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A MOL-csoport magyarországi tagvállalatok (MOL Nyrt., TVK Nyrt., 

MOL LUB Kft., és Petrolszolg Kft.) vállalkozóira és alvállalkozóira  

vonatkozó EBK oktatási rendszer követelményei 
 

 

A MOL-csoport telephelyeire és nyomvonalas létesítményeibe a Vállalkozó és/vagy 

alvállalkozói munkatársai munkavégzés céljából csak érvényes MOL-csoport EBK oktatás és 

vizsga sikeres elvégzése után léphetnek be. 

Vállalkozónak/alvállalkozónak kell tekinteni valamennyi olyan céget, illetve azok 

alkalmazottait (beleértve a bérelt, vagy kölcsönzött munkaerőt is) akik a MOL-csoport 

érdekében az alábbi tevékenységek valamelyikét végzik: 

- beruházás, 

- karbantartás, 

- szakipari tevékenységek, 

- felújítás, 

- építési, bontási tevékenység, 

- stb. 

 

Jelen oktatási kötelezettség nem vonatkozik a Kiskereskedelem szervezet azon 

vállalkozóinak/alvállalkozóinak munkavállalóira, akik csak és kizárólag a következő 

tevékenységek valamelyikét végzik: 

- shop termék beszállítás, 

- pénzszállítás, értékfeldolgozás, 

- pénztárgép telepítés, karbantartás, 

- töltőállomás üzemeltetéshez szükséges informatikai eszközök (számítógép, nyomtató, 

rack szekrény…) telepítése, karbantartása, amennyiben a tevékenység végzése nem jár 

EBK kritikus munkával, 

- a töltőállomáson lévő háztartási vagy háztartási jellegű gépek (pl.: hűtőszekrény, 

kávéfőző gép, kávéautomata, sütő, kelesztő gép, mikrohullámú sütő…) szállítása, 

karbantartása, amennyiben a tevékenység végzése nem jár EBK kritikus munkával, 

- marketing termékek kiszállítása, kihelyezése, amennyiben a tevékenység végzése nem 

jár EBK kritikus munkával, 

- shop- és irodabútor szállítás, telepítés, 

- salgó polcok telepítése, amennyiben a tevékenység végzése nem jár EBK kritikus 

munkával, 

- Posta-Pont szolgáltatás, 

- töltőállomás külső-belső takarítása (zöldterület fűnyírás (Rb-s zónán kívül), 

szemétgyűjtés, shop- és vendég-WC takarítás (közforgalomban kapható, megfelelő 

engedéllyel rendelkező vegyszerek használata mellett) amennyiben a tevékenység 

végzése nem jár EBK kritikus munkával, 

- töltőállomási leltár végzése. 

 

A szükséges EBK oktatásokat a MOL-csoport biztosítja a vállalkozók részére a MOL 

tagvállalatokkal szerződött oktató cégeken keresztül. Az oktatások költségeit a vállalkozó 

téríti meg az oktató cégek felé. 

 

A MOL új EBK oktatási rendszere 2015.03.01-től kerül bevezetésre, mely két modulból áll: 

o Átfogó EBK oktatás 

o Munkairányítói EBK oktatás 
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 Kinek kötelező? Területi 

érvényesség 

Időbeli 

érvényesség 

Vizsga és 

dokumentálás 

Átfogó EBK 

oktatás 

Valamennyi dolgozó 

részére 

(munkairányítóknak 

is) 

Valamennyi MOL 

telephelyre érvényes 

(kölcsönös 

elfogadás*) 

1 év Vizsgaköteles 

(teszt), EBK 

Útmutatóban 

dokumentált 
Az Átfogó EBK oktatás egységes, az megszerezhető a FER Tűzoltóság Kft. által tartott 

oktatáson, és valamennyi telephelyre érvényes! 

* Az AGMI Zrt. által tartott oktatás Kiskereskedelem specifikus, így az csak a MOL 

töltőállomás hálózatán történő munkavégzésre jogosít! 

A Kiskereskedelem beszállítói esetében csak az AGMI ZRt. által tartott oktatás fogadható 

el. 
Munkairányítói 

EBK oktatás 

Csak a 

munkairányítók 

részére (aki 

munkaengedélyért 

folyamodik) 

Valamennyi MOL 

telephelyre érvényes 

(kölcsönös 

elfogadás*) 

1 év Vizsgaköteles 

(teszt), EBK 

Útmutatóban 

dokumentált 

A Munkairányítói EBK Oktatás egységes, az megszerezhető bármelyik MOL oktató 

cégnél, és valamennyi telephelyre érvényes. 

Munkairányítói EBK oktatással kell rendelkeznie a munkacsoportok irányítóinak, akik 

egyben a munkaengedélyért is folyamodnak és azt aláírják. A munkavégzés során csak 

ideiglenesen és csak indokolt esetben adható át a munkairányítói jogkör olyan dolgozó 

részére, aki nem rendelkezik munkairányítói EBK oktatással. 

* Az AGMI Zrt. által tartott oktatás Kiskereskedelem specifikus, így az csak a MOL 

töltőállomásokon történő munkavégzésre jogosít! 

A Kiskereskedelem beszállítói esetében csak az AGMI ZRt. által tartott oktatás 

fogadható el. 

 

A vállalkozó felelőssége, hogy munkatársait jelentkeztesse az adott EBK oktatási modulokra 

a FER Tűzoltóság Kft. erre a célra kialakított elektronikus felületén. Az oktatási egységárak 

és a kiszállási díjjak a lenti mellékletek szerint rögzítettek. 

 

Az AGMI Zrt. által tartott oktatás Kiskereskedelem specifikus, így az csak a MOL 

töltőállomásokon történő munkavégzésre jogosít! 

A Kiskereskedelem beszállítói esetében csak az AGMI ZRt. által tartott oktatás fogadható el!   

 

 

Az oktatások a MOL oktató partnereinek telephelyén történnek, vagy a vállalkozó kérésére 

kiszállással az általa biztosított helyszínen, külön egyeztetés alapján. 
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A MOL oktató partnereinek elérhetőségét és a részletes oktatási feltételeit az alábbi táblázatok 

tartalmazzák: 
 

Cég neve: FER Tűzoltóság és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Levelezési címe 2443 Százhalombatta, Olajmunkás 2. 

Kapcsolattartó / elérhetőségek 

 

 

 

 

Oktatásra való bejelentkezés: 

www.fer.hu 

oldalon keresztül, elektronikus 

bejelentkezési felületen! 

Százhalombattai oktatás (FER): Németh Lajos +36-20-

426-4058, fax: 06-23-551-106 lnemeth@fer.hu 

Zalaegerszegi oktatás (FER): Németh Lajos 06-20-426-

4058, lnemeth@fer.hu , Marton Szilveszter 06-20-429-

0464, szmarton@fer.hu  

Komáromi oktatás (FER): Cserna András 06-20-914-

6344, fax: 06-34-222-105 acserna@fer.hu   

Tiszaújvárosi oktatás (FER): Papp János 06-20-451-

5653 janpapp@fer.hu 

Algyői oktatás (FER): Zsifkovits Zoltán 06-70-466-

2437 zzsifkovits@fer.hu 

Telephely / Kiszállás induló helye Százhalombatta, Algyő (kiszállás induló helye) 

Százhalombatta, Dunai Finomító oktatóterem 

Komárom Bázistelep oktatóterem 

Zalai Finomító EBK oktató terem 

Tiszaújváros, TVK oktatóterem 

Algyő, Dr. Juratovics Aladár irodaépület 

Szolgáltatás Egységár Ajánlati ár egysége 

Átfogó EBK oktatás 5000 nettó HUF/fő 

Munkairányítói oktatás 5000 nettó HUF/fő 

Mindkét oktatás együtt 10000 nettó HUF/fő 

Kiszállási díj 110 nettó HUF/km  

HF oktatás (Százhalombatta) 2000 nettó HUF/fő 

 

http://www.fer.hu/
mailto:lnemeth@fer.hu
mailto:lnemeth@fer.hu
mailto:lnemeth@fer.hu
mailto:szmarton@fer.hu
mailto:acserna@fer.hu
mailto:janpapp@fer.hu
mailto:zzsifkovits@fer.hu
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Cég neve: AGMI Anyagvizsgáló és minőségellenőrző Zrt.* 

Levelezési címe 1211 Budapest, Központi út 24-26. 

Kapcsolattartó / elérhetőségek Név: Gyurina Éva 

Beosztás: Oktatásszervező 

Telefonszám: 1/276-8945; 30/595-8652, 

Fax: 1/278-0756 

E-mail: oktatas@agmi.hu 

Telephely / Kiszállás induló helye Oktatás helyszíne: 

* AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt 

Oktatási Kabinet 

1211 Budapest, Duna lejáró 5. I. emelet (térképes 

segítség: www.agmi.hu) 

 

Kiszállás induló helye: Budapest 

Szolgáltatás Egységár Ajánlati ár egysége 

Átfogó EBK oktatás 4500 nettó HUF/fő 

Munkairányítói oktatás 4500 nettó HUF/fő 

Alap- és Munkairányítói oktatás 

együtt 
9000 nettó HUF/fő 

Kiszállási díj Egyedi megállapodás nettó HUF/km 

(*Csak a MOL Kiskereskedelem szervezet (töltőállomás hálózat) vállalkozói számára igénybe vehető oktató 

cég!) 

mailto:oktatas@agmi.hu
http://www.agmi.hu/

