
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 

FER Elsősegély: +3623553404 FER Tűzoltóság: +3623552105 



   

Fontosabb tudnivalók: 

 Telepi diszpécser elérhetősége +36-23/552-511 

 

 Gyülekezési helyek irodaházi tűz, vagy külön utasítás 
alapján: 

 Busz pályaudvaron 
 Központi irodaépület háta mögött 

 

 

Üzem megnevezése: MOL Nyrt. Dunai Finomító Százhalombatta Telep 

Üzem státusza: Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 

Üzem tevékenységi köre: Kőolaj feldolgozása során keletkezett termékek kereskedelmi 

és stratégiai célú tárolása, töltési és lefejtési feladatainak ellátása közúton, vasúton, 

csővezetéken és uszályon. 

Telephely címe: 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2-4. 

Vészhelyzet (szaggatott, vagy váltakozó 
sziréna hangjelzés) esetén: 

Zárkózzon el az engedély kiadó helyen, közeli 
műszerépületben, vagy a munkaterületen 
telepített ideiglenes létesítményben (konténer). 

 Jelentse be a központi diszpécser szolgálatnak 
telefonon, hogy hol, mely helyiségben, hány fő 
zárkózott el, s milyen telefonszámon érhetők el! 

 Várakozzon nyugodtan (ülve) az elzárkózás ideje 
alatt, ellenőrizzék az „Elzárkózási Feladatok” listát! 

 A helyiséget csak külön utasításra hagyhatják el! 

 Ha valaki az elzárkózás alatt rosszul lesz, a FER 
Elsősegélynyújtó szolgálatot kell telefonon 
értesíteni. 

 A helyiséget elhagyni csak egyenletes, folyamatos 
sziréna hangjelzését, vagy egyéb tájékoztatást 
követően szabad! 


