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Változás a személyi gézkoncentráció mérők használatában! 
 

A jelenlegi szabály 2018. január 1-től megváltozik, veszélyes munkaterületen – tevékenységtől függetlenül – tartóz-

kodni csak személyi gázkoncentráció mérő használatával megengedett (melynek hatásterülete 5 méter sugarú kö-

rön belül van, vagyis akik ezen a körön belül vannak, azoknak elegendő egy készülék viselése).  

 

A megváltozott előírások teljes körű megfelelésére 2018. január 1. és március 31. közötti átmeneti időszakot biztosí-

tunk, a feltételek szigorú ellenőrzését és a műszerek hiánya miatt kiszabásra kerülő szankciókat április 1-tól alkal-

mazzuk.   

 

 
 

 

A változások a hatájos szabályok betartását és azok betartatását nem érintik.  Amennyiben beszállással és/vagy kri-

tikus tűzveszéllyel járó munkát, vagy veszélyes munkaterületen tűzveszéllyel járó munkát végeznek, akkor a munka-

helyi légtér minőségét a munkavégzés megkezdése előtt, majd a munkavégzés során folyamatosan is ellenőrizni 

kell.  

Amennyiben olyan rendszereken, technológiákon végeznek munkát, amelyek gyúlékony, ártalmas, mérgező, fojtó 

folyadékokat, gőzöket, gázokat tartalmaznak (veszélyes munkaterület), és ezek kijutását nem lehet biztosan kizárni, 

az érintett paraméter előzetes és folyamatos mérése mindig kötelező a munka teljes ideje alatt.  



Működéséből adódóan szikraképződést nem okozó, nem robbanásbiztos kivitelű gyengeáramú készülékek veszé-

lyes munkaterületen (pl: mobiltelefon, fényképezőgép, rezgésmérő, fordulatszámmérő, infra kamera, érintésnélkü-

li hőmérsékletmérő stb.) kizárólag az a munkavállaló használhatja, akinél a használat idején van bekapcsolt és 

elemzésre alkalmas légtérelemző (egy légtérelemző – egy mobiltelefon/ fényképezőgép/rezgésmérő stb.). 

A készülékekkel kapcsolatos alapvető elvárás, hogy a napi munkavégzés előtt a megfelelőséget igazoló funkciótesz-
telés dokumentáltan megtörténjen, illetve csak olyan készülék használható, amely a munkavégzés helyének megfe-
lelő Ex-s minősítéssel rendelkezik!  

Az Életvédelmi Szabályok betartása közös ügyünk  

Büszkék vagyunk az eddig elért eredményekre! Az elmúlt 3 év során 45 %-kal csökkent az Életvédelmi Szabályok 

megsértéséből fakadó személyi sérülések száma. Ez a kiemelkedő teljesítmény közös erőfeszítéseink eredménye.  

Noha a legtöbben már az Életvédelmi Szabályoknak megfelelően járnak el napi munkavégzésük során, mégis történ-

tek saját dolgozóink és kivitelezők életét követelő események az elmúlt 3 évben. 2008 óta összesen 33 olyan saját 

és kivitelezői munkavállalót érintő halálos kimenetelű munkabaleset következett be, ahol az Életvédelmi Szabályok 

betartása életeket menthetett volna. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy noha már kézzelfogható eredményeink van-

nak a biztonság javulása terén, mégsem szabad figyelmünknek lankadni, be kell tartanunk az Életvédelmi Szabályo-

kat. Folytassuk tovább a biztonságunk érdekében tett erőfeszítéseket, mert egyetlen baleset, egyetlen személyi sé-

rülés sem elfogadható, ha a szabályok betartásával elkerülhető lett volna! 

Lássuk, melyek ezek az Életvédelmi Szabályok:  

 

 

 

Az Életvédelmi Szabályok akkor töltik 

be feladatukat, ha mindenki elfogad-

ja és napi szinten betartja azokat. 

 

„A munkanap végén  

mindenkit hazavárnak!” 



 

Új elem a kivitelezői munkavállalók motiválásában 

Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy munkabiztonság érdekében tett összes intézkedésünk kulcsa a munka-

vállaló, aki a napi munkavégzés során a gyakorlatban alkalmazza az érdekében alkotott irányelveket, szabályokat. A 

MOL több szálon is aktívan igyekszik formálni a kivitelezői munkavállalók tudatosságát a munkabiztonság területén. 

Széles eszköztárunkat (oktatások, munkaengedélyezés, JSA és LMRA, SCC személyi tanúsítások, rendszeres ellenőr-

zések, stb.) most új elemmel kívánjuk bővíteni, amellyel a biztonságosan dolgozó munkavállalóknak szeretnék pozi-

tívan ösztönözni.  

A Dunai finomító nagyleállási munkálatai során már több partnerünk is találkozhatott az idén debütált ösztönző 

rendszerünkkel, amelynek célja, hogy a MOL területén dolgozó munkavállalókat a lehető legközvetlenebb módon 

motiváljuk a biztonságos munkavégzésre. Azon munkavállalóknak, akik a napi munkavégzés során betartják a biz-

tonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat, munkájukat, körültekintően, önmaguk és a környezetükben 

dolgozók egészségére is ügyelve, példás odafigyeléssel végzik EBK sorsjeggyel jutalmazzuk, amellyel értékes aján-

dékokat nyerhetnek. A rendszer sikerének záloga, hogy az egyszerű működés, az azonnali pozitív visszajelzés, és a 

játékosság egy időben van jelen.  

Munkatársaink rendszeresen ellenőrzik a MOL terüle-

tén dolgozó kivitelezőket, és ha az ellenőrzés során a 

fent leírt követelménynek megfelelő munkavégzést 

tapasztalnak, az ellenőrzött csoport minden tagja egy 

kaparós sorsjegyet kap. A kaparós sorsjegyek lekapar-

ható felülete pedig értékes ajándékokat rejt úgy, mint 

például: prémium minőségű védőkesztyű vagy védő-

szemüveg, hordozható telefontöltő (Powerbank), ösz-

szecsukható szerszámkészlet (Multitool), vagy épen a 

büfében beváltható vásárlási utalvány.  

 A százhalombattai leállások alatt az EBK sorsjegy nagy sikerrel debütált, és egyértelműen jó kiegészítőjének bizo-
nyult a biztonság tekintetében tett többi intézkedésünknek. Különösen az egyéni védőeszközök viselésének javulása 
területén volt a legjobban érzékelhető a hatása. Ezért tervezzük, hogy a jövőben fejlesztjük és a többi telephelyünk-
re is kiterjesztjük a programot.  

Ezúton kívánunk minden kedves  

Partnerünknek boldog és biztonságos  

Karácsonyt, és EBK eseményektől  

mentes, eredményes Új Évet! 


