
   
 

   
 

 
 

 

Küldetésünk, hogy a MOL Nyrt. meghatározó szerepet vállaljon a közép-európai régióban és Magyarországon az energetikai, a vegyipari 

alapanyag és más kőolajtermékkel kapcsolatos igények kielégítésében. 

Termékeink, szolgáltatásaink színvonalának állandó javítása érdekében működtetjük és fejlesztjük az integrált minőség- (ISO 9001), 

környezetközpontú- (ISO 14001), energiagazdálkodási- (ISO 50001), munkahelyi egészségvédelem és biztonság- (ISO 45001) valamint a 

katasztrófavédelmi törvénynek (BIR) megfelelő irányítási rendszert. 

Továbbá kiépítettük és működtetjük az egyéb szabványokon, illetve jogszabályi követelményeken alapuló irányítási rendszereket: HACCP 

(Veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok élelmiszeripari paraffin esetében), NAH (akkreditált vizsgálólaboratóriumok esetében), ISCC 

(Bioüzemanyag fenntarthatósági megfelelőség biztosítása érdekében), JIG (JET-A1 üzemanyagok előállításával, tárolásával és elosztásával 

kapcsolatos követelményeknek való megfelelése érdekében), VBIR (Vasútbiztonság irányítási rendszer), MŰBIR (Műszaki biztonságirányítási 

rendszer). 

Elkötelezettek vagyunk az irányítási rendszereink hatékony működtetésére és folyamatos fejlesztésére a jogszabályi követelmények és a 

megfelelési kötelezettségek teljesítésével összhangban: 

 Minőség iránti elkötelezettségünket bizonyítja, hogy kiemelt feladatként kezeljük termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztését, 

új termékek kifejlesztését a vevői és versenypiaci elvárásoknak megfelelően. Törekszünk a vevőközpontú szemlélet szervezeteken átívelő 

kiterjesztésére, üzleti partnereinkkel való előnyös együttműködésre, illetve a vevői igények magas szintű kielégítésére. Kölcsönösen előnyös 

beszállítói kapcsolatokat alakítunk ki, együttműködésünk során partnereinktől megköveteljük előírásaink maradéktalan betartását. 

 A környezet védelmének érdekében termékeink gyártását, illetve logisztikai tevékenységeinket a környezetterhelés minimalizálásával 

végezzük az elérhető legjobb technikák alkalmazásával. Környezetet terhelő tevékenységeink hatásait folyamatosan nyomon követjük és 

intézkedéseket fogalmazunk meg kibocsátásaink csökkentése és a környzetszennyezések megelőzése érdekében. A fenntartható fejlődés napi 

tevékenységünk részét képezi. 

 A magas színvonalon működtetett egészségvédelem- és biztonság irányítási rendszer segítségével feltárjuk a munkahelyeken előforduló 

veszélyeket és kockázatokat, illetve azok megszűntetésére, csökkentésére megelőző és javító intézkedéseket hozunk. A munkával kapcsolatos 

sérülés és egészségkárosodás megelőzése érdekében elkötelezettek vagyunk a biztonságos és egészsséges munkakörülmények megteremtése 

mellett. Működésünk alapvető részét képezi a munkavállalókkal és érdekvédelmi képviselőkkel történő folyamatos konzultáció. Különös 

figyelmet fordítunk technológiáink biztonságos üzemeltetésére, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésére. 

 Az energiagazdálkodási irányítási rendszer kockázatalapú működtetésével és intézkedéseivel biztosítjuk a vállalat energiagazdálkodási 

teljesítményének folyamatos fejlesztését. Beszerzési és beruházási folyamatainkban korszerű, energiahatékony és innovatív megoldásokat 

alkalmazunk létesítményeink, berendezéseink és szállítóeszközeink üzemeltetése, illetve karbantartása során. Törekszünk a megújuló 

energiaforrások alkalmazására és az energiahatékonyságot támogató döntéshozatalra. 

Céljaink elérése érdekében: 

• Meghatároztuk az Üzleti szervezetek jövőképét és stratégiáját összhangban a MOL Csoport céljaival és alapértékeivel. 

• Mérhető minőségirányítási-, EBK-, és energiacélokat fogalmazunk meg, melyeket rendszeresen értékelünk. 

• Folyamatokat működtetünk külső és belső vevőink, illetve partnereink igényeinek azonosítására. 

• Azonosítjuk és elemezzük tevékenységeink és folyamataink kockázatait. 

• Korszerű kommunikációs eszközök és informatikai rendszerek alkalmazásával megteremtjük a hatékony információáramlást. 

• Külső és belső auditokkal ellenőrizzük, illetve megelőző és javító intézkedésekkel hozzájárulunk folyamataink fejlesztéséhez, 
javításához. 

• Vezetőségi átvizsgálások keretében értékeljük rendszereink teljesítményét, eredményességét. 

• Külső és belső képzésekkel biztosítjuk munkatársaink megfelelő szakmai felkészültségét és képzettségét. 

Meggyőződésünk, hogy a vezetői nyilatkozatban foglalt elveinket a munkatársak teljes körű bevonásával, felelős vezetői elkötelezettséggel 

valósíthatjuk meg, mely egyben alapja szervezetünk sikeres működésének és a minőségszemlélet fenntartásának. 
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