ÉLETVÉDELMI
SZABÁLYOK
OKTATÁSI ANYAG
#3 Munkavállalói csomag

ALAPVETŐ ELVÁRÁSOK (IOGP AJÁNLÁS ALAPJÁN)
Az Életvédelmi Szabályok sikeres bevezetése, frissítése során a következő alapelveket kell követni:
Az üzleti egységeknek, leányvállalatoknak rendelkeznie kell munkabiztonsági menedzsment rendszerrel,
amely tartalmazza a következő szabályozásokat, folyamatokat, rendszereket:
Foglalkozás-egészségügy, egészségmegőrzés
Vállalkozói EBK Program
Közlekedésbiztonsági szabályzat
Munkavégzés biztonsági rendszerei, úgy mint munkaengedélyezés, energia leválasztás
Változáskezelés
Veszély azonosítás és kockázatértékelés
Ellenőrzési rendszerek, (ön)ellenőrzési listák

Az elkötelezettség megalapozása nélkülözhetetlen, alapvető lépés, hogy az összes érintett munkavállaló
ismerje az Életvédelmi Szabályokat
A munkavégzést közvetlenül megelőző kockázatértékelés nélkül munkavégzés ne történjen
Az üzleti egységeken, leányvállalatokon vagy kisebb szervezeti egységeken belül határozzák meg, hogy mely
eljárások, berendezések kritikusak a biztonság szempontjából, ezeket ismerjék meg a munkavállalók
A munkavállalók képzettek és kompetensek legyenek
A berendezések megfelelően legyenek karbantartva és működőképes állapotuk biztosított legyen
A munka megkezdése előtt a vészhelyzeti reagálási tervet ismerjék meg a munkavállalók, a vészhelyzetek
kezeléséhez az erőforrások biztosítottak legyenek
A munkavállalók viselik az – kockázatértékelés és a belső szabályozások alapján meghatározott – egyéni
védőeszközöket
Mindenki tudatában van annak, hogy jogában áll a munkát megszakítani, amennyiben a biztonság nem
garantálható
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BEVEZETÉS
A MOL-csoport 2019-ben frissítette 10 Életvédelmi Szabályát, annak érdekében, hogy
javítsa a munkabiztonsági teljesítményét és biztosítsa az ipari környezetben dolgozó
munkavállalók számára a jogot, hogy „NEM”-et mondhassanak a biztonságos
munkavégzés legfontosabb szempontjaira hivatkozva.
Az Életvédelmi Szabályok egyszerűek és világosak, és pontosan arra szolgálnak, amire a
nevük is utal - életet védenek, ezért elengedhetetlen és elvárt a mindenkori betartásuk.
Ezt a célt csak akkor érhetjük el, ha minden egyes munkavállaló tudatában van a biztonság
fontosságával, elfogadja a személyes felelősségét és tudja mit kell tennie.
A szabályokat ‚Én-üzenetként’ fogalmazzuk meg, hogy ezzel is növeljék az egyéni
tudatosságot, amivel a súlyos személyi sérülések és a halálesetek megelőzhetők, továbbá
egyértelmű üzeneteket fogalmaznak meg és ezzel biztosítják, hogy a munkairányítók és a
kivitelezők is hasonlóan végezzék a munkájukat a MOL-csoporton belül.
Fontos, hogy az Életvédelmi Szabályok minden munkavállaló, munkairányító és vezető
számára érthetőek legyenek. A szabályok betartása mindenki számára kötelező.
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MIK AZ ÉLETVÉDELMI SZABÁLYOK?
„A MUNKANAP VÉGÉN MINDENKIT HAZAVÁRNAK!”
Az Életvédelmi Szabályok alapvető biztonsági szabályok a magas kockázatú munkákhoz, melyek esetében
a szabályok megszegése a legnagyobb valószínűséggel okoz súlyos balesetet vagy halált. Egyszerű
szabályokra hívjuk fel a figyelmet, amelyeket mindenkinek be kell tartani, hogy megvédje saját és mások
testi épségét.
Egyik Életvédelmi Szabály sem új, mindegyik érvényben volt már korábban is különböző törvényi vagy
helyi szabályozás által. Ugyanakkor, az előzőleg meghatározott 10 Életvédelmi Szabályt frissítettük,
illetve felismertük a gépjárművezetés közben felmerülő kockázatokat, ezért a biztonságos vezetést
beemeltük a jelenleg érvényben lévő 6 Életvédelmi Szabály közé.
A legtöbb munkavállalónk és beszállítónk már alkalmazza ezeket a szabályokat a mindennapi munka
során.
A cél nem az, hogy hibát keressünk a munkavégzéshez kapcsolódóan, hanem az, hogy rávezessük a
munkavállalókat a szabálykövető magatartásra. A fókuszban az áll, hogy megváltoztassuk a
munkavállalók és a munkahelyi vezetők viselkedését a munkaterületen azzal, hogy felhívjuk a figyelmet
ezekre a szabályokra.
A szabályok betartása mindenkinek kötelező; a MOL-csoport saját munkavállalóira, a vállalkozókra és az
alvállalkozókra egyaránt vonatkoznak.
Amennyiben a szabályok megszegésére kerül sor, akkor fegyelmi eljárás indul.
Legfőbb üzenet: a MOL-csoport munkavállalóinak és a vállalkozóknak minden esetben be kell tartaniuk a
szabályokat, és amennyiben kétségeik merülnek fel a biztonsággal kapcsolatban, azonnal közbe kell
lepniük és meg kell szakítaniuk és/vagy fel kell függeszteniük a munkavégzést. Így a munkanap végén
mindenki épségben hazatérhet!
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MI A CÉLUNK?
CÉL

MOST

ZERO súlyos
munkabaleset
23 halálos áldozat
Az Életvédelmi Szabályok betartása számos
életet megmenthetett volna
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* A MOL munkavállalók és vállalkozók/alvállalkozók munkavállalóira vetített halálos áldozatok száma 2012-2018 között

HOGYAN KERÜLTEK A SZABÁLYOK MEGALKOTÁSRA ÉS MIÉRT
VOLT SZÜKSÉGES FRISSÍTENI ŐKET?
ÁTTEKINTETTÜK & ELEMEZTÜK
AZ ALÁBBIAKAT:

ALKALMAZOTT
KÖVETELMÉNYEK:

MOL-csoport esemény adatai (halálos balesetek,
súlyos vagy magas kockázatú események)

MOL-csoport esemény adatai (halálos balesetek,
súlyos vagy magas kockázatú események)

IOGP által ajánlott gyakorlat

IOGP által ajánlott gyakorlat

Olaj- és Gázipari gyakorlat

Olaj- és Gázipari gyakorlat

FRISSÍTETT SZABÁLYOK:
IOGP által ajánlott gyakorlat aktualizálása (az Életvédelmi Szabályok frissítése 2018 -ban megtörtént)

Az Életvédelemi Szabályok számának csökkentése az egymással összefüggő szabályok összevonásával
történt, ezáltal elősegítve azok értelmezhetőségét
Belső üzleti igények, kezdeményezések
Események és auditok során tett következtetések
Olaj- és Gázipari gyakorlat

„Én-üzenet” megközelítés a tulajdonosi szemlélet és felelősségérzet növelésére
Előíró (pozitív) megfogalmazás a tiltó kifejezések helyett
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A SZABÁLYOK MEGSZEGÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI
A szabályokat megszegők kiteszik magukat
vagy másokat a magasabb kockázatú vagy
halálos eseménynek.

Minden szabályszegési esetet alaposan ki
kell vizsgálni.

Vállalkozók és alvállalkozók alkalmazottainak
tekintetében lehetséges a területről való
kitiltás és a cég kitiltása a MOL telephelyekről,
valamint kizárása a jövőbeli munkákból.
X

X
Amennyiben a szabályszegés szándékosan
történt, vagy mások életét veszélyeztette,
akkor a legszigorúbb fegyelmi
intézkedéseket alkalmazzuk.

Ha a munkahelyi vezető határozza meg azokat a
feltételeket, amelyek szabályszegéshez
vezetnek, vagy nem akadályozza meg a
szabályszegést, akkor a legszigorúbb fegyelmi
intézkedéseket alkalmazzuk vele szemben.
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MIK A SZABÁLYOK?
1. Használd az előírt egyéni
védőfelszereléseket
és a
megfelelő munkaeszközöket!

4. Kérj engedélyt zárt térbe
történő beszállás előtt!

2. Végezz légtérmérést, és tartsd
be
a
munkaengedélyben
foglaltakat!

5. Tartsd be a biztonságos
teheremelés szabályait!

3. Szakaszold ki a veszélyt
jelentő
anyagokat
és
energiákat, győződj meg róla,
hogy adottak a biztonságos
munkavégzés feltételei!

6. Vezess biztonságosan!
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1. HASZNÁLD AZ ELŐÍRT EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEKET
ÉS A MEGFELELŐ MUNKAESZKÖZÖKET!
Veszélyes munkakörnyezetben végzett biztonságos munkavégzéshez elengedhetetlen a munkabiztonsági feltételek
megteremtése, amelynek első lépése a munkatevékenységek megtervezése, a veszélyforrások feltárása, valamint a
biztonsági intézkedések megállapítása. Legfőbb célunk, hogy a munkavállalókat távolt tartsuk a veszélyforrásoktól.
Abban az esetben, ha a veszélyforrások elkerülése munkaszervezéssel, vagy kollektív védelemmel nem megoldható,
az egyéni védőeszközök (EVE) használata válik szükségessé. Az egyéni védőeszközök egészségünk védelmére
szolgálnak és sok esetben életet mentenek (nem számít, hogy direkt vagy indirekt módon). Tehát az egyéni
védőeszközök használata kötelező, amennyiben a használat elő van írva a munkafolyamatok munkavédelmi
kockázatértékelésében vagy a munkaengedélyben.
„Életmentő” egyéni védőeszköznek minősülnek a leesés elleni védőeszközök, valamint a légzésvédő eszközök
(porálarc kivételével).
Munkavállalóként:
Folyamatosan használom a szükséges egyéni védőeszközöket

Megértem az EVE használat fontosságát és a munkavégzés jellegétől függően – pl.: ha magasban történik a
munkavégzés, akkor a leesés elleni védőeszközt, ha fennáll a veszélyes anyagok munkakörnyezetbe történő
kijutása, akkor pedig légzésvédő eszközt – használom azokat
Használat előtt minden esetben ellenőrzöm az EVE-t
Biztosítom az eszközök és tárgyak leesés elleni védelmét

A leesés elleni eszközöket mindig a kikötési ponthoz rögzítem, ha a munkavégzés során megfelelő kollektív
védelem nem áll rendelkezésre
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2. VÉGEZZ LÉGTÉRMÉRÉST, ÉS TARTSD BE A
MUNKAENGEDÉLYBEN FOGLALTAKAT!
A technológiai területekre minden esetben veszélyes munkakörnyezetként tekintünk. Bizonyos tevékenységek
esetében, valamint veszélyes munkakörnyezetben légtérelemzést kell végezni, hogy elkerüljük a potenciális
robbanás veszélyes helyzeteket és/vagy megbizonyosodjunk arról, hogy saját magunk és a munkavégzés hatókörébe
tartózkodó többi ember számára biztonságosan belélegezhető a környezeti levegő. Az ilyen tevékenységre példa a
zárt térben végzett és a tűzveszéllyel járó munkavégzés, ahol az előzetes légtérmérést mindig kötelező elvégzeni és
a munkavégzés időtartamára folyamatos mérést biztosítani.
A munkavégzési engedély, több mint a létesítmény üzemeltetője által aláírt formanyomtatvány – meghatározza a
munka kezdetét, a potenciális veszélyeket és a biztonságos munkavégzés feltételeit. A munkaengedély kiadó
meggyőződik arról, hogy a munka biztonságosan megkezdhető, a biztonsági eszközök a helyükön vannak és
működnek, és a feladatot a tervek szerint el tudják végezni. Továbbá, az engedély felsorolja a munkavégzéshez
kapcsolódó veszélyeket, és meghatározza, hogy e veszélyek hatásait hogyan tudjuk csökkenteni, és hogy hogyan
biztosítható a munkavállalók biztonsága.
Munkavállalóként:
Meggyőződök arról, hogy a munkavégzés engedélyköteles-e
Van-e jogosultságom a munka elvégzésére
Folyamatosan használom az engedélyben nevesített veszélyes közeghez igazodó, legalkalmasabb személyi
gázkoncentráció mérőt, és figyelembe veszem annak jelzéseit. Saját magam és a csapatom is ismeri és betartja
a munkaengedélyben foglaltakat
Meggyőződök róla, hogy a veszélyek kontrolláltak és hogy biztonságosan elvégezhető az engedélyezett munka
Megállítom a munkavégzést, ha a megváltozott körülmények megkívánják
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3. SZAKASZOLD KI A VESZÉLYT JELENTŐ ANYAGOKAT ÉS
ENERGIÁKAT, GYŐZŐDJ MEG RÓLA, HOGY ADOTTAK A
BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI
A kiszakaszolás fizikailag elkülöníti és megvédi a munkavállalókat a munkaterületen lévő különféle energiaforrások
jelentette veszélyektől. Ezek a veszélyes energiaforrások jellemzően az elektromos áram, nyomás és feszültség alatt
álló eszközök, illetve mérgező anyagok és gyújtóforrások. Nyomásalatti technológiai berendezések (pl.: hidraulikusvagy pneumatikus berendezések) esetén szükséges annak kiszakaszolása vagy kizárása a rendszerből.
A
kiszakaszolás továbbá védelmet biztosít a veszélyes anyagok kiáramlásával szemben, pl.: az elzárószerelvények
megfelelő pozícionálásával megelőzzük az anyag elfolyását. Ezért biztonsági jeleket, valamint a rendszerinkben
biztonsági szerelvényeket és eszközöket alkalmazunk (pl.: leválasztó eszközöket / vészleállító szelepeket, lakatot,
biztonsági szelepeket, tűz- és gázérzékelő rendszereket, riasztókat, stb.), amelyek meggátolják a halálos
kimenetelű vagy súlyos baleseteket.
Tűzveszéllyel járó vagy gyújtóforrást igénylő, kiemelten veszélyes tevékenységet tilos megelőző tűzvédelmi
intézkedések és munkaengedély megléte nélkül végezni. Ilyen munkák esetén a gyújtóforrásokat és a gyúlékony
anyagokat el kell különíteni egymástól.
A kiszakaszolások vétlen visszakapcsolása / visszanyitása ellen a LOTO eljárást hajtsuk végre, a biztosított
eszközöket használjuk minden esetben.
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3. SZAKASZOLD KI A VESZÉLYT JELENTŐ ANYAGOKAT ÉS
ENERGIÁKAT, GYŐZŐDJ MEG RÓLA, HOGY ADOTTAK A
BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI
Munkavállalóként:
Meggyőződök arról, hogy a veszélyt jelentő anyagokat és energiaforrásokat előzetesen kiszakaszolták vagy kizárták
Ismerem és használom azokat a biztonsági eszközöket és folyamatokat, amelyeket a munkavégzés során alkalmaznia
kell
Sosem végzek munkát nem megfelelően kialakított munkaárokban
Ismerem és ellenőrzöm a gyújtóforrásokat
Sosem dohányzok a nem dohányzásra kijelölt helyeken
Technológia területen történő, tűzveszéllyel járó munka megkezdése előtt:
Meggyőződök arról, hogy a veszélyes és éghető anyagot előzetesen eltávolították vagy kiszakaszolták
Meggyőződök arról, hogy történtént-e gázkoncentráció mérés a veszélyes övezetben
Rendelkezek tűzveszélyes munkára kiadott engedéllyel és betartom az abban foglaltakat
Megbizonyosodok arról, hogy a légtérelemzés folyamatos

Nem kapcsolom ki, vagy bírálom felül a biztonsági berendezéseket, ellenkező esetben a munkaengedélyben
dokumentáltan ellensúlyozó intézkedést hozok. Biztosítom, hogy a szükséges ellenőrző intézkedések megtörténjenek
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4. KÉRJ ENGEDÉLYT ZÁRT TÉRBE TÖRTÉNŐ
BESZÁLLÁS ELŐTT!
A zárt tereket – tartályokat, edényzetet, készülékeket csővezetékeket vagy aknákat stb. - minden esetben veszélyes
munkaterületnek tekintjük. Mivel ezek nem emberi tartózkodásra lettek tervezve, ezért előfordulhat, hogy veszélyes
anyagok halmozódnak fel, illetve veszélyes légtéri körülmények (pl.: oxigénhiány) alakulnak ki bennük. Miután a zárt terek
megközelíthetősége és menekülési lehetőségei, illetve szellőztetésük korlátozott, ezért ezen tevékenységek kizárólag a
beszállási engedély birtokában végezhetők.

Mindig munkavégzési engedélyt kell kérni olyan tevékenység megkezdése előtt, amelyet zárt térben végeznek. Az
engedélyben fel kell tűntetni azokat a veszélyek, amelyekre zárt terekben számítani lehet a munka során illetve, hogy
ezeket a veszélyeket miként kell ellenőrizni a biztonságos munkavégzés érdekében.
Munkavállalóként:
Meggyőződök arról, hogy a veszélyforrásokat kiszakaszolták
Meggyőződök arról, hogy a légtérmérést elvégezték és a mérés folyamatos
Rendelkezek beszállási engedéllyel a zárt térbe történő munkavégzés megkezdése előtt
Szükség esetén ellenőrzöm és használom a légzésvédő eszközt
Megbizonyosodok arról, hogy a figyelők a megfelelő helyen tartózkodnak és a kommunikáció zavartalan köztük
Munkairányítóként:
Jóváhagyom és ellenőrzöm a zárt térbe történő belépést
Rendelkezek megfelelő kommunikációs eszközökkel, hogy kapcsolatban legyek a zárt térben tartózkodó emberekkel
Tisztában vagyok a mentési tervvel és szükség esetén alkalmazom azt
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5. TARTSD BE A BIZTONSÁGOS TEHEREMELÉS
SZABÁLYAIT!
A teheremelés a veszélyes tevékenységek közé tartozik, amely különféle kockázatokkal jár, hiszen a gravitáció
mindig ellenünk dolgozik. A teheremelő tevékenységeket előzetesen meg kell tervezni és szakképzett személyek
által használt minősített eszközökkel és berendezésekkel kell végrehajtani. A sérült, alulméretezett vagy nemmegfelelő teheremelő szerkezetek használata, illetve a nem-megfelelő emelési technika alkalmazása növeli a
teher leesésével járó balesetek kockázatát.
Annak érdekében, hogy elkerüljük a függő teher alatt történő tartózkodást, munkavégzést a munkaterületet
védelmi zóna kialakításával kell lehatárolni.

Munkavállalóként:
A képesítésemnek megfelelő emelőszerkezeteket használom
Meggyőződök arról, hogy a emelőszerkezeteket felülvizsgálták és teheremelésre alkalmas
Meggyőződök arról, hogy emelést végző és irányító személyek (amennyiben szükséges) kijelölésre kerültek
Meggyőződök arról, hogy emelési útvonal akadálymentes
Biztosítom a munkaterület lehatárolását és soha nem hagyom figyelmen kívül sem a védőkorlátokat és
sem az elkerített zónákat
Soha nem tartózkodok függő teher alatt
Mindig használom a vezetőkötelet a súlyok mozgatásához és elkerülöm a felemelt teher kézzel történő
megérintését
A teheremelést azonnal megszakítom, amennyiben nem tervezett körülmény vagy kommunikációs hiba
merül fel
Minden esetben betartom az emelést irányító személy által kiadott utasításokat
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6. VEZESS BIZTONSÁGOSAN!
Mivel a vezetés a mindennapi életünk szerves része, ezért gyakran alábecsüljük az ezzel járó kockázatokat. A
vezetés veszélyt hordoz, mind a magánéletünk, mind pedig a munkánk során. A saját, kollégáink és a közvetlen
hozzátartozóink biztonsága a mi kezünkben van! A vezető és az utas felelősséggel tartozik a saját és a mások
biztonságáért, és ebbe beletartozik az is, hogy meggyőződjön arról és biztosítsa, hogy az utasok bekapcsolták a
biztonsági öveket.
Munkavállalóként (vezetés közben):
Betartom a közlekedési szabályokat
Vezetésre alkalmas, kipihent és felkészült vagyok
Minden esetben használom a biztonsági övet és ellenőrzöm annak működőképességét

Nem indítom el a gépjárművet, amíg meg nem bizonyosodok meg arról, hogy minden utas használja a
biztonsági övét
Nem lépem túl a sebességkorlátot és mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelően választom meg a
sebességet
Nem használom a mobiltelefonom vagy egyéb mobil kommunikációs eszközömet vezetés közben
Minden esetben a vezetésre fókuszálok - nem dohányzok, nem eszek, nem iszok és nem végzek egyéb
figyelemelterelő tevékenységet
Utasként mindig figyelem, hogy a vezető betartja-e a közlekedési szabályokat
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AZ ÉN FELELŐSSÉGEM:
Ismerni az Életvédelmi Szabályokat: céljait,
alkalmazásait, jelentési és kivizsgálási
folyamatot, lehetséges következményeket.

Biztosítani és meggyőződni arról, hogy a
közvetlen beosztottjaim és a vállalkozók
szükséges oktatása megtörtént.

Jó példával elöl járni! Biztosítani és
meggyőződni arról, hogy az Életvédelmi
Szabályokat tisztességes és megfelelő
módon alkalmazzák.

Jelenteni az Életvédelmi Szabályok
megsértését és támogatni a kivizsgálási
folyamatot.

Biztosítani, hogy csapatom elkötelezett az
Életvédelmi Szabályok betartását illetően, és
mindig a szabályoknak megfelelő magatartást
tanúsítanak.
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SZABÁLYSÉRTÉSEK JELENTÉSE

HELYILEG KELL JELENTENI A HELYI ELJÁRÁSI RENDNEK MEGFELELŐEN!
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AZ ÉLETVÉDELMI SZABÁLYOK MEGSZEGÉSÉNEK
LEHETSÉGES OKAI
RENDSZER HIBA vagy VÉLETLEN
SZABÁLYSZEGÉS

SZÁNDÉKOS SZABÁLYSZEGÉS

Rendszer hiba

A szabályt megszegő személy nem kapott
oktatást vagy a követett utasítások, folyamatok
vezettek a szabályszegéshez.

Meggondolatlanság,
vakmerőség

A személy azt gondolta, hogy ő személy
szerint jobban fog járni, ha úgy cselekszik
ahogyan elgondolta, pl.: a biztonsági
szabályok be nem tartásával lerövidíti
munkaművelet idejét, hogy hamarabb
mehessen haza stb.

Folyamat (rutin)
hiba

A szabályszegésnek ez a típusa a dolgozó vagy a
dolgozók egy csoportja által elfogadott
munkavégzési folyamat okozza.

Rosszindulatúság vagy
szabotázs

A
szabályszegést
elkövető
személy
szándékosan járt el, és így okozott kárt.

Jó szándékú
megsértés

A szabályt megszegő azt gondolta, hogy a
vállalatnak jobb az az eljárás, amit ő követ vagy
azt, hogy a munkát nem lehet elvégezni, ha az
általa elgondolt folyamatot követi.

Figyelem vagy
megértés hiánya

A szabályt megszegő a figyelem hiányát mutatja,
és/vagy nem érti, hogy a cselekedetének milyen
hatása lehet.

Felületesség és
mulasztás

Tevékenység, amely nem a terveknek
megfelelően zajlik, pl. valamit kétszer végeznek
el, valamit rossz módszerrel végeznek vagy
kifelejtenek egy lépést.
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AZ ÉLETVÉDELMI SZABÁLYOK MEGSZEGÉSÉNEK
LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI
RENDSZER HIBA vagy VÉLETLEN
SZABÁLYSZEGÉS
Rendszer hiba

Fegyelmi eljárás során nincs
következménye a cselekedetnek*

Folyamat (rutin)
hiba

Jó szándékú
megsértés
Figyelem vagy
megértés hiánya
Felületesség és
mulasztás

SZÁNDÉKOS SZABÁLYSZEGÉS
Meggondolatlan
ság, vakmerőség

Rosszindulatúsá
g vagy szabotázs

A fegyelmi eljárást követően
következménye lesz a cselekedetnek

A cselekedetnek a lehető
legszigorúbb következményei
lesznek

* Amennyiben más okok nem azonosíthatók a
kivizsgálás során. Amennyiben nem megfelelő
utasítások, folyamatok okozzák a szabályszegést, akkor
azok kijavítása kötelező az újbóli eset megakadályozása
céljából.
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TOVÁBBI SEGÍTSÉG
LÁTOGASD MEG AZ ÉLETVÉDELMI SZABÁLYOK VÁLLALKOZÓI
INFORMÁCIÓS OLDALÁT:

Szemléltető eszközök, kiadványok (poszterek, szórólapok, kiskönyvek)
Oktatási anyagok (Vezetői, Munkairányítói és Munkavállalói csomag)
Gyakran ismételt kérdések
KÉRDÉS ESETÉN LÉPJ KAPCSOLATBA A HELYI MUNKAVÉDELMI
SZAKÉRTŐVEL:
[ NÉV, TELEFON, EMAIL ]
HTTPS://SPS.MOL.HU/SITES/MOLEBK/LISTS/ELETVEDELMISZABALYOK/ALLIT EMS.ASPX
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A MUNKANAP VÉGÉN
MINDENKIT HAZAVÁRNAK!

