
Rendkívüli események kezelése a MOL Nyrt. működési területein 

 

MOL Nyrt. működési területein végzett tevékenységgel kapcsolatban kialakuló súlyos balesetek, rendkívüli események lehetnek: 
 

 

 

Teendők rendkívüli esemény esetén: 

Alapvető szabályok rendkívüli események esetén: 

 

Teendők személyi 
sérülés esetén

• Haladéktalan elsősegélynyújtás, lehetőség szerint 
értesíteni kell a legközelebbi telepi dolgozót, telepi 
diszpécsert

• Szükség esetén a Mentők azonnali hívása a helyi 
viszonyoknak megfelelően, a legfontosabb 
információk megadásával

Teendők tűzveszély 
esetén

• Környezetben lévők figyelmeztetése hangos      
„TŰZ VAN” felkiáltással

• Technológiai területen bekövetkező tűz esetén 
tűzjelző rendszer működtetése

• Diszpécserszolgálat; Hivatásos/Létesítményi 
Tűzoltóság értesítése

Minden 
tevékenységet 
azonnal be kell 

szüntetni, az 
engedélyek 
érvényüket 

vesztik!

Segélyhívás, 
illetékesek 
értesítése

Megkezdeni az 
elhárítást (ha 
lehetséges)

Elhagyni a 
veszélyes 

zónát, 
gyülekezési 

helyre 
vonulni.

Szükség esetén 
közreműködni 
a mentésben, 

követni a 
mentésvezető 
által kiadott 
utasításokat.

Vészhelyzet 
elmúltával a 

területfelelőssel 
újra meg kell 

vizsgálni a 
munkavégzés 

feltételeit.

Baleset Mérgezés Tűz Robbanás Környezet-

szennyezés 

Veszélyes anyag 

szabadba kerülése 

Mentők: 104 Tűzoltóság: 105 



 

Fontosabb tudnivalók: 

 Algyő Főgyűjtő műszakfelelős:  +36-70-373-2544 

 FER elérhetősége: +36-70-373-2700 

                                  +36-62-517-455 

 Gyülekezési hely: Az üzem személybejárata melletti terület. 

 

Üzem megnevezése:  Algyő Főgyűjtő  

Üzem státusza: Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 

Üzem tevékenységi köre: A Főgyűjtő fő tevékenysége a környező olajgyűjtő 

állomásokról csővezetéken és közúton beérkező fluidum fogadása, 

feldolgozása, a kőolaj továbbítása távvezetéken, csatlakozó technológiák 

kiszolgálása. A rétegvíz leválasztása, tárolása visszasajtolása 

Telephely címe: Algyő Telephelyen belül az Algyő Főgyűjtő (MOL Nyrt. KT, 

DMT Algyő, 01748/1 hrsz) 
Felkészülés a vészhelyzetre: 

Ahhoz, hogy a vészhelyzet esetén 
tudjuk, mi a teendőnk, meg kell 
ismernünk munkakörnyezetünket, a 
biztonsági berendezéseket és a 
feladatainkat: 

 Ismerje meg a belső közlekedési- és 
menekülési útvonalakat, kijáratokat 
és vészkijáratokat! 

 Ismerje meg a felügyelete alá 
tartozó berendezések 
áramtalanítási, gázelzárási helyeit és 
módjait! 

 Ismerje meg a tűzoltó készülék 
helyét, típusát, működési módját! 

 Tudnia kell, hogy hol jelentkezzen a 
vészhelyzeti kiürítés után, hol a 
gyülekezőhely. 

 Tudnia kell a feladatát vészhelyzet 
esetén. 

 Tudnia kell, hogy hol találhatóak a 
vészhelyzeti segélyhívószámok. 


