
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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és gázipar vonzerejének és összetettségének, valamint a MOl-csoport nemzetközi tevékenységeinek népszerűsítése. Az UPPP a 
vállalat kutatás-termelési területre kidolgozott nemzetközi tehetségfejlesztő programja. A legjobb teljesítményt nyújtó hallgatók 
lehetőséget kapnak arra, hogy a MOl-csoportnál kezdjék meg szakmai karrierjüket az új 18 hónapos UPPP szakmai utánpótlás 
program keretében. A program kiemelkedő szakmai fejlődési lehetőségeket, többek között üzleti és műszaki oktatást nyújt, bete-
kintést enged a MOl-csoport központi szervezet működésébe, a kutatás-termelés szakmai tevékenységeibe. A 2007-ben útjára indí-
tott Growww frissdiplomás toborzási- és fejlesztési program egyedülálló lehetőséget nyújt a frissdiplomások számára abban, hogy 
szakmai karrierjüket egy globális vállalatnál kezdjék meg, hasznos tapasztalatra tegyenek szert különböző tréningeken, szakmai 
feladatokon keresztül, az olaj- és gázipar különböző területeit legjobban ismerő szakemberek és vezetők által nyújtott mentori 
támogatással, interkulturális munkakörnyezetben. 

A fenti programok mellett a MOl-csoport jelentős forrásokat fordít közösségi média stratégiájára, hogy vonzó munkáltatóként 
jelenjen meg a globális piacon.

A MOl-csoport programjai és erőfeszítései egyre nagyobb nemzetközi elismertségre tesznek szert. 2015-ben a vállalat 3 rendkívül 
rangos nemzetközi elismerésben részesült tehetségfejlesztő programjai révén: 

•  „Munkáltatói márkaépítés" kategóriában a „HR Distinction” díj
•  2015. évi Getenergy díj (oktatásfejlesztési együttműködés kategóriában)
•  HRO Today Europe Forum által jegyzett „Global HR” díj (első helyezés a „HR technológiai innováció” kategóriában)

Oktatási kapcsolatok

Középiskolák

Annak érdekében, hogy minél korábbi életszakaszban felkeltsék a fiatal tehetségekben az olaj- és gázipar iránti érdeklődést és 
megteremtsék a megfelelő elköteleződést, késztetést érezzenek arra, hogy a természettudományi-, technológiai-, mérnöki és a mate-
matikai területet állítsák a hosszú távú karrier elképzeléseik középpontjába, a MOl-csoport szoros kapcsolatot alakított ki és ápol 
különböző gimnáziumokkal és szakközépiskolákkal. 

2015-ben folytatódott a „MesterM” program, ennek keretében 12 egyetemi tanárt választottunk ki a több mint 560 jelölt közül 
Magyarországon, Horvátországban és szlovákiában. A junior Freshhh programot második alkalommal indítottuk útjára Horvát-
országban, harmadik alkalommal szlovákiában és hatodik alkalommal Magyarországon. 2015-ben összesen mintegy 1.200 csapat 
jelentkezett Magyarországról, Horvátországból és szlovákiából. A MOl-csoport vállalatok szoros partnerséget alakítottak ki az 
érintett szakközépiskolákkal, hogy a fizikai munkakörökben is biztosított legyen a megfelelő utánpótlás.

Egyetemi koncepció és partnerség

A MOl-csoport elkötelezett a hosszú távú utánpótlási csatornák fenntartása iránt, így a vállalat támogatja és keresi az egyete-
mekkel és a releváns tanszékekkel kialakítható stratégiai együttműködés lehetőségeit. 

Például ilyen a MOl Pakistan és a Pesavari Műszaki egyetem (Uet) között létrejött sikeres együttműködés - utóbbi a MOl 
Pakistan működése által érintett tartomány legnagyobb műszaki egyeteme. eddig az egyetem közel 70 egykori mérnökhallgatója 
csatlakozott a MOl Pakistan vállalathoz, igazi stratégiai partnerként ezzel hozzájárulva az egyre növekvő üzleti igények kielégíté-
séhez. e partnerségen keresztül a MOl-csoport 2015-ben oktatási partnerség kategóriában elnyerte a Getenergy díjat, melyet június 
15-én vehetett át londonban.

A MOl, az InA és a slovnaft hosszú távú együttműködést alakított ki az olaj- és gázipar szempontjából releváns szakterületeken 
oktatási tevékenységet folytató helyi egyetemekkel. A MOl-csoport számos nemzetközi diákszövetséget (például: Best) és hall-
gatók számára szervezett szakmai rendezvényt szponzorál.

Tehetségvonzó programok

Freshhh: innovatív online nemzetközi diákverseny egyetemi hallgatók, a MOl-csoport potenciális jövőbeni munkavállalói 
számára. A legtehetségesebb hallgatók bekerülhetnek a MOl-csoport Growww szakmai gyakornoki programjának szelekciós 
szakaszába. A 2007 óta megrendezett vetélkedőn már több mint 20.000 hallgató vett részt. 2015-ben rekordszámú, 70 országból 
összesen (2.210) három fős csapat regisztrált a vetélkedőre. 

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



2015-ben összesen 1.114 háromtagú csapat jelentkezett az UPPP tehetség programra 45 országból - az egyesült Királyságtól, Közép-
európán át egészen a Közel-Keletig. A zsűri döntése alapján három team osztozott a eUR 25.000 összegű díjon. A 2014. évi verseny 
résztvevői közül 2015-ben 9 fiatal tehetség kezdte el szakmai pályafutását a 18 hónapos UPPP eDU szakmai utánpótlás program 
keretein belül, ahol a maga nemében legjobb szakmai és üzleti képzés segítségével léphetnek feljebb a megszokottnál jóval gyor-
sabban a szakmai ranglétrán.

A 2015. évi Growww keretében 186 új résztvevő csatlakozott a MOl-csoport 11 országban működő 25 vállalatához. A Growww 
program női résztvevőinek 36 százalékos aránya jóval meghaladja a MOl-csoporton belüli és az iparági átlagot. 2007 óta több mint 
1.700 frissdiplomás csatlakozott a MOl-csoporthoz a Growww programon keresztül.

4.2. MUnkavállalók MeGtartása és ösztönzése 

Kapcsolódó célkitűzés: 
•   „A MOL-csoport teljesítmény alapú javadalmazási kultúrájának erősítése a kiemelkedő üzleti eredmények elérésére ösztönző verseny-

képes jutalmazási megoldások alkalmazásán keresztül.”
•   „A teljesítmény- és karrier menedzsment területet is magában foglaló integrált Éves Humán Ciklus strukturált megközelítést biztosít a 

fejlesztéshez és utánpótlás tervezéshez.”
 
2015-ben kedvezőtlenül alakult a piaci környezet az olaj- és gáziparban. ebben a környezetben 2014-hez képest 6 százalékkal csök-
kent a MOl-csoport munkavállalóinak teljes létszáma, bár megjegyzendő, hogy e csökkenés elsősorban az üzleti célokkal össz-
hangban végrehajtott hosszú távú intézkedések eredménye. A létszámcsökkenés elsődleges okai között szerepel az InA-csoportnál 
és leányvállalatainál folyamatban lévő optimalizálási program, a kiválasztott piacokon a kiskereskedelmi hálózati működési modell 
változása, a támogatási funkciók ügyintézési feladatainak kiszervezése, valamint a konszolidált vállalatok körének változása. 

Versenyképes javadalmazás

A MOl-csoport olyan javadalmazási konstrukciókat alkalmaz, melyek erősítik az érdemeken alapuló kultúrát, egyértelműen arra 
ösztönzik a munkavállalókat, hogy egyre magasabb célokat tűzzenek ki a kiemelkedő eredmények elérése érdekében. A MOl-
csoport a hasonló üzleti profillal rendelkező vállalatok mentén egységesíti és konszolidálja a javadalmazási rendszert, a helyi válla-
latok pénzügyi forrásainak és piaci pozíciójának megfelelő bérstratégia alkalmazásával.

A MOl-csoport a főbb javadalmazási elemek - így többek között a MOl-csoport javadalmazási stratégiájának alapjául szolgáló éves 
alapbér, a rövid- és hosszú távú ösztönzők és juttatások -, strukturálására kialakított nemzetközi teljes javadalmazás megközelí-
tést alkalmazza a fenti elvek megvalósítása során. 

A javadalmazási és juttatási struktúra alappillére a nemzetközi HAY munkakör értékelési módszertan. Az egységes és átlátható 
csoportszintű munkakör-értékelési módszertan és besorolási irányelvek 2014-es bevezetésével a MOl-csoport egy olyan egységes 
munkakör rendszerezési és javadalmazási struktúrát hozott létre, melynek keretében a vállalatok ugyanazon bérezési elveket 
alkalmazzák. 2015 végére a MOl-csoport vállalatainál megvalósult a teljes HAY lefedettség. 

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

ország (Fő vállalaT) 2015

auszTria (roTH HeizÖle gmbH)* 119%

bosznia-Hercegovina (energopetrol d.d.) 105%

Cseh Köztársaság (mol Česká republika, s.r.o.) 245%

Horvátország (ina d.d.) 133%

magyarország (mol nyrt.) 137%

olaszország (ies s.p.a.)** 118%

Pakisztán (mol Pakistan ltd.) 563%

románia (mol romania PP s.r.l.) 151%

oroszország (baiTex llC) 206%

szerbia (mol serbia d.o.o.) 223%

szlovákia (slovnaft a.s.) 148%

szlovénia (mol slovenija d.o.o.) 100%

* Az iparági (kereskedelmi) kollektív szerződés alapján, az ausztriai béradatok nélkül kalkulált ráta.
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A MOl-csoport szigorú elvek érvényesítésével biztosítja a munkavállalók egyenlő, nemtől, kortól és nemzetiségtől független java-
dalmazását. Az átlátható Csoport-szintű javadalmazási irányelvek megjelennek a csoportszintű és a helyi szabályzatokban, és 
ezekhez minden munkavállaló hozzáfér. A társasági szintű szabályokat a kollektív szerződések (KsZ) is rögzítik. 

Rövid- és hosszú távú ösztönzők

A MOl-csoport javadalmazási stratégia rövid- és hosszú távú ösztönzők együttesén alapul. 
A MOl rövid távú ösztönzési rendszer célja, hogy a munkavállalók teljesítsék a hosszú távú vállalati stratégia keretein belül meghatá-
rozott főbb éves üzleti prioritások megvalósítására irányuló, igazi kihívást jelentő pénzügyi-, működési- és egyéni teljesítménycélokat. 

A hosszú távú ösztönzési rendszer célja a fenntartható értékteremtés ösztönzése és jutalmazása, valamint a MOl-csoport felsőve-
zetői és részvényesi stratégiai érdekeinek teljes körű összehangolása. A hosszú távú ösztönzési rendszer két alkotóeleme a rész-
vényopciós és a teljesítmény-alapú részvényprogram. 

Munkavállalói jólét és jutalmak

A MOl-csoport kiemelt figyelmet fordít a folyamatosan változó és rendkívül sokszínű, több generációt felölelő munkaerő-állo-
mányra. A munkavállalók juttatásokkal kapcsolatos és jóléti elvárásait számos program, juttatás és kezdeményezés támogatja 
életük legfontosabb dimenziói mentén, így többek között egészségi állapotuk és jólétük, anyagi lehetőségeik, munkakörnyezetüket 
és szociális ellátásuk tekintetében.

A munkavállalók jólétét támogató befektetések hozzájárulnak a munkavállalói elkötelezettség elmélyítéséhez, teljes potenciáljuk 
eléréséhez, a produktív és innovatív munkavégzéshez.

A választható egészségügyi és jóléti lehetőségek lehető legszélesebb skálájának biztosítása érdekében a MOl-csoport versenyképes 
juttatási konstrukciók bevezetésével növeli a teljes javadalmazás értékét. Az alapvető juttatási elemek meghatározása során a helyi 
jogszabályokban foglaltakat, az adózási környezetet és a helyi piacok versenyképességét, valamint ezek csoportszintű konzisztenci-
áját veszi figyelembe a vállalat. 

A helyi juttatási és jóléti programok mellett a MOl-csoport több mint 50 vállalatánál állnak a munkavállalók rendelkezésére külön-
böző élet- és balesetbiztosítások, egyszeri díjas kockázati élet- és balesetbiztosítások 24 órás nemzetközi lefedettséggel. 

éves Humán Ciklus (APC)

A MOl-csoportnál alkalmazott éves Humán Ciklus célja egy kiemelkedő teljesítmények elismerésén alapuló kultúra megterem-
tése, ahol megvalósul az egyéni célkitűzések és a vállalati stratégiai célok közötti összhang.

Az éves Humán Ciklus a teljesítmény menedzsmentet, a szakmai fejlődést és karrier tervezést foglalja magába. Célja egy olyan 
folyamatot biztosítani, amely ezek tervezését és végrehajtását hatékonyabban, hiteles, méltányos, egységes és átlátható módon való-
sítja meg.

2015-ben elvégeztük a folyamat alapos felülvizsgálatát, az üzleti igények pontosabb leképezése és a változó környezethez való haté-
konyabb alkalmazkodás jegyében egyes lépéseit leegyszerűsítettük.

Az évközi értékelés lépésének bevezetésével a célok és eredmények folyamatos fókuszban vannak, mely a változó környezetben 
fontos eszköz. ez megkönnyíti a szervezetek számára az eredményekkel kapcsolatos, a változó üzleti követelményekre való gyors 
reagálást. 

Az új éves Humán Ciklus informatikai platform bevezetését követően a vezetők 45 százalékkal kevesebb időt töltenek a folyamattal 
kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására.

A vezetői teljesítmény Menedzsment Rendszer három pilléren nyugszik, melyek a vállalati célok, a divíziós célok és az egyéni 
célok. A kulcsfontosságú pénzügyi mutatók mellett a fenntartható fejlődési, egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezet-
védelmi, valamint HR célok is megjelennek a célok között, melyeket koherens módon bontunk alá az egyes szervezeti szintekre, a 
felsővezetés céljaiból levezetve az irányításuk alá tartozó vezetői szintek célkitűzéseit. 

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



A Munkavállalói teljesítmény Menedzsment Rendszer (MtMR) teremti meg a kapcsolatot a társasági célok és az egyéni teljesítmé-
nyek között. eredménye egy differenciált munkavállalói ösztönző kifizetés, mely összhangban van a teljesítményértékelés eredmé-
nyével. 

A MOl-csoport már megkezdte az MtMR minden vállalatra történő kiterjesztését az egységes folyamatok alkalmazása érdekében. 

A Karrier Menedzsment Rendszer (CMs) és Fejlesztés folyamatai lehetővé teszik az azonosított tehetségek fejlesztését és megtar-
tását. A kalibrációs megbeszélések (People review meeting, PRM) keretében tekintik át a beazonosított tehetségeket, a részükre 
kidolgozott fejlesztési- és karrierterveket. 

A folyamatos fejlesztés keretében a MOl nyrt. 9 vállalatnál (kb. 1.000 főt érint) vezetett be egy informatikai rendszert a folyamatok 
magas színvonalú végrehajtásának támogatására. 

A horvátországi InA az első MtMR ciklust követően az üzleti igények és visszajelzések alapján elvégezte a folyamat felülvizsgá-
latát és 2016. január 1-i hatállyal módosításokat vezetett be azüzleti eredmények támogatása és egy megfelelő hatékonyságú ösztön-
zési rendszer megvalósítása érdekében.

2016-ban 5 további (mintegy 1.600 főt érint) vállalatnál kerül bevezetésre az MtMR folyamat.

Az előre meghatározott és standardizált teljesítményértékelési folyamatban részt vevő munkavállalók aránya (%) [GRI G4-LA11]

munKavállalói besorolás 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Felsővezetők 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Középvezetők 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Közvetlen vezetők 100% 85% 85% 100% 100% 100%

szakértők 78% 48% 64% 64% 70% 72%

munkavállalók (Hay 18 és ez alatt) 73% 40% 41% 42% 51% 54%

 
A MOL-csoport CMS (karrier menedzsment rendszer) és Fejlesztés folyamataiban résztvevők száma [GRI G4-LA11]

apc FOlyamat
részTvevőK száma (évenTe)

2011 2012 2013 2014 2015

cms & Fejlesztés 1.320 1.535 2.000 2.100 2.100

 
Munkavállalói elkötelezettség

A munkavállalói elkötelezettség a MOl-csoportban az egészséges és produktív munkahely stratégiai eleme, a humán tőke és üzleti 
stratégia egyik kiemelt prioritása. Kétévenként elkészítjük a „Kerekasztal felmérés” néven ismert munkavállalói elkötelezettség 
felmérést a legtöbb MOl-csoport vállalatnál. Két felmérés között végeztük több fókuszcsoportot felölelő felmérést, ennek keretében 
értékeltük az akciótervek sikeres megvalósítását és további fejlesztési lehetőségeket azonosítottunk.

2015-ben mintegy felére csökkentettük a kérdések számát és a válaszadók különböző csatornák közül választhattak: a kérdőívet 
kitölthették on-line, vagy akár mobiltelefonon is. 16 ország közel 50 vállalata vett részt a felmérésben a MOl-csoporton belül, 80 
százalékos válaszadási aránnyal, ami az előző felméréshez képest jelentős (18 százalékos) javulást jelent.

Munkavállalói Elkötelezettség Felmérés eredményei (%) 

munKavállalói elKÖTelezeTTség Felmérés eredményei 2008 2010 2012/13 2015

lefedettség 90 90 96 85

válaszadási ráta 50 64 62 80

munkavállalói elkötelezettség szintje 67 70 47*  45

* 2012-ben az új szolgáltató megjelenése miatt változott az elkötelezettség-felmérési módszertan. ennek megfelelően a táblázatban szereplő elkötelezettségi 
szintre vonatkozó adatok nem mutatják a 2010-2012. közötti időszakra jellemző változásokat, mivel más a viszonyítási alap. A 2010. évi eredményekkel össze-
hasonlításban az eltérés 2% csökkenést mutat. 
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A munkavállalói elkötelezettség 2 százalékponttal csökkent a 2015-ös felmérés nyomán. ez többek között annak tudható be, hogy a 
felmérés időszakában a bizonytalan piaci körülmények hatására szervezeti átalakulás volt folyamatban, ennek ellenére a részvételi 
arány különösen magas volt (80%).

számos regionális szinten kidolgozott intézkedés irányul az elkötelezettség elmélyítésére. Az alábbiakban tárgyaljuk a legjobb 
gyakorlatok egy részét.

A MOl nyrt.-nél a MOl Magyarország program volt az egyik első lépés egy közös nyelv kialakítása felé, mely növeli a munkavál-
lalói elkötelezettséget, a vezetés hitelességét és a munkavállalók jólétét. Meghatároztuk a MOl vezetői Kódex 4 fókuszterületét, 
melyek mentén mérhetővé válnak a vezetők menedzsment készségei és az általuk alkalmazott munkamódszerek. A vezetői Kódex 
keretében 20 vezetői (mintegy 200 résztvevő) és 25 műszakfelelősi workshop-ot tartottunk (mintegy 250 résztvevő), valamint elvé-
geztük a vezetők 360 fokos értékelését.

2015-ben az InA arra fókuszált, hogy a koordinátorokat a változás vezetőivé fejlessze. ezt követően elindult a „Pozítív szervezeti 
változások” programot, mely felvértezi a koordinátorokat a változások megvalósításához, a munkatársak változási folyamat kere-
tében való ösztönzéséhez és irányításához szükséges ismeretekkel. emellett számos csapatépítő workshop-ot tartottunk az akció-
tervek kidolgozásában való munkavállalói részvétel ösztönzésére csoportos/egyéni változáskezelési módszerek felhasználásával.  
A workshop-okat követően 2015-ben megvalósítottuk a kidolgozott akcióterveket.

4.3. a hUMán tőke fejlesztése

Kapcsolódó célkitűzések: „Vezetői kompetenciák fejlesztése, szakmai kompetenciafejlesztés és egy globális vezetői kompetencia keretrendszer 
kialakítása.”

Az egyre gyorsabb ütemű változásra és az elkerülhetetlen piaci változásokra való reagálásként a MOl-csoport aktualizálta humán 
erőforrás-fejlesztési gyakorlatát, hogy agilisabb legyen és időben felkészüljön a változási görbe következő fázisában várható felada-
tokra.

A MOL-csoport képzés-fejlesztési adatai [GRI G4-LA9]

mOl-csOpOrt képzési adatOk

2013 2014 2015

átlagos egy főre eső tréningóra (óra) 22 24 34

átlagos egy főre eső tréning költség (ezer Ft) 57 76  114

átlagos egy főre eső képzési óraszám (óra)

Felsővezetők (Hay 24 és felette) 19 52 53

Középvezetők (Hay 21 - 23) 34 53 77

Közvetlen vezetők (Hay 18 - 20) 40 52 69

szakértők (Hay 14 - 17) 37 38 61

egyéb munkavállalók (Hay 13 és alatta) 20 21 19

átlagos egy főre eső képézsi költségek (ft)

Felsővezetők (Hay 24 és felette) 464 1.107  1.433

Középvezetők (Hay 21 - 23) 287 854  1.426

Közvetlen vezetők (Hay 18 - 20) 207 368  483

szakértők (Hay 14 - 17) 127 200  161

egyéb munkavállalók (Hay 13 és alatta) 42 61  42

Képzési és fejlesztési célok

A MOl-csoport fontosnak tartja, támogatja és segíti munkavállalóinak szakmai fejlődését, mivel ez a stratégiai célok megvalósí-
tásának egyik meghatározó eszköze. 2015-ben a MOl-csoport bevezette működési szempontból döntő fontosságú, a MOl-csoport 
stratégiai átalakulását támogató globális humán erőforrás fejlesztési programját. ezek a képzési beavatkozások két témakörre fóku-
szálnak: 

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



1. szakmai kompetenciák elmélyítése. A XXI. század olaj- és gázipari kihívásoknak való megfelelés érdekében a szakembe-
reknek minden szinten naprakész szakismeretekkel kell rendelkezniük.
2. vezetői kompetenciák fejlesztése. Amellett, hogy jelenlegi vezetők számára is biztosítja a szükséges új készségeket, a MOl-
csoport már a globális vezetők következő generációjának képzésével foglalkozik egyedülálló tehetségprogramjain keresztül. 

 
Szakmai kompetenciafejlesztés

A Csoportszintű HR megoldásokat vezetett be az iparági konjunktúra ciklusai és a piaci volatilitás kezelésére, melyek lehetővé 
teszik a munkavállalókkal kapcsolatos kockázatok hatékony kezelését, a szervezeti erősségek és teljesítmények javítását. 

A legkritikusabb műszaki munkakörök szerepköreinek, munkafeladatainak és főbb kompetenciakövetelményeinek pontosítása 
érdekében a MOl-csoport bevezette és folyamatosan bővíti szakmai kompetencia menedzsment rendszerét. A rendszer rögzíti 
az egyes munkaköri feladatokkal szemben támasztott kompetenciakövetelményeket. Így a kompetencia-felmérések eredményei 
alapján azonosíthatóak a képzési követelmények és a tanulási célok mentén nyomon követhető a tanulás folyamata. 

A kritikus munkakörök betöltéséhez szükséges fenntartható belső kapacitások és tudástranszfer kialakítása érdekében 2015-ben a 
MOl-csoport a Kutatás-termelés üzletágon belül a fontosabb olajipari-műszaki munkakörökre bevezette a szakmai Karrierút prog-
ramot. A MOl-csoport emellett létrehozott egy célirányos és rendkívül hatékony, gyorsabb szakmai fejlődést kínáló tanulási prog-
ramot a szakmai pályafutásuk elején álló olajipari-műszaki szakemberei számára. 

A Szakmai Kompetencia Mérésbe bevont dolgozók száma  

 2011 2012 2013 2014 2015

Kutatás-Termelés 630 650 750 850 1.100

downstream 230 500 750 950 950

ebK - 30 30 300 300

összesen  860 1.180 1.530 2.100 2.350

Kutatás-Termelés HR munkacsoport

A fentiek mellett 2014 júniusában a Kutatás-termelés (Kt) és HR szervezet elindította a „szakmai kompetenciák kialakítása” prog-
ramot, mely az olajipari-műszaki szakemberek számára biztosít strukturált szakmai előmenetelt és célirányos fejlesztési prog-
ramot. A 2014-ben lebonyolított tervezési fázist követően 2015-ben a Kt közösségen belüli megvalósítás volt az elsődleges feladat. 
A program különböző elemei a Kt szakmai közösség bevonásával került kidolgozásra és megvalósításra, az 2015-ben az alábbi főbb 
eredményekkel: 

•  4 szakterület és 14 munkakörcsalád meghatározása
•  7 egyértelmű és egységes szakmai karrierút (TCL) szint azonosítása
•   34 kompetenciamodell és tanterv kidolgozása több mint 150 workshop keretében és 50, adott témában kijelölt szakértő bevo-

násával
•   940 olajipari-műszaki szakember (PTP) elhelyezése a legmegfelelőbb Szakmai karrierút illeszkedő szintjén (technikai önérté-

kelések és keresztértékelések elvégzése)
•  Mentor program elindítása, 36 mentor és 106 mentorált kijelölése
•  33 UPPP és GROWWW program résztvevő bevonása az UPPP EDU programba

A három legjelentősebb és kézzelfoghatóbb teljesítmény az alábbiakhoz kapcsolódik:
•  Mintegy 106 olajipari-műszaki szakember áthelyezése a nekik megfelelő szintre a karrierúton belül 
•  Minden olajipari-műszaki szakemberre személyre szabott kétéves egyéni fejlesztési terv készült
•  Jóváhagyott 2016-2017. évi szakmai képzési keret

A Kt HR munkacsoport 2015-ben befejezte a megvalósítást, a továbbiakban ezek a tevékenységek az éves ciklus és a rendszeres 
munkafeladatok részét képezik. 

Vezetői kompetenciák fejlesztése

A MOl-csoport változatlanul kiemelt figyelmet fordít vezetői fejlesztésére, biztosítva számukra a vállalatcsoport üzleti céljainak 
teljesítéséhez szükséges ismereteket és tudást, megteremtve a vállalatcsoport jövőbeni sikereinek alapját akár szélsőséges piaci 
viszonyok mellett is.
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A folyamatos vezetői utánpótlás biztosítása érdekében életre hívott leAD I. program első generációjának sikerét követően a MOl-
csoport 2015-ben elindította a vezetőképző program második generációját a vállalat kiemelkedő tehetségeinek részvételével, a regi-
onális szinten elismert Cotrugli school of Business (Horvátország) és a nemzetközileg elismert thunderbird Global school of 
Management (UsA) intézménnyel együttműködésben. A program három egymásra épülő vezetői tehetségcsoportot céloz meg.

A leAD I. program jelentős mértékben hozzájárult a MOl-csoport vezetői populációjának megerősítéséhez, melyet jól bizonyít, 
hogy a programban résztvevők 47 százaléka a program indulását követő két éven belül magasabb pozícióba került. 

Az első év tapasztalatai alapján sikeresnek bizonyult a MOl-csoport moduláris felépítésű 'Intensity' vezetésfejlesztési programja is, 
melyet a fejleszési programok európai és közel-keleti piacán legjelentősebb Management Centre europe (MCe) szervezettel együtt-
működésben indított. A program keretében 2015-ben, az első évben 48 kurzus keretében 489 vezető és vezetői utánpótlás képzése 
valósult meg, a kurzusok megítélését tekintve összességében 83 százalékos elégedettségi mutatóval. 

e kiemelkedő teljesítmény elismeréseként az „IntensItY” program a résztvevők visszajelzései alapján a „leghatékonyabb 
tantermi oktatás” kategóriában elnyerte a HR.com „leadership excellence” díját.

Downstream üzletág-specifikus programok

HOst program: a MOl-csoport folyamatosan fejlődő közép-kelet európai töltőállomás hálózatának hatékonyabb kihasználása 
mellett döntött. A MOl-csoport Kiskereskedelem ezt úgy kívánta elérni, hogy megkülönbözteti saját hálózatát a hagyományos 
üzemanyag-értékesítési szereplőktől a piacon. ennek érdekében a 2014-ben kidolgozott stratégia részeként egy alapjaiban új, a 
vásárlói élményre fókuszáló koncepciót dolgozott ki. 

A „HOst kútkezelő” program célja a kultúraváltás, annak elérése, hogy a munkatársak a belső követelményekre fókuszált műkö-
désről áttérjenek a vevőközpontú üzletvitelre. várhatóan 2016 I. negyedévében zárul le a beszerzési folyamat és megkezdődhet a 
projekt következő fázisa a kiválasztott külső partner közreműködésével.

PIMs Academy 2015: A MOl-csoport a Pannon egyetemmel együttműködésben 2015 szeptemberében ismét elindította akkreditált 
posztgraduális képzését. A kétévenként indított program célja olyan szakembereket képezni, akik képesek az olaj- és gázipari ellá-
tási lánc üzleti tevékenységei során felmerülő komplex kihívások hatékony kezelésére, megbízható ismeretekre tesznek szert a piac-
vezető szoftverek használata terén.

Rotáció a termelés területen: A MOl-csoport termelési Rotáció programja remek lehetőséget nyújt a MOl-csoport különböző 
Downstream termelés helyszínein dolgozó szakértők számára arra, hogy 1-2 hónapon keresztül más termelési területen dolgoz-
zanak és tanuljanak. 2015-ben közel 30 munkavállaló vett részt a programban. 

4.4. tisztesséGes foGlalkoztatás iránti elkötelezettséG

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

Munkavállalói kapcsolatok 

A MOl-csoport elkötelezett az egyesülés szabadságának és a kollektív szerződéshez (KsZ) való jogok biztosítására, továbbá célunk, 
hogy folyamatosan javítsuk a társadalmi párbeszédet. Az európai Üzemi tanács (eÜt) számításai szerint 2015-ben az érdekképvi-
selettel rendelkező munkavállalók (a csoport összlétszámának 94,9%-a) több mint fele tagja volt valamely szakszervezetnek.

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

2011 2012 2013 2014 2015

érdekvédelmi képviselettel rendelkező munkavállalók 95 95 96 94 95

Kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók 95 92 90 89 92

A fent említett elkötelezettséget támasztja alá, az Új európa Program, amelyet 2015-ben hosszabítottunk meg a 2016-2020 
időszakra. ez a szerződés 2006 óta van érvényben az eÜt és a MOl-csoport között, és a MOl-csoport fenntartható és felelős 
működésének fő irányait foglalja keretrendszerbe.

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



A program hat területre fókuszál (társadalmi párbeszéd, tehetségek vonzása és menedzsmentje, kompetencia-fejlesztés, javadal-
mazás és elismerés, sokszínűség és esélyegyenlőség, egészségvédelem és -fejlesztés, munka- és folyamatbiztonság), és ezekhez 
rendel 2016-2020 között megvalósítandó tevékenységeket, amelyek a munkavállalók javát szolgálják.

Az eÜt a munkavállalók csoportszintű érdekképviseletét biztosítja. Az eÜt tagjai között minden főbb leányvállalat képviselői 
megtalálhatók. A MOl Felügyelőbizottságának munkavállalói tagjait (a tagok egyharmadát) a MOl nyrt Üzemi tanácsa delegálja. 

A MOl nyrt munkavállalói képviselői részt vesznek a Kollektív szerződést érintő tárgyalásokon és szakmai egyeztetéseken, a havi 
rendszerességű üzemi tanács üléseken és a munkáltató tevékenységét véleményező megbeszéléseken. 2015-ben összesen 51 alka-
lommal történt egyeztetés. ezen felül 35 találkozó is létrejött meghatározott témák megtárgyalására, vagy megbeszélésére.

Az InA Üzemi tanácsa (Üt) 2011-ben jött létre 25 taggal. A munkáltató folyamatos párbeszéldet folytat az Üt-vel az alábbi 
témákban: általános egyeztetés, a vállalat üzleti terveinek bemutatása, az Üt által szervezett munkavállalói gyűléseken való rész-
vétel (2 ilyen gyűlés jött létre 2015-ben), és a törvény és kollektív szerződés által előírt támogatás biztosítása az Üt és a szakszerve-
zetek működéséhez. 22 általános találkozó jött létre a szociális parnerekkel (Üt és szakszervezetek). 15 szakszervezeti találkozót 
szerveztünk, amelyek két, munkavállalókat érintő, szociális záradékot eredményeztek. Az InA minden munkavállalójának van 
lehetősége szakszervezeti taggá válni. Az InA-ban összesen 5 szakszervezet működik: Olajipari szakszervezet (InAŠ), Olajipari 
egyesülés (sInG), energiaipari, vegyipari, és nem-Fémipari Dolgozók Független szakszervezete (eKn), Horvát Gépjárművezetők 
szakszervezete (sHv), Új szolidaritás szakszervezet (sns).

34 találkozó jött létre a slovnaft (szlovákia) és szakszervezeti képviselők között 2015-ben. A slovnaftban is minden munkaválla-
lónak jogában áll, hogy szakszervezeti taggá váljon. 

A munkavállalók biztonság- és egészségvédelme szerves részét képezi a szakszervezetekkel kötött egyezményeknek és megbeszé-
léseknek. Az egészségvédelem és egészségfejlesztés fejezetben találhatók példák a MOl-csoport tagvállalatai által megvalósított 
programokról.

Esélyegyenlőség és sokszínűség

Az esélyegyenlőség és sokszínűség a MOl-csoport humán tőke platformjának fontos pillére és motorja, amivel fenntartjuk nemzet-
közi növekedésünk erejét. A csoport esélyegyenlőség és diverzitás víziója, hogy a befogadó és a sokszínűséget előtérbe helyező 
munkakultúra előmozdításával versenyelőnyre teszünk szert. Az üzletágak erős támogatását élvezve, a MOl-csoport elkötele-
zett a sokszínűség kultúrájának meghonosítása iránt és egy olyan munkakörnyezet megteremtésére törekszik, amely a különböző 
hátterű, tapasztalatú és elképzelésű munkavállalóknak lehetőséget ad, hogy határok nélkül érjenek el közös eredményeket.  
A MOl-csoport egyenlő esélyeket biztosít minden munkavállalónak és jelentkezőnek tekintet nélkül a faji, bőrszínbeli, vallási, 
nemi, nemzeti hovatartozásbeli különbségekre.

A MOl-csoport esélyegyenlőség és sokszínűség stratégiájának 3 fő iránya van: a nemzetközi munkakörnyezet kialakítása, a fiatal 
tehetségek megtartása és a generációk közötti tudástranszfer.

A nemzetközi munkakörnyezet kialakítására tett erőfeszítéseinket egyértelműen mutatja a MOl-csoport központja, ahol az összes 
munkavállaló 14%-a nem magyar állampolgárságú és 29 különböző nemzet képviselőiből áll össze. ezen felül 280 munkavállaló 
dolgozik nemzetközi kiküldetésben. emellett a Growww fiatal tehetséggondozó programunkban 36% a nők aránya.

A stratégia második pillérének megvalósításához a MOl-csoport kialakította a munkavállalói sokszínűség ajánlatot, amellyel 
a fiatal tehetségeket (az Y-generációt) kívánja megszólítani és megtartani. 2015 egyik nagy eredménye a rugalmas munkavégzés 
program (Flexiwork), amelynek a hatékonyság-növelés, a produktivitás és az innováció növelése, valamint a munka-magánélet 
egyensúlyának fenntartása volt a célja. A részmunkaidős foglalkoztatás szintén növekvő tendenciát mutat. A Kutatás-termelés 
üzletágban kialakításra kerültek a technikai karrier lépcsőfokok is, amit a fenti „A humán tőke fejlesztése” alfejejezetben bővebben 
fejtünk ki.
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Részmunkaidős foglalkoztatás a MOL-csoporton belül

2010 2011 2012 2013 2014 2015

részmunkaidőben dolgozó munkavállalók (fő) 191 261 293 263 282 380

a részmunkaidőben dolgozók aránya a teljes 
munkaerőn belül (%)

0.59% 0.83% 0.99% 0.91% 1.03% 1.46%

A női vezetői Hálózatot azért indítottuk el, hogy a női munkavállalók közötti kommunikációt, együttműködést és szakmai munkát 
erősítse, valamint elősegítse a generációk közötti tudásmegosztást. 2015 júliusában körülbelül 60, a MOl-csoport különböző válla-
lataiból érkező női vezető egy közös csoportszintű eseményen vett részt.

Az esélyegyenlőségi és sokszínűségi (e&s) stratégia további támogatására egy olyan keretrendszer került kialakításra, amely új 
kezdeményezéseket eredményezett 2015-ben és továbbiakat hoz majd létre 2016-ban. 2015-ben elkezdődött az előkészítése olyan 
munkavállalói hálózatoknak, mint az „e&s Champions network”, több Munkavállalói tudásmegosztó Csoport (például a fiatal 
munkavállalók hálózata, a multikulturális hálózat, stb.), hogy segítse a munkavállalók közötti együttműködést. A FeMMe (női 
mérnököknek szervezett) program is ennek keretében látott napvilágot, amely az olaj és gáz iparágban tevékenykedő női munka-
vállalók előtt álló kihívások lekűzdésében kíván támogatást adni.

2015-ben az InA a MAMFORCe partnere lett, hogy elnyerje a Mamforce tanúsítványt. ezt a tanúsítványt olyan szervezetek kapják, 
amelyek felmérik munkavállalóik igényeit, biztosítani tudják a munka és magánélet egyensúlyát és minden munkavállalónak 
egyenlő esélyeket biztosítanak a fejlődésre. 

A MOl-csoport elkötelezett az egyenlő esélyek biztosítására a toborzás, karrierfejlesztés, előléptetés, képzés és javadalmazás folya-
mataiban. 

Magyarországon a MOl nyrt és az ott tevékenykedő képviseleti szervek 2015-ben aláírták a harmadik esélyegyenlőségi tervet a 
2015-17 időszakra vonatkozóan. további esélyegyenlőségi terveket írtak alá és hirdettek ki a MOl Petrolkémia Zrt.-ben és Petrol-
szolg Kft.-ben is.

A MOl-csoport megváltozott munkaképességű alkalmazottainak rehabilitációjára és fogyatékossággal élő munkavállalóira 
kiemelt figyelmet fordít. Amennyiben bármelyik munkavállalónk egészségkárosodást szenved, minden esetben megvizsgáljuk a 
további foglalkoztatás lehetőségét. Külön rehabilitációs bizottság működik a vállalaton belül ennek a folyamatnak a támogatására.

A MOl nyrt-n belül korábban felmérés készült annak meghatározására, hogy mely munkaköröket/beosztásokat töltheti be 
megváltozott munkaképességű munkavállaló. emellett új munkaerő-toborzási csatornákat használunk a csökkent munkaképes-
ségű munkavállalók alkalmazása érdekében. Folyamatosan nyomon követjük a megváltoztott munkaképességű munkavállalóink 
számát, hogy jobb munkakörülményeket tudjunk biztosítani számukra. Célunk az, hogy mindenki számára munkalehetőséget 
tudjunk biztosítani, ami kihívásokkal teli feladat egy olyan iparágban, ahol sokszor nehéz fizikai munkát végeznek a munkavál-
lalók. 2015-ben 545 megváltozott munkaképességű személy dolgozott a MOl-csoporton belül, ami az összlétszám 2,3%-át tette ki.  
A MOl nyrt. 12 megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatott, mely 9,8 millió Ft rehabilitációs járulékfizetési 
megtakarítást eredményezett.
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