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A szabályok hatálya

A szabályok területi hatálya kiterjed
• a MOL Nyrt., MPK és MSC által Magyarországon üzemeltetett létesítményekre
• a MOL Nyrt., MPK és MSC tulajdonában lévő vagy általa bérelt épületekre,

építmények területére
• a MOL Nyrt, MPK és MSC által jogszerűen használt és/vagy igénybe vett egyéb

területekre
függetlenül attól, hogy annak üzemeltetését a MOL, MPK, MSC vagy általa
megbízott külső vállalkozás biztosítja.

A szabályok személyi hatálya kiterjed a MOL Nyrt., MPK és MSC személyi
állományába tartozó munkavállalókra, munkaerő kölcsönzés keretében a MOL
Nyrt., MPK és MSC rendelkezésére átengedett munkavállalókra, valamint a MOL
Nyrt., MPK és MSC területeire munkavégzés céljából belépő, és a MOL Nyrt.,
MPK és MSC területén tartózkodó és/vagy ott munkát végző személyekre
függetlenül attól, hogy milyen szervezet (hatóság, üzemeltető, külső fő- vagy
alvállalkozó, vevő, stb.) állományába tartozik.



Beépítésre kerültek a munkaengedélyezéshez és munkavégzéshez

kapcsolódó új fogalmak, mint a JSA, LMRA és STOP kártya.

Új fogalmak bevezetése

JSA

A „Job Safety Analysis” (munkafolyamat
veszélyelemzés) az olaj- és gáziparban
használt számos veszélyazonosító módszerek
egyike, mely a munkafolyamat egyes
lépéseihez kapcsolódó veszélyek
azonosítására , csökkentésére vagy
megszűntetésére szolgál.

LMRA

Az LMRA (munkavégzést közvetlenül
megelőző kockázatértékelés) egy a
munkavégzők által elkészített értékelés, mely
során meggyőződnek arról, hogy a tervezett
munka a helyszíni adottságok, a létszám, a
felkészültésg, a munkaeszközök és a
védőeszközök figyelembe vételével
biztonságosan elvégezhető.

STOP kártya 

A „Stop kártya” célja, hogy olyan eszközt
adjon a munkavállalók kezébe, ami
lehetőséget ad számukra a nem biztonságos
körülmények jelzésére.

További információ:

https://mol.hu/hu/molrol/besza

llitoi-kozpont#jsa-lmra-stop-

card-program

https://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-kozpont#jsa-lmra-stop-card-program


Amennyiben Vállalkozó daruzási
folyamatot végez, akkor a
kockázatértékelést a „Biztonságos daruzás
– Munkakezdés előtti kockázatértékelés
/LMRA/” megnevezésű
formanyomtatvány kitöltésével szükséges
elvégezni.

A nyomtatvány helyszíni biztosítása és
kitöltése az emelés irányítójának a
feladata.

https://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-

kozpont/ebk-melleklet-sablonok

Új mellékletek

Új melléklet került kialakításra:

„Biztonságos daruzás –

Munkakezdés előtti

kockázatértékelés /LMRA/”



1. Ne fogyasszon alkoholt, kábítószert!

2. Ne használjon telefont vezetés közben!

3. Ne dohányozzon, igyon vagy egyen vezetés

közben!

4. Ne lépje túl a sebességhatárt!

5. Nyílt láng, továbbá nem robbanásbiztos eszköz

használata tilos robbanásveszélyes területeken!

6. Ha fáradt, tartson pihenőidőt!

7. Magasban végzett munka esetén óvja magát a

leeséstől!

8. Használja biztonsági övét!

9. Minden esetben használjon megfelelő egyéni

védőeszközt!

10. A töltés/lefejtési tevékenységek során

biztosítsa a megfelelő földelést!

https://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-

kozpont#tehergepjarmu-vezetok-alapveto-biztonsagi-

szabalyai

Beépítésre kerületek a Tehergépjármű vezetők alapvető biztonsági

szabályai, melyek közül az 1, 2, 4, 7, 8, 9 és 10-eshez kötbér tétel is

meghatározásra került.

Új tartalom

https://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-kozpont#tehergepjarmu-vezetok-alapveto-biztonsagi-szabalyai


EBK kritikus tevékenységek és veszélyes munkaterület

meghatározása megváltozott.

Az EBK kritikus tevékenységek az alábbiak: 

1. beszállással járó munka; 

2. kritikus tűzveszéllyel járó munka;

3. különleges körülmények között végzett teheremelések;

4. veszélyes készülékek elsődleges megbontása, 

technológiai rendszer nyomás alatti részeinek 

megbontásával járó munkák, vészátfejtések – minden 

olyan tevékenység, amikor a veszélyes anyag szabadba 

kerülésével számolni lehet;

5. technológiai rendszerek vegyszeres tisztítása, melynek 

során a vegyszeres tisztítási adatlap kitöltése kötelező;

6. be- vagy leeséssel, elmerüléssel fenyegető felszín felett 

illetve víz alatt végzett munka, amennyiben nincs kiépített 

műszaki védelem;

7. magas nyomású tisztítás;

8. vállalkozók általi párhuzamos munkavégzés, 

amennyiben veszélyeztetik egymás biztonságos 

tevékenységét;

egyéb, különösen megnövekedett kockázatú vagy 

különleges feltételek között végzett munkák (különösen a 

földmunka, fóliasátor alatt, műanyag alagútban vagy 

bármely más módon lehatárolt területen, inertizált

légkörben) az üzemeltető egyedi döntése alapján. 

Veszélyes munkaterület: Az a terület
ahol veszélyes anyagok és/vagy
veszélyes energiák jelen vannak vagy
nagy valószínűséggel jelen lehetnek (az
üzemelő illetve veszélyes anyagtól nem
leürített, mentesített technológiai
terület minden esetben veszélyes
munkaterület), melyek személyi
sérülést vagy kárt okozhatnak.

Megváltozott tartalom

Pontosításra kerültek:
• a több műszaki helyen végzett 

munkák egy munkaengedélyen  
történő engedélyezésének szabályai

• Az emelési terület lehatárolásának 
szabályai

• Az emelésirányító kijelölésére és 
megbízására vonatkozó szabályok



Némely szabályszegéssel kapcsolatosan új kötbér tételek kerültek

bevezetésre, némely esetekben pedig a kötbér mértéke változott, de

ezek csak a 2017. január 1. után kötött szerződésekre vonatkoznak,

a 2017. január 1. előtt kötött szerződések esetében a szerződéskori

kötbér tételek maradnak érvényben.

Megváltozott kötbér tételek



Megváltozott tartalom: 
Ellenőrzési jegyzőkönyv

Az Ellenőrzési jegyzőkönyv

a MOL Csoport ellenőrzési

szempontjai szerint

módosításra került, azaz a

korábbi 33 ellenőrzési

szempont helyett 24 pontos

jegyzőkönyv került kiadásra.



Balesetmentes 

munkavégzést 

kívánunk!


