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Tisztelt Partnerünk! 
 
A MOL-csoport elkötelezett a biztonságos munkakörnyezet megteremtése iránt, hogy munkavégzést 
követően minden saját és beszállítói dolgozó épségben, sértetlenül térhessen haza. Ennek érdekében 
folyamatosan fejlesztjük a szerződések elválaszthatatlan részét képező EBK mellékletek követelmény 
rendszerét.     
 
Engedjék meg, hogy a jövőbe tekintve felhívjam figyelmüket a Vállalunknál történt, a 2017. február 1-től 
hatályos munkabiztonsági témájú változásokra, illetve követelményeinkre.  
 

1. Módosítottuk a Vállalkozói szerződések EBK mellékleteit, melyek műszaki tartalma vonatkozik 
minden érvényben lévő szerződésre. A változásokról szóló összefoglalót, valamint az új szerződés 
mellékleteket megtalálhatják https://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-kozpont/szerzodesek-ebk-
melleklete weboldalon. A kötbér tábla esetében a szerződés aláírásakor érvényben lévőt marad 
érvényben és nem változik meg a szerződés hatálya alatt, azonban EBK előírásokban történt 
változások minden Beszállítónkra vonatkoznak. 

 
2. Sajnálatos módon az elmúlt évben több esetben hiúsult meg az elektronikus engedély kiadása azért, 

mert a Munkaengedélyezési Folyamatokat Támogató Információs Rendszerünkből (MeFTIR) 
hiányoztak a dolgozói adatok. Ezért szeretném felhívni a figyelmüket, hogy amennyiben a MOL-
csoport magyarországi telephelyein végzett tevékenységéhez szükséges munkaengedély, akkor 
figyelmesen olvassa el a következő linken található „Tájékoztató MeFTIR adatszolgáltatásról 2017” 
megnevezésű dokumentumot (mely megtalálható a https://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-
kozpont/meftir linken) és tartsa be az abban foglaltakat, annak érdekében, hogy a munkavégzése 
zavartalanul meg tudjon valósulni.  

 
Mivel a fenti szabályaink nem csak a vállalkozóinkra, hanem azok alvállalkozóira is vonatkoznak, ezért kérjük 
ossza meg a fenti információkat azokkal a partnerivel, akik MOL telephelyeken dolgoznak vagy várhatóan 
dolgozni fognak (illetve, hogy alvállalkozó foglalkoztatása esetében haladéktalanul keressék a megrendelésen 
szereplő kapcsolattartókat és – amennyiben eddig nem tették meg – adják meg az alvállalkozóik szükséges 
adatait).  
 
Továbbá szeretném Önöket emlékeztetni, hogy a valamennyi szerződéses partnerünknek, azok 
alvállalkozóinak és munkavállalóinak, akik magas EBK kockázatú munkát kívánnak végezni valamely MOL 
csoport magyarországi tagvállalatnál, legkésőbb 2017. január 1-ig meg kellett szerezniük az SCC/VCA 
minősítést. A “magas EBK kockázatú munka” olyan munkavégzést jelent, mely során EBK kritikus 
tevékenységet (pl.: beszállással vagy tűzveszéllyel járó munka, kritikus gépi emelés, stb.) végeznek veszélyes 
munkaterületen. 2017. január 1. után már csak érvényes SCC/VCA minősítés birtokában lehet magas 
kockázatú munkát végezni, ilyenre az üzemeltetőtől munkaengedélyt kérni, kapni! Erről bővebb információ a 
https://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-kozpont#scc-tanusitas linken érhető el. 
 
Budapest, 2017. január 4. 
 
Üdvözlettel,  
 
Kurucz Csaba 
Egészségvédelem és munkabiztonság MOL vezető 
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