az életvédelmi szabályokban foglaltakat is. ennek nyomán a helyi irányított 
vállalat (MOl Pakistan) teljes irányítási rendszerének rendkívül alapos átvilágítására került sor.

Munkabiztonsági programok

A MOl-csoport munkabiztonsági alapprogramja életvédelmi szabályok (lsR) néven ismert. ez egy egységes iparág-specifikus 
program, mely azokra a legfontosabb biztonsági szabályokra összpontosít, amelyek megszegése súlyos sérülést vagy halálos kime-
netelű balesetet okozhat. 2015-ben az életvédelmi szabályok betartásának elősegítésére több kapcsolódó munkabiztonsági prog-
ramot indítottunk, ilyen például a zuhanásvédelem, a kizárás és kitáblázás (lOtO), a stop kártya, a munkabiztonsági elemzés 
(jsA), a munkavégzést közvetlenül megelőző kockázatértékelés (lMRA), melyek megvalósítása több évet vesz igénybe a MOl-
csoport tagvállalatoknál és az irányított vállalatoknál. A MOl-csoport területén bekövetkezett személyi sérüléssel járó események 
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alaposabb elemzését követően csoportszintű kampányt és helyi kísérleti projektet indítottunk az (azonos magasságban bekövet-
kező) „megcsúszások, botlások és zuhanások” veszélyeinek tudatosítására az adminisztratív (irodai) és az operatív személyzet 
számára a „Különböző helyszínek, azonos veszélyek” mottó jegyében. 

2015-ben folytattuk a saját munkavállalók eBK elkötelezettségének felmérésére és a biztonságos működés ellenőrzésére szolgáló 
helyszíni szemlék gyakorlatát. számos esetben tapasztaltuk, hogy nem tartják be az életvédelmi szabályokat és az egyéb vonatkozó 
előírásokat, a szabályszegésekre különböző szankciókat alkalmaztunk. 

A MOl-csoport négy működése által érintett országban elindította eBK vezetői elkötelezettség programját. először egy anonim 
felmérés keretében vizsgáltuk a vezetők és az üzemi (fizikai munkát végző) munkavállalók munkabiztonsági kultúráját, majd ezt 
követték a MOl-csoport tOP150 vezetője számára biztosított, az eBK kultúra és irányítás fejlesztésére és elmélyítésére szolgáló 
eBK vezetői elkötelezettség képzések.

A MOl-csoport működési területén elért fontosabb eredmények az alábbiak voltak:

2015 negyedik negyedévében fejeződött be a slovnaft Finomítónál a lDPe-4 kivitelezési projekt. A projekt megvalósítása során 11 
ország képviseltette magát, átlagosan 500 (a csúcsidőszakban: 900) munkavállaló dolgozott egyidejűleg a helyszínen. több mint 2,4 
millió ledolgozott munkaórát regisztráltak (ebből több mint 1,2 millió órát 2015-ben) munkaidő-kieséssel járó sérülés (ltI) nélkül. 

A MOl Petrolkémia Zrt. 2015 augusztusában fejezte be az új butadién kinyerő üzem kivitelezési munkálatait, a munkaidő-kieséssel 
járó sérülés (ltI) nélkül ledolgozott munkaórák száma megközelítette az 1,5 millió órát. A projekt megvalósítás csúcsidőszakában 
600 munkavállaló dolgozott a kivitelezési projekten, összesen 12.000 tonna betonszerkezet kialakításával, 2.100 tonna acél és 
18.000 méter csővezeték felhasználásával.

Közlekedésbiztonság

2015-ben tovább nőtt a közúti (utazással és veszélyes anyagok szállításával kapcsolatos) balesetek száma (110 kontra 109), annak 
ellenére, hogy a levezetett kilométerek száma több mint 7 százalékkal csökkent. Az összes MOl-csoport munkavállalói (1) és vállal-
kozói (5) haláleset közúti szállításhoz kapcsolódóan következett be (beleértve a kiszállítást, a veszélyes anyagok töltését és lefejtését). 

A MOl-csoport 2015-ben indította útjára a saját és vállalkozó állományban foglalkoztatott munkavállalók számára kidolgozott 
átfogó közlekedésbiztonsági programját. A program két főbb területre fókuszál: 1) a közúti teher szállításra és 2) a személygépko-
csikra. A tehergépjárművekre kidolgozott közúti szállítási program a veszélyes anyagokra, a biztonságos tehergépjármű vezetésre 
és a tehergépjármű vezetői biztonsággal kapcsolatos alapismeretekre koncentrál. A munkavállalói közlekedésbiztonsági prog-
ramot a MOl-csoport egyik felső vezetője szponzorálja, aki 2014-ben maga is súlyos közlekedési balesetet szenvedett. ez a személy-
gépkocsit vezetők részére készült program kötelező defenzív vezetéstechnikai képzést ír elő a rendszeresen vezető gépkocsivezetők 
részére, de hozzáférhető az üzleti célú utazás során autóval közlekedő munkatársak számára is. 

A halálos kimenetelű baleseteket leszámítva, a MOl Pakistan vállalatnál jelentős mértékben, húszról kilencre csökkent a veszé-
lyes anyagok közúti szállítása során bekövetkezett balesetek száma és nem volt telephelyen kívül bekövetkezett halálos kimenetelű 
baleset sem. ez alapvetően a megtett különleges intézkedéseknek, többek között a tankautók ellenőrzőlista-alapú szigorú ellenőrzé-
sének, valamint az újonnan létrehozott logisztikai részleg által kialakított logisztikai Irányítási Rendszernek (lMs) köszönhető. 

A MOl nyrt. kidolgozta első közúti közlekedésre vonatkozó elektronikus képzését, valamint a hozzá tartozó kötelező vizsgát azon 
munkatársaink számára, akik üzleti célú utazás során autóval közlekednek. Az új online képzés célja, hogy a MOl munkavállalói napra-
kész ismeretekkel rendelkezzenek a hatályban lévő szabályok és a biztonságos vezetési gyakorlatok terén.

2015-ben folytatódott az InA közúti biztonsági programja, amely a személyzet képzésére és a programnak más InA leányvállalatokra 
történő kiterjesztésére összpontosít. számos InA és stsI munkavállaló részesült gyakorlati képzésben biztonságos vezetés témakörben. 
A Kalegran biztonsági ellenőrzési rendszert alakított ki a vészhelyzeti reagálás és evakuálás során használatos személygépjárművekre és 
minibuszokra Irak Kurdisztán Régiójában.

Az Ies 2015-ben kezdte meg a flottajárművek GPs követését a gépjárművezetők vezetési stílusának figyelemmel kísérése érdekében. 2015 
májusában üzletkötők és vezető beosztású munkavállalók vehettek részt a Bonara nemzetközi versenypályán tartott közlekedésbizton-
sági képzésen. 
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A MOl szerbia a legforgalmasabb nyári időszakban indított közlekedésbiztonsági kampány keretében szórólapokon népszerűsítette a 
biztonságos vezetés előnyeit. emellett a MOl serbia a hatóságokkal együttműködésben szervezte meg a „Biztonságos és könnyű léptek” 
rendezvényt a „Kis herceg” gyermekotthonban, 134 gyermek részvételével. 

2010 óta jelentős mértékben javult az egyéb szállítási módokat érintő közúti balesetek frekvenciája (1 millió kilométerenként bekövetkezett 
közlekedési balesetek száma), azonos szintre állt be mind az InA-csoport, mind a MOl-csoport tekintetében. ennek ellenére 2015-ben az 
InA tekintetében kismértékben emelkedett a mutató értéke, míg a MOl-csoport teljesítménye évről-évre változatlanul javulást mutat.

Beszállítói biztonság- és egészségvédelem

Kapcsolódó célkitűzés: 
•  „A vállalkozói EBK irányítási program továbbfejlesztése.”
•   „Átfogó beszállítói kockázatértékelés és előminősítés bevezetése minden leányvállalatnál a kritikus fontosságú beszállítók legalább 80 

százalékánál.” 

Az iparág jellegéből adódóan az ellátási lánc egyik legjelentősebb kihívása a vállalkozók által végzett beruházások és karbantartási tevé-
kenységek eBK (egészségvédelmi-, biztonságtechnikai- és környezetvédelmi) kockázatainak kezelése. ennek megfelelően a MOl-csoport 
ugyanazon előírásokat alkalmazza a saját és a vállalkozók által végzett tevékenységekre. 

2015-ben csökkent a munkaidő kieséssel járó sérülések gyakorisága a vállalkozói oldalon. Összesen 21 munkaidő-kieséssel járó sérü-
lést és 13 munkaidő-kieséssel nem járó sérülést regisztráltunk a vállalkozói oldalon, melyek 46 százalékos csökkenést mutatnak az előző 
évhez képest. Azonban ez magában foglalja a fentebb említett halálos kimenetelű baleseteket is.

A vállalkozói eBK teljesítmény javítására szolgáló kulcs kontrollok közé tartoznak az előminősítő auditok, a szerződések részletes eBK 
mellékletei, a nagyobb léptékű komplex projektekre előírt kötelező napi 24 órás fővállalkozói eBK koordinációs felügyelet, az eBK tervek, 
a kritikus tevékenységekre vonatkozó munkabiztonsági elemzések (jsA), az életvédelmi szabályok szigorú érvényesítése, a rendszeres 
helyszíni szemlék, valamint az eBK teljesítmény utóértékelése. A kockázatok teljes értéklánc mentén történő minimalizálása érdekében 
legfeljebb két alvállalkozói szint megengedett. 

Az eBK szempontokat már a beszállítók kiválasztása során érvényesítjük. 2015-ben az alábbi lépéseket tettük meg:
•   Megkezdtük egy új átfogó és integrált beszállítómenedzsment információs rendszer kidolgozását (ennek része a pénzügyi, 

jogi, etikai és eBK előszűrés, valamint a kezdeti kockázatértékelés).
•   Az ajánlatok műszaki értékelése során, a magas utóértékelési pontszámmal és preferált EBK tanúsítványokkal rendelkező 

cégek további pontokat kaphatnak (max. 5%).
•   Tervek szerint a jövőben kizárólag SCC/VCA (vállalkozói biztonsági) tanúsítvánnyal rendelkező vállalatokkal kötünk szer-

ződést magas eBK kockázatú tevékenységek végzésére az európai szárazföldi működés területén. Az ennek megvalósítása 
iránti elkötelezettség nyomatékosítása jegyében 2015 végéig a MOl-csoport összes tulajdonában álló ún. egy-szervizcéges 
karbantartócége (Magyarországon a Petrolszolg Kft., szlovákiában a sMaO, Horvátországban az stsI, összesen mintegy 
2.200 munkavállalót foglalkoztatnak) megszerezte ezt a tanúsítványt. Az sCC egy kivitelezői tevékenységekkel kapcsolatos 
kockázatokra és kihívásokra fókuszált munkabiztonsági keretrendszer, melynek része a munkavállalók tanúsítása is (például 
Magyarországon 750 dolgozó és munkairányító vett részt a kétnapos képzésen).

•   2015-ben összesen 348 magas EBK kockázatú tevékenységre vonatkozó szerződést kötöttünk (ezek összértéke 587 millió 
eUR). 348 vállalat előminősítését végeztük el annak ellenőrzésére, hogy teljesítik-e a projektek által támasztott műszaki és 
eBK követelményeket. 

•  A stratégiai fenntarthatósági terv részeként Magyarországon 3 beszállítói fenntarthatósági auditot bonyolítottunk le. A felke-
resett cégek vállalták az eBK követelményeken túlmutató javasolt helyesbítő intézkedések végrehajtását.

 
Beszállítói előminősítési auditok száma jelentős régiónként 2015-ben [GRI G4-LA14, G4-EN32]

beszállíTói előminő-
síTési audiToK száma

maGyarOrszáG szlOvákia
HOrvát-
OrszáG

Olasz-
OrszáG

nemzetközi 
KuTaTás és Ter-

melés
összesen

2015 187 21 11 5 124 348

 
A projekt megvalósítása során számos intézkedést tettünk az eBK események kockázatának minimalizálása érdekében:

•   Beszállítói fórumok keretében tájékoztatjuk a vállalkozókat az aktuális kérdésekről és a várható projektekről, többek között a 
finomítói nagyleállásokról. 
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•   A MOL-csoport belső szabályzata minden fővállalkozó számára előírja a napi 24 órás EBK koordinációs felügyelet biztosítását 
a munkavégzés időtartama alatt (magas kockázattal járó komplex projektek esetén). 

•   Minden telephelyen tevékenységet végző vállalkozó köteles minden évben elvégezni az EBK bevezető alaptanfolyamot és 
letenni a megfelelő vizsgát. 

Csoport szinten összesen 10.659 helyszíni szemlét bonyolítottunk le a vállalkozói eBK teljesítmények ellenőrzése keretében. Az 
auditok keretében azonosított közel 2.000 nemmegfelelőség alapján azonosítottuk a szükséges helyesbítő intézkedéseket és indokolt 
esetben kötbért állapítottunk meg. 29 dolgozót tiltottunk ki különböző telephelyekről és 131 írásbeli figyelmeztetést adtunk ki. 2015-
ben nem volt az eBK előírások megsértése miatt felmondott szerződés.

A vállalkozók részére is készítettünk munkabiztonsági programokat, többek között a munkabiztonsági elemzést, a stop kártya 
rendszert vagy a munkavégzést közvetlenül megelőző kockázatértékelést. A slovnaft-nál új rendszert vezettek be, mely segítségével 
egy könnyen megjegyezhető telefonszámra küldött sMs-ben is jelenthetőek a kvázi balesetek, a nem biztonságos cselekedetek és 
körülmények.

3.2. eGészséGvédeleM és eGészséGfejlesztés

Munkahelyi egészségvédelem

Kapcsolódó célkitűzés: „Munkahelyi egészségfejlesztési programok megvalósítása.” 

A korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben sem regisztráltunk foglalkozási megbetegedést a MOl-csoporton belül. Az egészséges 
munkahely megteremtése kritikus fontosságú a MOl-csoport sikere szempontjából. törekszünk arra, hogy a számos helyi 
program megvalósításával biztosítsuk a munkavállalók egészségének megőrzését, megfelelő orvosi ellátását és kezelését, kezeljük 
a kialakult stresszt, munkavállalóink körében népszerűsítsük az egészséges életmódot, a munka és magánélet közötti egyensúly 
fontosságát. 

2015-ben a MOl-csoport csatlakozott a WAsH (munkahelyi vízellátás, közegészségügy és higiénia) kezdeményezéshez, ezzel 
vállalva, hogy minden munkahelyeken biztosítja munkavállalók számára a biztonságos vízhez, tisztálkodási és higiénés lehetősé-
gekhez való megfelelő hozzáférést.

2015-ben átfogó egészségvédelmi és egészségfejlesztési hiányelemzés készült a MOl-csoport működési területeire. Az elemzés 
részeként elvégeztük az ipari higiéniás kockázatértékelést, az egészségügyi alkalmassági vizsgálati-, sürgősségi ellátási-, ergo-
nómiai- és rehabilitációs folyamatok egészségügyi értékelését, hogy felmérjük az esetleges hiányosságokat, valamint akciótervet 
dolgozzunk ki ezek összehangolt kezelésére. 

általánosságban elmondható, hogy az éves egészségügyi alkalmassági vizsgálatok a fenti munkahelyi kockázatértékelésen 
alapulnak, így jóval szigorúbbak, mint a vonatkozó helyi jogszabályi előírásokban foglalt követelmények.

Fokozott erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy kiküszöböljük a rákkeltő vegyszerekkel való érintkezés lehetőségét. 
Például a Dunai Finomítóra átfogó megelőzési stratégiát dolgoztunk ki. Folytattuk az olaj- és gáziparban széles körben elismert 
citogenetikai monitoring programunk megvalósítását a MOl nyrt-nél. Összesen 110 munkavállaló vett részt vizsgálatokon. 

Folytattuk rendszeres biológiai monitoring programunk végrehajtását a MOl nyrt. operatív egységeinél dolgozó munkaválla-
lókra, a slovnaft 3. kockázati kategóriába sorolt munkavállalóira (akik a napi munkavégzés során rákkeltő anyagokkal kerülhetnek 
kapcsolatba), és a Petrolszolg Kft. 198 munkavállalójára, ahol egy határérték feletti expozíciót azonosítottunk.

2015 során az InA d.d (Horvátország) 130 eltérő egészségügyi háttérrel rendelkező és különböző munkakörökben foglalkoztatott 
munkavállalóját fizette be egy tíznapos egészségügyi programmal összekötött aktív pihenésre (MPAv) a gyógyvizeinek jótékony 
egészségügyi hatásairól ismert topusko-i Gyógyfürdőbe. 

Oroszországban, valamint a pakisztáni Központi feldolgozó egységnél (CPF) és gázfeldolgozó üzemben (GPF) a „speciális munka-
helyi környezetfelmérés” keretében végezték el a minőségi egészségügyi kockázatértékelést. nem azonosítottak potenciális foglal-
kozási megbetegedést a munkavállalók körében. továbbá a MOl-csoport működése által potenciálisan érintett területeken mintát 
vettünk a környezeti levegőben található szénhidrogének (BteX) azonosítására, zaj- és rezgésvizsgálatokat végeztünk.

2015-ben a MOl Pakistan a kirendeltségen és a központi feldolgozóegységnél indított stresszkezelési kampányt. 
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Munkahelyi egészségfejlesztés

2015-ben a MOl nyrt-nél (Magyarország) több mint 7.100 munkavállaló vett részt összesen körülbelül 21.000 alkalommal külön-
böző munkahelyi egészségfejlesztési programokon, elsősorban egészségügyi szűrések, mozgás-orientált tevékenységek és védő-
oltás kampányok keretében. A Petrolszolgnál elérhető mobil masszázs és tornaterem projekt összesen mintegy 1.900 érdeklődőt 
vonzott.

A MOl nyrt. 78 munkatársa vett részt a 30. Budapest Wizzair Félmaratonon, 27 munkavállaló vett részt a 3 legjelentősebb szlové-
niai maratonon (Radenci, Maribor és ljubljana), ahol a részvételi díjat első alkalommal lehetett rendezni a steP program terhére.

Az InA vállalatnál (Horvátország) indított „Futás - XXI. századi kihívás” kampány célja az volt, hogy a munkavállalókat megis-
mertesse a sporttevékenységek egészségre gyakorolt kedvező hatásaival és egész családokat ösztönözzön mozgásra. Az InA minden 
munkavállalója hozzáfér a „Kérdezd az orvosaidat” szolgáltatáshoz, melyen keresztül foglalkozás-egészségügyi és általános egészség-
ügyi kérdéseket tehetnek fel a vállalat által szerződtetett cég szakorvosainak, vagy akár vizsgálatra is bejelentkezhetnek.

A MOl Pakistan a kirendeltségen, központi feldolgozóegységnél/gázfeldolgozó üzemben dolgozó munkavállalók részére indított 
preventív egészségügyi programot, melynek keretében egészségvédelmi előadásokat is tartottak ezeken a helyszíneken. A kiválasz-
tott munkavállalóknál elvégezték a GCt (vércukor, triglicerid és koleszterin), BMI, vérnyomás és D-vitamin vizsgálatokat. 

Az oroszországi Baitex vállalatnál minden munkavállalót rendszeres sporttevékenységre ösztönöznek, a férfiaknál a röplabdá-
zást, a nőknél a jégkorcsolyázást és az edzőtermi tevékenységet támogatják. A Baitex röplabdacsapata részt vett a buguruszláni 
„Munkahelyi sportolók fesztiválján”.

3.3. folyaMatbiztonsáG és kockázatkezelés

Folyamatbiztonsági irányítási rendszer

Cél: „Technológiai biztonság erősítése, benchmark pozíció javítása.”

A folyamatbiztonság irányítás (PsM) elsődleges célja egy olyan hatékony 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 a PsM-szemlélet meghonosításával arra törekszik, hogy folya-
matosan csökkentse a folyamatbiztonsági események számát és azok súlyosságát, valamint teljesítménye alapján bekerüljön a 
Concawe és az OGP nemzetközi benchmark legjobb 25 százalékába.

2015-ben 41 tIeR1-2 szintű folyamatbiztonsági eseményt regisztráltunk a MOl-csoporton belül, ami néggyel kevesebb, mint 2014-
ben. Annak ellenére, hogy az előző évekkel összehasonlításban csökkent az események száma, ezek következményeiket tekintve 
jóval jelentősebbek voltak, mint a MOl-csoport történetében korábban bármikor.

A TIER 1-2 Folyamatbiztonsági események (PSE) száma a MOL-csoport vállalataiban 2015-ben [GRI G4-LA14]

2015 FolyamaTbizTonsági 
eseményeK (Pse)

mOl-csOpOrt
maGyar-
OrszáG 

(mol+TvK)

szlOvákia 
(slovnaFT)

HOrvát-
OrszáG 

(ina)

Olasz-
OrszáG 

(ies)

nemzetközi
 KuTaTás és 
termelés

pse tier 1 9 2 1 4 0 2

pse tier 2 32 17 8 4 0 3

pse tier 1+2 41 19 9 8 0 5
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A MOl-csoport tIeR 1 folyamatbiztonsági események pénzügyi hatása 2015-ben mintegy 9 millió UsD volt, melyen belül az üzem-
kimaradásból eredő közvetett kár a felmerülő költségek 90 százalékát tette ki.

A MOl-csoport tIeR 1-2 folyamatbiztonsági események alakulását az alábbi ábra szemlélteti:

Megjegyzés: A tIeR 1 besorolású események következményeiket tekintve súlyosabbak a tIeR 2 eseményeknél. A besorolás alapja 
az API RP 754 szabvány.

A MOL-csoport TIER 1-2 folyamatbiztonsági események 
trendjedb
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A folyamatbiztonság irányítás kiemelt jelentőségű kérdés a felső vezetők számára, amit egyértelműen bizonyított az is, hogy a 
MOl-csoport vezérigazgatója személyesen is részt vett 3 folyamatbiztonság témában szervezett helyszíni auditon (MOl és slovnaft 
termelés, InA Horvátország) 

2014-ben szerveztük az első, minden évben megrendezendő legjobb PsM gyakorlatok egyeztetésére szolgáló workshopot. 2015-ben 
erre októberben került sor. ez kiváló lehetőséget adott arra, hogy megosszuk egymással és megismerjük a jó/legjobb Downstream 
és Upstream üzletági PsM gyakorlati megoldásokat, valamint a külső résztvevőként meghívott Česka Rafinerska (Cseh Köztár-
saság) idevágó tapasztalatait. 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük és mérjük a PsM rendszer megvalósításának hatékonyságát és szintjét. A megvalósítási szint 
mérésére használjuk a PsM kereszt-felülvizsgálatokat (az éves audit terv alapján), melynek keretében elvégezzük a megvalósított 
PsM elemek és az előre meghatározott auditkérdések összehasonlítását. 

2015-ben 17 keresztauditot végeztünk és a PsM megvalósítás általános értékelési eredményei javuló tendenciát mutatnak, külö-
nösen a folyamatbiztonsági információk (PsI), a változáskezelés (MoC) és veszélyhelyzetekre való felkészülés és elhárítás (ePR) 
elemek tekintetében, ahol az elért eredmények meghaladják a 90 százalékot. Az összes elem megvalósításához rendszerszemléletű 
megközelítésre és a rendszer működését biztosító folyamatos erőfeszítésekre van szükség.

A 2015-ben végrehajtott belső auditok mellett egy külső cég, az AOn Risk solutions is elvégzett 2 külső felmérést a kialakított PsM 
folyamatokra és műszaki megoldásokra. Az egyik felmérés a MOl Petrolkémia magyarországi telephelyén készült. A felmérés 
eredménye egy kockázati besorolás, mely a vizsgált kockázatokat a ’standard’ kategórába sorolta a világ más pontjain működő 
hasonló létesítméynekhez képest.

A PsM vonatkozású programok helyi megvalósításának eredményeit rendszeresen tárgyalta a csoportszintű PsM fórum, ahol 
az üzletek beszámoltak a helyi tevékenységek státuszáról. 2015-ben a műszaki állapot került a figyelem középpontjába a Downst-
ream által indított UPtIMe program által, melynek célja a műszaki megbízhatóság fokozása és a nem tervezett leállások számának 
érdemi csökkentése. A projekt fontosságát alátámasztották az UPtIMe felmérés megállapításai, egyértelműen jelezve, hogy a 
munkavállalók határozottan elkötelezettek a program megvalósítása iránt.

A technológiai változáskezelés folyamat tekintetében is jelentős fejlődést értünk el, különösen a MOl nyrt. és a slovnaft tekinte-
tében. A MOl, a slovnaft és a MOl Pakistan elkészítette, illetve aktualizálta a tűzkockázat elemzést.
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Vészhelyzetek kezelése

A vészhelyzeti és válsághelyzeti felkészültség üzleti szempontból is rendkívül fontos az olaj- és gáziparban, a vészhelyzeti reagálási 
képességek fejlesztése és szinten tartása kritikus fontosságú feladatot jelent. 

2015-ben a MOl-csoport számos új projektet indított a vészhelyzeti és válságkezelési képességek fejlesztésére. ezzel összhangban 
növeltük az üzleti és funkcionális érdekelt felek részvételét, miután megvizsgáltuk, hogy éles helyzetben milyen feladatokat kell 
ellátniuk. ezzel párhuzamosan tudatosítottuk a folyamat előkészítésének fontosságát. emellett részletesen megvizsgáltuk a MOl-
csoport működésre nézve potenciális fenyegetést jelentő események körét. 

A FeR tűzoltóság és szolgáltató Kft. (MOl Magyarország leányvállalat) szervezte meg és bonyolította le Budapesten az Ipari léte-
sítményi tűzoltóságok 8. nemzetközi Konferenciáját. A kétévenként megrendezett konferencia kiváló lehetőséget nyújt a nemzet-
közi szakemberek számára, hogy megismerkedjenek a szakterület legújabb fejlesztéseivel. 

 4. Humán TőKe
Általános cél: „A változások korában képesség fejlesztés és szervezeti teljesítmény növelés kerül a fókuszba.”

eredmények:
  A Csoportszintű Kt és Csoportszintű HR 2015-ben a kulcsfontosságú kutatás-termelési szakterületek teljes diplomás szakértői 

állományára kiterjedően bevezette a szakmai Karrierutat (technical Career ladder, tCl), összesen 940 olajipari-műszaki szak-
embert (Petro-technical professional, PtP) rendelt hozzá a 7 tCl szinthez 14 munkakörcsalád mentén.

  A Peshawari Műszaki egyetemmel kialakított partnerség elismeréseként a MOl-csoport 2015-ben „oktatási együttműködés”.
kategóriában elnyerte a Getenergy díjat. 

  A MOl-csoport „Globális kitekintés” kategóriában elnyerte a Workforce Optimas díjat a MOl Pakistan kompenzációs és jutta-
tási modelljének személyzeti fluktuáció hatékony kezelésére optimalizált átalakításáért.

  A MOl-csoport „Intensity” vezetőképző program keretében 489 vezető képzése valósult meg, a kurzusok megítélését tekintve 
összességében 83 százalékos elégedettségi mutatóval.

  11 országból összesen 186 fiatal diplomás csatlakozott a MOl-csoporthoz a 2015. évi Growww program keretében, ahol a nők 36 
százalékos részvételi aránya meghaladja az iparági átlagot.

 
kiHívásOk:
  A szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek munkaerőpiacon rendelkezésre álló korlátozott száma miatt tovább szűkül a 

felvehető szakemberek köre.
  Az egyre gyorsabb ütemű változás, az iparágon belüli visszaesés és a piac volatilitása kedvezőtlen hatással van a hozzáférhető 

tehetségek számára is.

4.1 tehetséGek vonzása

Kapcsolódó célkitűzés:
•   „A földtudományi és mérnöki háttérrel rendelkező fiatal szakemberekre szabott és számukra vonzó lehetőséget nyújtó tehetségfejlesztési 

megközelítés, mely biztosítja az utánpótlást a Kutatás-termelés számára.”
•   „Az olaj- és gázipari terület iránt érdeklődő fiatal generáció minél korábbi elköteleződését segítő programok megvalósítása.”

Az olaj- és gázipar egésze, így a MOl-csoport is ki van téve a humán erőforrás terület teljes átalakulásával járó változásoknak.  
A szakmai pályafutásuk közepén lévő szakemberek munkaerőpiacon rendelkezésre álló korlátozott, és a nyugdíjba vonuló szakem-
berek jelentős száma miatt tovább szűkül a felvételre alkalmas szakemberek köre. emellett az Y generáció globális munkaerő-piaci 
megjelenése nyomán a munkáltatói elvárások is alapjaiban változnak. A MOl-csoport olyan tehetségfejlesztési- és toborzási straté-
giát dolgozott ki, mellyel vonzó, fokozatos építkezésen alapuló műszaki és vezetői karrierlehetőségeket nyújt a tehetséges frissdiplo-
mások számára. 

A MOl-csoport tehetségfejlesztő stratégia fő programjai a középiskolai junior Freshhh és MesterM, a Freshhh és UPPP nemzet-
közi diákverseny, valamint a Growww frissdiplomás toborzási- és fejlesztési program. A középiskolai programok célja, hogy minél 
korábbi életszakaszban kialakuljon a fiatal generáció természettudományok iránti elköteleződése. A Freshhh program célja az olaj- 
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