FOOTS OIL AND
PARAFFIN
GACSOLAJ
ÉS PARAFFIN
Process steps, information

Megközelítése

1. Enter Office
Bejárat iroda

2. Card releasing
Kártyakiadás

3. Taring
Tárázás

4. Administratio
Adminisztráció

5. Foots oil loading
Gacs olaj Töltés

6. Paraffin loading
Paraffin töltés

7. Scaling
Mérlegelés

A kártya
használata
kötelező!
You must use
your card!

8. Exit Office
Kijárat iroda

Töltőhely
Loading unit

Paraffin Makro

Töltőhely
nyitvatartás

Finomító
nyitvatartás

Loading unit
opening hours

Refinery opening
hours

6:30-22h

4-22h

DUNAI FINOMÍTÓ ÚTIKALAUZ
DANUBE REFINERY VISITORS’ GUIDE
ÜDVÖZÖLJÜK A DUNAI FINOMÍTÓBAN. A FINOMÍTÓ TERÜLETÉN
AZ ALÁBBI BIZTONSÁGI SZABÁLYOK BETARTÁSA KÖTELEZŐ:

WELCOME TO DANUBE REFINERY. PLEASE KEEP THE FOLLOWING
SAFETY RULES IN THE AREA:

Belépés a finomító területére
A MOL Dunai Finomító területére belépni csak érvényes belépőkártya birtokában lehet.
A belépőkártya névre szól, azt átruházni, kölcsönadni TILOS! A belépőkártya kölcsönadása
a területről történő kitiltást vonja maga után.
A belépéskor kapott belépőkártya a MOL Nyrt. tulajdona. Elvesztéséről azonnal értesíteni kell
a biztonsági szolgálatot. A belépőkártyáért mindenki anyagi felelősséggel tartozik.
Üzemi területre való be- és kilépéskor a gépjármű utasai a gyalogos beléptetőt kötelesek
használni.
A belépőkártyát a benntartózkodás ideje alatt mindvégig jól látható helyen kötelező viselni,
azt a biztonsági szolgálat ellenőrizheti.

Entry into the refinery
Entry into the refinery premises is allowed with a valid entry permit only.
The badge belongs to the person whose name is written on it, lending it to other person is
FORBIDDEN! Lending the badge may entice banning from the site.
The badge is the property of MOL Plc. If lost, the Security Services must be informed immediately.
The holder has financial responsibility over the badge.
Upon entering and leaving the inner area of the refinery the passengers of the vehicle must use
the pedestrian turnpike.
The badge shall be worn visibly, the Security Services may check the badges.

Vészhelyzeti teendők
Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén sziréna megszólalása jelzi, hogy a kijelölt gyülekezési
helyre kell menni.
A vészhelyzet végéig, illetve további utasításig ott kell várakozni!
A kiadott engedélyek érvényüket veszítik, minden munkát azonnal abba kell hagyni!
Épület elhagyása (kiürítése) közben figyelje és kövesse a folyosón kihelyezett menekülési
útvonalakat ábrázoló jelzéseket.
A lifteket, felvonókat vészhelyzet esetén menekülésre használni TILOS! Kérjük,használja a lépcsőket!
Közlekedési szabályok
A Dunai Finomító területén a megengedett legnagyobb sebesség - ha a közlekedési jelzésekből
más nem következik - 40 km/h! A sebesség betartását a Fegyveres biztonsági őrség rendszeresen,
hitelesített műszerrel ellenőrzi.
Gyalogosan elsősorban a járdán vagy a kijelölt gyalogúton, ha ilyen nincs kijelölve az úttest szélén
(0,6 méter) a menetirány szerinti baloldalon szabad közlekedni.
Úttesten áthaladni a kijelölt gyalogos átkelőhelyen, ha az nincs, fokozott figyelemmel, az útra
merőlegesen a lehetőleg legrövidebb úton és módon szabad.
Az üzem belső területén parkolni csak érvényes engedéllyel, más esetben a kijelölt
parkolóhelyeken lehet.
A kijelölt/engedélyezett útvonalról letérni TILOS! Lezárt utakra, területekre behajtani,
gyalogosan bemenni szigorúan TILOS és életveszélyes!
Aknafedelek felett, füvesített és parkosított területeken megállni és várakozni TILOS!
Alkohol-fogyasztási tilalom szabályai
A területre alkoholos vagy kábítószeres állapotban bejönni, vagy alkoholtartalmú, pszichotróp/kábító
készítményt behozni, itt fogyasztani, hatása alatt a Finomító területén tartózkodni szigorúan TILOS!
A fegyveres biztonsági őrség munkatársai szúrópróbaszerűen alkoholteszteres ellenőrzést
végezhetnek. A pozitív eredmény (vagy a szondáztatás megtagadása) a látogató kitiltását vonja
maga után.
Egyéni védőeszközök használata
Az üzemi területen a fogadó fél szerint meghatározott egyéni védőeszközök, védőruha, viselése
kötelező.
Külön előírás hiányában is minden üzemi területen kötelező a védőruha, védőcipő, védősisak
és a védőszemüveg használata, melyeken túl további védőeszközök viselése is elrendelhető.
Tűzgyújtásra alkalmas eszközök és dohányzás
Nyílt láng használata és a dohányzás szigorúan TILOS a Finomító területén (a járművekben is)!
Dohányzás tekintetében kivételt képez a külön erre a célra kijelölt hely, mely „DOHÁNYZÁSRA
KIJELÖLT HELY” felirattal van ellátva. Az egyetlen szabadtéri dohányzóhely a központi
buszpályaudvar térsége, melyet az azt körbevevő utak határolnak.
Tűzgyújtó eszközt üzemi területre bevinni, használni szigorúan TILOS! Kivételt a munkaeszközként
alkalmazott eszközök jelentenek, melyek használata írásbeli engedélyhez kötött.
Egyéb szabályok
Nem robbanásbiztos kivitelű elektromos eszközt (pl.: mobiltelefont) bekapcsolt állapotban üzemi
területekre bevinni csak folyamatos gázkoncentráció mérés mellett megengedett!
A járművekben külön tárolt üzemanyagot, kenőanyagot az ezek tárolására alkalmas eszközöket
a Dunai Finomító területére beszállítani TILOS. Az ilyen anyagokat és eszközöket a belépéskor
a biztonsági szolgálatnak be kell jelenteni.
A Finomítóban bekövetkezett minden balesetet azonnal jelenteni kell a 135-42 telefonszámon
ügyeletet biztosító fegyveres biztonsági őrnek! Tűz esetén mobilról a 06-23-552105, belső
készülékről pedig a 05-ös telefonszámon értesíthető a FER tűzoltóság.
A telephelyen szelektív hulladékgyűjtés történik. Kérjük, hogy keletkezett hulladékok a szelektív
hulladékgyűjtő szigeteken a megfelelő tárolóba helyezze el.
A Finomító területén fénykép vagy videofelvétel csak írásos engedély birtokában készíthető!
A belső üzemi területen az áruszállítást végző gépjárművek és autóbuszok csak üzemképes tűzoltó
készülékkel ellátva közlekedhetnek!
A Dunai Finomító területe biztonsági és vagyonvédelmi célból folyamatos kamera megfigyelés
alatt áll. A felvételek kezelése, tárolása, felhasználása a hatályos jogszabályban meghatározottak
szerint történik.
Kilépés a finomító területéről
A MOL Dunai Finomító területét elhagyni csak az erre kijelölt helyen
– ez alapvetően az Északi porta – engedélyezett.
A belépőkártyát a kilépéskor a biztonsági szolgálat részére le kell adni.
A Biztonsági szolgálat kilépéskor a kilépő személyt, annak csomagját, gépkocsiját ellenőrizheti.
Hasznos telefonszámok:
FER Tűzoltóság Ügyelet: 06-23-552-105
Fegyveres Biztonsági Őrség Ügyelet: 06-23-553-542 06-30-846-0445
CIVIL Biztonsági Szolgálat Ügyelet: 06-23-552-069 06-30-637-7471
Dunai Finomító Központi diszpécser: 06-23-552-511 06-20-942-3340

Emergency
The sound of the alarm signals an emergency situation. Shall this happen, everyone must go
the assembly point.
You must stay in the assembly point until the end of the emergency, or till further notice!
The issued permits become suspended in emergency, all works shall be stopped!
When leaving a building please take care of the emergency signs in the corridors.
Elevators shall not be used in emergency. Please use the stairs!
Traffic
The speed limit inside the Danube Refinery is 40 km/h, if not signed otherwise. The armed security
guards check the vehicle’s speed by a validated radar device frequently.
For pedestrians the designated pavement shall be used. If there is no pavement the left side
of the road (0.6 m) can be used for pedestrian traffic.
Crossing a road shall be on the pedestrian crossings. If there is no crossing, one must get across
at right angles, in the shortest possible way, with high attention.
Parking in the inner area of the refinery is allowed only with permission, or in designated
parking places.
It is FORBIDDEN to leave the permitted or designated road. It is strictly FORBIDDEN and hazardous
to enter closed areas on foot or by car!
It is forbidden to park above manholes or on grassy area.
Alcohol abuse
It is strictly FORBIDDEN to enter the site under the influence of alcohol or drugs, to bring and
consume these substances inside the refinery!
The armed security guards may spot-check alcohol abuse. Positive result (or declining the test)
may entice banning from the site.
Personal protective equipment
The use of PPE required by the host is a must in technological area.
The minimum PPE requirement is the protective garment, protective shoes, protective helmet and
protective goggles. The host may require further PPE.
Use of open fire and smoking
The use of open flame and smoking is strictly FORBIDDEN in the site (even in vehicles)!
In case of smoking, the only exception is the designated smoking area (labelled as ‘DOHÁNYZÁSRA
KIJELÖLT HELY’). The only open-air smoking area is in the central bus station bordered by roads.
It is strictly FORBIDDEN to bring and use equipment that can ignite fire in unit area! Work
equipment may be used under written permits.
Other
Non Ex-proof, switched-on electrical equipment (i.e. mobile phone) may be carried inside unit area
only with continuous gas measurement!
Fuel and lubricants stored in separate containers in vehicles are not allowed to carry into
the refinery! These materials may be reported to the security guards upon entry.
All injuries occurring inside the refinery shall be reported to the Security Services at 135-42. In case
of fire the Fire Brigade is to be alarmed at +36-23-552105 (from mobile) or at 05 from fixed phone.
We collect the wastes selectively in the site. Please place the waste in the proper container!
Photo or video record in the refinery can be taken only with permission!
Transporting vehicles and buses shall have a fire extinguisher in working condition inside
the inner area!
The site is under constant video surveillance. Handling, storage and use of the video footage is
in harmony with legal requirements.
Leaving the refinery
You can leave the refinery only through the designated entry point
(which is chiefly the Northern Gate).
Upon leaving the badge must be handed over to the Security Services.
The Security Services may check the person and his/her vehicle and luggage upon leaving.
Phone numbers:
FER Fire Brigade: 06-23-552-105
Armed Security Services: 06-23-553-542 06-30-846-0445
CIVIL Security Services: 06-23-552-069 06-30-637-7471
Danube Refinery Dispatching: 06-23-552-511 06-20-942-3340

