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1 PURPOSE OF THIS DOCUMENT / A DOKUMENTUM CÉLJA 
This document specifies the minimum contractual quality requirements for Contractor/Supplier 
providing design engineering, material, equipment and construction services on the Project. The quality 
requirements listed herein, summarized in chapter 6, are applicable for engineering and for 
manufacturing and prefabrication sites and for MOL construction site. Any deviations, exceptions or 
additional requirements shall be mutually agreed in writing between Contractor and MOL. It is 
Contractor’s duty to review all requirements listed herein and  in a written form request from MOL to 
waive any requirement which is not in Contractor’s scope of work.  
 

Ez a dokumentum meghatározza a szerződéses minőségi minimumkövetelményeket a vállalkozó / 
szállító számára, aki anyagokat, berendezéseket és építési szolgáltatásokat nyújt a projekten. Az itt 
felsorolt minőségi követelmények, összegezve a 6 fejezetben alkalmazandók a tervezői és gyártási 
valamint előgyártási helyeken és a MOL kivitelezési területén. Minden ezen dokumentumban 
meghatározott követelésektől való eltérésről, kivételtől vagy további követelményről a Vállalkozó és a 
MOL között írásban kell megállapodni. Vállalkozó köteles felülvizsgálni az összes itt felsorolt 
követelményt és írásban kérje a MOL-t , hogy lemondjon minden olyan követelményről, amely nem 
tartozik a vállalkozó feladatkörébe. 

 
 
 

2 CONTRACTOR’S COMPANY QUALIFICATION / A SZERZŐDŐ 
TÁRSASÁGOK MINŐSÍTÉSE 

In general, the Contractor shall have, as a minimum, implemented a quality management system 
according to international standards, i.e. ISO 9001. 

A Vállalkozónak legalább a nemzetközi szabványoknak megfelelő minőségirányítási rendszert, azaz ISO 
9001 rendszert kell működtetnie. 

MOL reserves the right to perfrom QA Audits on Contractor and Subcontractor quality management 
systems and technical capabilities. The Contractor is responsible to perform Quality Audits on all its 
Subcontractors and present the Audit Reports and results to MOL for approval. 

A MOL fenntartja magának a jogot, hogy minőségbiztosítási auditokat folytasson le a beszállító és a 
beszállító alválallkozóinál az üzemeltetett minőségirányítási rendszer és a műszaki alkalmasság 
értékelése érdekében. A Beszállító felelőssége, hogy Minőségügyi Auditot folytasson le minden 
alvállalkozójánál, és az arról készült audit jegyzőkönyvet a Vevőnek bemutassa.  

According to the Project scope, the Contractor and its Subcontractor(s) shall hold valid certification 
according to international standards for the contracted works: 

A projekt műszaki tartalmának megfelelően a szerződő fél és alvállalkozói a szerződéses munkákra 
vonatkozó nemzetközi szabványok szerint érvényes tanúsítvánnyal kell rendelkeznie: 

• EN ISO 3834 

• EN ISO 1090 

• ASME U, S, M, H… 
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3 CONTRACTOR’S QUALITY PERSONNEL / SZERZŐDŐ MINŐSÉGÜGY  
SZEMÉLYI KÖVETELMÉNYE 

3.1 QUALITY ORGANIZATION / MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE  

The Contractor shall define the organizational structure of the quality organization on the Project. 
Responsibilities for quality activities shall be clearly defined in the Quality Control Plan (QCP) and shall 
be mandatorily project specific.  

A Vállalkozónak meg kell határoznia a minőségügyi szervezet szervezeti felépítését a projekten. A 
minőségellenőrzési tevékenységekre vonatkozó felelősségeket egyértelműen meg kell határozni a 
minőség-ellenőrzési tervben (QCP), és kötelező jelleggel projekt-specifikusnak kell lenniük. 

3.2 CONTRACTOR’S QUALITY REPRESENTATIVE / A SZERZŐDŐ 
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI  

The Contractor shall appoint a project designated quality representative (QA/QC Engineer, QA/QC 
Coordinator or similar position) who will be the main contact point for quality topics between MOL-
Contractor and Subcontractors, if any. The Contractor’s quality representative shall be responsible for 
handling all inspections planned by the ITP(s) at manufacturing, prefabrication and construction sites. 

A Vállalkozó nevesíti a minőségügyi képviselőt (QA/QC Mérnök, QA/QC koordinátor vagy ezzel 
egyenértékű beszotás) projekthez, aki a MOL-Vállalkozó-Alvállalkozó(k) amennyiben vannak közötti 
minőségüggyel kapcsolatos témák fő kapcsolattartója lesz. A Vállalkozó minőségi képviselője felelős az 
ITP-ben meghatározott a gyártás, előgyártás és az építési területeken tervezett minden ellenőrzés 
nyomonkövetéséért és meglétének betartatásáért. 

3.3 QUALITY PERSONNEL / MINŐSÉGÜGYI SZEMÉLYI HUMÁN ERŐFORRÁS 

Contractor shall ensure sufficient number of QC inspectors to conduct inspections according to 
approved ITP(s) on manufacturing, prefabrication and construction sites. 

A Vállalkozónaknál elegendő számú minőségellenőrt kell alkalmaznia, annak érdekében, hogy 
elvégezhesse a jóváhagyott ITP-ben meghatározott ellenőrzési pontokat a gyártás, az előgyártás és az 
építési területen történő munkavégzés során. 

 

4 PROJECT QUALITY DELIVERABLES / PROJEKT MINŐSÉGÜGYI 
FELADATOK 

This chapter describes the minimum required deliverables of QA/QC activities carried out on the 
project. It is Contractor’s responsibility to create and manage all deliverables listed here. 

Ez a fejezet leírja a projekten végrehajtott QA / QC tevékenységek minimálisan szükséges 
követelményeit. A Vállalkozó felelőssége az itt felsorolt összes minőségügyi produktum létrehozása és 
kezelése. 

4.1 QUALITY CONTROL PLAN (QCP) / MINŐSÉGELLENŐRZÉSI TERV 

The QCP shall define the planned QA/QC activities to be carried out on the project. It shall clearly 
specify Contractor’s quality organization as per chapter 3, responsible for the following: 
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A QCP meghatározza a projekten végrehajtandó tervezett QA / QC ( minőségirányítás / 
minőségellenőrzés ) tevékenységeket. Világosan meg kell határoznia a Vállalkozó minőségbiztosítási 
szervezetét a 3. fejezet szerint, amely a következőkért felelős: 

• Creation and management of ITPs ( Inspection Test Plan ) for MOL construction site; / ITP-k ( 
Minőség Ellenőrzési Terv ) létrehozása és kezelése a MOL kivitelezési munkaterületén. 

• Coordination and approval of Subcontractor’s ITPs for manufacturing sites, if subcontractors 
are appointed; / Alvállalkozói ITP-k koordinálása és jóváhagyása a gyártási helyekre, hogyha 
vanak kijelölt alvállalkozók. 

• QA Audit plan or register to confirm Subcontractor(s) have an acceptable quality control 
system; / Minőségbiztosítási audit terv, mely bizonyítja, hogy az alválallkozók megfelelő 
minőségellenőrzési rendszert üzemeltetnek. 

• Organizing quality related meetings on manufacturing and construction sites; / Minőségügyi 
találkozók szervezése a gyártási és kivitelezési munkaterületen 

• Organizing pre-inspection meetings on manufacturing and construction sites; / Minőségügyi 
előkészítő ülések szervezése a gyártási és kivitelezési munkaterületen 

• Define the procedures of execution and testing for special processes (welding, heat treatment, 
NDT, coating) including pressure and leak tests taking into account MOL Group Standards 
(MGS) when applicable; / Meghatározza a különleges eljárások (hegesztés, hőkezelés, 
roncsolásmentes anyagvizsgálat (NDT), felületelőkészítés, felületkezelés, bevonat készítés) 
kivitelezésének és ellenőrzésének, ideértve a szilárdsági nyomáspróba és (tömörségi) 
szivárgásvizsgálatokat, a MOL Group Standards (MGS) előírásainak és követelményeinek 
alkalmazhatóságát.  

• Define project forms, templates, tags to document inspection activities (e.g. QC inspection 
report); / Meghatározza a projekt eljárási és dokumentálási rendjét, sablonok, címkék, 
azonosítók meghatározása az ellenőrzési tevékenységek dokumentálásához (például QC 
ellenőrzés jelentés) 

• Site material incoming inspection, handling and storage documenting and reporting system; / 
A kivitelezési területre érkező anyag bejövő ellenőrzési, kezelési és tárolási dokumentációs és 
jelentési rendszere 

• Define the creation and management of Punch-lists and NCR records; / Meghatározza a 
hiánylista és nemmegfelelősségi riportok (Punch-listák és az NCR rekordok) létrehozásának és 
kezelésének módszerét. 

• Define the scope of the Notified Body Inspector(s) according to the actual EU regulations for 
manufacturers, if such entity is needed / Meghatározza a Bejelentett Független (szervezet) 
Hatósági felügyelő(k) feladatát az aktuális gyártókra vonatkozó EU-s jogszabályoknak 
megfelelően, amenyiben szükség van ilyen szervezetre.  

4.2 INSPECTION AND TEST PLANS (ITP) / ELLENŐRZÉSI ÉS VIZSGÁLATI TERVEK 
(ITP) 

It is Contractor’s contractual obligation to prepare the ITPs related to activities on MOL construction 
site according to MOL Group Investment Work Instruction: ITP Creation and Management (Chapter 8). 

A Vállalkozó szerződéses kötelessége a vonatkozó ITP-k elkészítése a MOL kivitelezési területén történő 
munkavégzéshez, a MOL Csoport Beruházás munkautasítása alapján: ITP készítés és kezelés (8. fejezet). 

Creation of ITPs for manufacturing at Subcontractor’s sites shall be under responsibility of Contractor 
and shall meet the same requirements as mentioned above. 

Az alvállalkozói helyszíneken történő gyártáshoz szükséges ITP-k létrehozása a Vállalkozó felelőssége, 
és a fent említett követelményeknek kell megfelelniük. 
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All ITPs are subject to MOL Project QA/QC Coordinator review and approval before usage. ITPs to be 
sent to MOL Project QAQC minimum 10 working days, if not defined differently by general Contract, 
before the pre-inspection meeting.  During the project life cycle, the Contractor’s quality representative 
is responsible for handling the ITP signing off after inspections have been done. 

Az összes ITP-t a használat előtt a MOL Projekt QA / QC Koordinátor felülvizsgálja és jóváhagyja. ITP-
ket legalább 10 munka  nappal a preinspekciós megbeszélés előtt el kell küldeni MOL QAQC-nek, 
amennyiben az áltatlános szerződésben nincs másként meghatározva. A projekt életciklusa során a 
vállalkozó minőségi képviselője felelős az ITP kezeléséért és az elvégzett ellenőrzési feladatok utáni 
aláírások meglétéért. 

The following ITPs shall be prepared for the project: 

A következő ITP-eket elkészíteni a projekthez: 

• ITP(s) for manufacturing and testing → gyártás és vizsgálat 

• ITP(s) for site acitivities → a helyszíni tevékenységekhez 

• ITP(s) for commissioning. → üzembe helyezéshez, beüzemeléshez 

For refining projects, the ITPs shall contain all applicable and relevant data from MGS-M-REF-M-6.1. 

A projektekre vonatkozóan az ITP-k tartalmazzák az MGS-M-REF-M-6.1 összes alkalmazható és releváns 
adatait.  

The draft of all ITPs has to be sent to MOL Project QA/QC Coordinator and Project Team as soon as 
possible for review and comment. The approval and content will be agreed latest on the Pre-Inspection 
Meeting, according to chapter 4.3. If not officially permitted by MOL Project Manager, 
manufacturing/prefabrication and site construction may start only when ITPs are reviewed and 
approved by MOL QA/QC Coordinator. 

Az összes ITP tervezetét a lehető legrövidebb időn belül meg kell küldeni a MOL Project QA / QC 
koordinátorának és a projektcsapatnak felülvizsgálatra és megjegyzésre. Az ITP(k) jóváhagyása és az 
ITP(k) tartalmát illető megegyezésnek legkésőbb az elővizsgálati megbeszélésen meg kell történnie a  
4.3. fejezet szerint. Ha a MOL Projektmenedzser hivatalosan nem engedélyezi, akkor a gyártás / 
előregyártás és a helyszíni kivitelezés csak akkor kezdődhet meg, amikor az ITP-ket felülvizsgálta és 
jóváhagyta a MOL QA / QC koordinátora. 

4.3 PRE-INSPECTION MEETINGS / PRE-INSPEKCIÓS MEGBESZÉLÉS 

Before any manufacturing, prefabrication or construction activities start, it is Contractor’s duty to 
organize a Pre-inspection meeting in order to define and make final agreements between MOL-
Contractor-Subcontractor for upcoming inspections according to ITPs. Final approval of ITPs may be 
done latest at this project stage. The requirement for pre-inspection meetings is mandatory for long 
lead items and site construction. It can be waived for off-the-shelf procured items. 

A gyártás, az előgyártás vagy az építési tevékenység megkezdése előtt a Vállalkozó kötelessége az 
elővizsgálati értekezlet megszervezése annak érdekében, hogy meghatározza és véglegesítse a MOL-
Vállalkozó-Alvállalkozó között az ITP-k szerinti esedékes ellenőrzéseket. Az ITP-k végső jóváhagyásának 
legkésőbb ezen a projekt fázisban meg kell történnie. A pre-inspection meetingre vonatkozó 
követelmény kötelező hosszú átfutási idejű tételek  és helyszíni kivitelezés esetén. Ettől eltekinthetünk a 
kereskedelmi tételek beszerzése esetén. 

4.4 AS-BUILT INDEX / „D” TERV TARTALOM 

The Contractor shall propose an As-Built Documentation Index Sheet, or similar content sheet, which 
is subject to MOL Project QA/QC Coordinator and Project team approval. It shall contain the list of all 
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relevant project documents for manufacturing and construction that will be part of the final As-Built 
Documentation. The content of the As-Build Documentation shall be agreed and approved before 
manufacturing and construction activities start. 

A Vállalkozónak javasolnia kell egy megvalósulási dokumentáció “D” terv tartalomjegyzéket, vagy 
hasonló tartalomjegyzéket, mely a MOL Project QA / QC Koordinátor és Projekt team jóváhagyásától 
függ. Tartalmaznia kell a gyártáshoz és az építéshez szükséges valamennyi vonatkozó 
projektdokumentumot, amely a végső megvalósult állapotot bizonyító dokumentáció részét képezi. A 
megvalósulási dokumentáció tartalmát illetően a gyártási és építési tevékenységek megkezdése előtt 
meg kell állapodni és jóvá kell hagyni. 

4.5 MANUFACTURING DOCUMENTATION / GYÁRTÁSI DOKUMENTÁCIÓ 

Manufacturing documentation (i.e. Manufacturing Documentation Register) shall be prepared and be 
ready for review during Final inspection of ordered item at Contractor or Subcontractor premises, and 
draft documentation shall be available during intermediate inspections. Traceability of materials and 
processes shall be ensured.  

A gyártási dokumentációt (azaz a gyártási dokumentációs nyilvántartást, gépkönyvet) el kell készíteni 
és felülvizsgálatra rendelkezésre kell állnia a megrendelt termékek végátvételi időpontjában az 
alvállalkozói telephelyen, illetve a  munkapéldányoknak a munkaközi gyártóművi ellenőrzéseken. 
Biztosítani kell az anyagok és folyamatok nyomon követhetőségét. 

4.6 AS-BUILT DOCUMENTATION / MEGVALÓSULÁSI DOKUMENTÁCIÓ 

The As-Built Documentation is a final QA deliverable of the Project and special attention has to be paid 
to traceability of activities, processes and materials. In particular, attention shall be paid to As-Built 
drawings which shall contain actual and not nominal measures of manufactured/constructed items, 
based on dimensional reports.  

Az elkészült Megvalósulási dokumentáció a projekt végső minőségbiztosítási eredménye, és különös 
figyelmet kell fordítani a tevékenységek, folyamatok és anyagok nyomon követésére. Különös figyelmet 
kell fordítani arra, hogy a megvalósulási rajzok, a tényleges megvalósulást rögzítsét a mérési 
jegyzőkönyveknek megfelelően.ra, amelyeknek tartalmazniuk kell a gyártott / konstruált elemek 
aktuális és nem névleges méreteit.  

It is Contractor’s duty to collect all the documentation created during construction, pre-fabrication and 
manufacturing phases which was under Contractor scope.  

A Vállalkozó kötelessége összegyűjteni az építési, előkészítési és gyártási fázisok során keletkezett 
dokumentációt, amely a vállalási körébe tartozik. 

The As-Built Documentation shall be completed and handed over to MOL Project QA/QC Coordinator 
latest within three weeks from Performance Guarantee Tests or commissioning, if not defined 
differently in general Contract. A handover report shall be issued by the Contractor and signed off by 
MOL QA/QC Coordinator.  

Az elkészült dokumentációt a Teljesítményi Megfelelősségi Vizsgálat vagy üzembe helyezés után, de 
legkésőbb három héten belül a MOL Project QA / QC koordinátornak át kell adni, amennyiben az 
áltatlános szerződésben nincs másként meghatározva. Az átadási jelentést a Vállalkozó bocsátja ki, és 
a MOL QA / QC koordinátora aláírja. 
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4.7 PUNCH-LIST (PL) / HIBA LISTA 
Contractor and its Subcontractor(s) shall maintain the Punch-list as evidence of outsanding works and 
shall ensure all PL items have been closed-out before any Final inspection or hand-over. A PL 
management procedure and format shall be described in the QCP.  
 

A Vállalkozó és alvállalkozója (i) a Hiány (Punch)-listát vezet, mint a hiányzó munkák bizonyítékaként, 
és biztosítja, hogy minden PL-t bezárásra került a végső ellenőrzés vagy átadás előtt. A PL kezelési 
eljárást és formátumot a QCP-ben kell meghatározni. 

4.8 NON-CONFORMITIES (NCR) REGISTER / NEM-MEGFELELŐSSÉGEK  
NYILVÁNTARTÁSA   

The Contractor shall have a written procedure for identifying and controlling nonconforming items for 
both manufacturing and construction phases. Non-Conformities shall be handled by the Contractor. If 
any deviation from project requirements or standards occur, it is Contractor’s duty to propose a 
technical solution which is subject to MOL’s approval. It has to be ensured all deviations are corrected 
by Contractor and accepted by MOL before close out of the Project.  

A Vállalkozónak írásbeli eljárással  kell rendelkeznie a nem megfelelő elemek azonosítására és 
ellenőrzésére, mind a gyártási, mind az építési szakaszokra vonatkozóan. A nem megfelelőségeket a 
Vállalkozó kezeli. Ha bármilyen eltérés tapasztalható a projekt követelményeitőlvel vagy 
szabványaitólval, akkor a Vállalkozó köteles a MOL álltal előzetesen jóváhagyatott műszaki megoldást 
javasolni. Biztosítani kell, hogy az eltéréseket a vállalkozó korrigálja és a MOL elfogadja, mielőtt a 
projekt lezárulna. 

 

For any eventual deviation, the Contractor may propose a solution for MOL’s approval as follows:  

Bármely lehetséges eltérés esetén a Vállalkozó a MOL jóváhagyására a következőképpen javasolhat 
megoldást: 

• Use-as-is  → Bár az elem nem megfelelő, de használható, nincs újratelepítés vagy javítás 

• Repair → Javítható 

• Scrap. → Selejt 

 

 

5 QA/QC INSPECTIONS / QA / QC ELLENŐRZÉSEK 

The Contractor is responsible for performing all inspections and tests required by the Contract. 
Therefore the QA/QC inspection activites shall be properly organized by Contractor’s quality 
representative both for MOL Group construction sites and Subcontractor external sites. Personal 
qualification and equipment/tools calibration certificates shall be valid and available for review at any 
time (in particular for special processes).  

A Vállalkozó felelős a szerződésben előírt minden ellenőrzés és vizsgálat elvégzéséért. Ennek érdekében 
a QA/QC ellenőrzési tevékenységeket a Vállalkozó minőségügyi képviselőjének kell megfelelően 
szerveznie, mind a MOL-csoport építési helyszínein, mind az alvállalkozó külső munkaterületein.  A 
személyi minősítések és a berendezések / eszközök kalibrációs tanúsítványai érvényeseknek kell lennie 
és felülvizsgálatra bármikor rendelkezésre kell állniuk (különösen a különleges folyamatok esetében). 
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All QA/QC inspections shall be carried out according to the relevant and approved ITPs. It is Contractor’s 
duty to ensure all ITP inspection steps are executed, documented and endorsed by signatures in the 
ITP. The Contractor shall maintain and manage the original ITP document until completion of the 
Project and hand it over to MOL together with the As-Built Documentation. Inspection notifications 
shall be defined in the QCP and the format to be agreed at the Pre-Inspection meeting.  

Valamennyi QA / QC ellenőrzést a vonatkozó és jóváhagyott ITP-k szerint kell elvégezni. A Vállalkozó 
kötelessége biztosítani, hogy minden ITP ellenőrzési lépés végrehajtásra, dokumentálása és aláírása 
kerül. A Vállalkozó az eredeti ITP dokumentumot a Projekt befejezéséig tartja fenn és kezeli, majd átadja 
a MOL-nak a Megvalósulási dokumentációval együtt. Az ellenőrzési értesítéseket a QCP-ben kell 
meghatározni és a ennek formáját illetően az elővizsgálati értekezleten kell megegyezni.  

Access to project manufacturing, pre-fabrication and construction sites shall be granted at all times to 
MOL QA/QC representatives both by Contractor and Subcontractor.  

A mindenkori hozzáférést a MOL QA / QC képviselői számára a projekt gyártási, az előgyártási és a 
helyszíni kivitelezési munkaterülethez mind a Vállalkozónak, mind az alvállalkozónak biztosítani kell. 

Notification for inspections according to ITPs shall be agreed latest at the Pre-Inspection meeting. It is 
Contractor’s obbligation to manage the ITP inspection steps and inform the inspection stakeholders 
about planned inspections in due time as per the agrements (Witness and Hold points especially). For 
random inspections it shall be noted that MOL QA/QC representatives shall be granted to visit sub-
contractor premises and conduct inspections at any time (as foreseen by ITP) regardless of Contractor’s 
QA/QC representative attendance.  

Az ITP szerinti ellenőrzésekről szóló értesítési folyamatról és rendszeréről legkésőbb az elővizsgálati 
értekezleten kell megegyezni. A Vállalkozó kötelezettséget vállal az ITP ellenőrzési lépéseinek kezelésére, 
és megfelelő időben tájékoztatja az ellenőrzési érdekelt feleket a tervezett vizsgálatokról az 
egyezmények szerint (Különösen a tanúsítás és visszatartási pontokra). A véletlenszerű ellenőrzésekkel 
kapcsolatban megjegyzendő, hogy a MOL QA/QC képviselőinek jogot kell biztosítani az alvállalkozói 
létesítmények meglátogatására és ellenőrzések elvégézésre bármikor (az ITP alapján), függetlenül a 
Vállalkozó QA/QC képviselőjének a részvételétől. 

 
MOL reserves the right to evaluate any material delivered by Contractor at MOL construction site.  
MOL’s incoming inspection may cover, but is not limited to, product type, quantity, supplied documents 
including first article or test reports, dimensional specifications, material specifications, and/or 
externally visible transportation damage. Contractor will be notified if rejected goods are identified and 
after confirmation of the defective material, rejected material shall be replaced by Contractor at his 
cost.  
 

A MOL fenntartja magának a jogot, hogy értékelje a MOL építési helyén a vállalkozó által szállított 
anyagokat. A MOL bejövő felülvizsgálatának terjedelmét nem korlátozhatja a termék típusa, 
mennyisége, a szállított dokumentumok, beleértve az első fejezetet vagy vizsgálati jelentéseket, méret 
előírásokat, anyagelőírásokat és/vagy külső látható szállítási károkat. A hibás termék/árú azonosítása 
és a hiba tényének megerősítése után a MOL értesítést küld a Vállalkozónak, a hibás  terméket a 
Vállalkozó saját költségén cserélni kötelkes.  
 

In case an inspection has to be postponed/repeated or the result is not satisfactory, where MOL 
delegated QA/QC person takes part,  MOL Project Manager has the right to request from Contractor 
the reimbursement of any expenses which occurred and not limited to: travel, board,  man-day rate. 
This applies only to inspections scheduled by ITP and officially notified by Contractor. This requirement 
does not apply for MOL construction site but it does for all external non-MOL sites. Random inspections 



 CONTRACTUAL QUALITY REQUIREMENTS (CQR) 

 Group Investment  SZERZŐDÉSES MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK (SZMK) 
  PROJECT 

 

 Page: 10/21 
 Revision: 1 / June 2020 

expenses which MOL performs at its own discretion at external sites shall not be taken into 
consideration regardless of the outcome of inspection. 
 
Abban az esetben, ha az ellenőrzést el kell halasztani / megismételni, vagy az eredmény nem kielégítő, 
ha a MOL megbízott QA / QC személye vesz részt, a MOL Projektmenedzserjének joga van kérni a 
Vállalkozót a felmerült költségek megtérítésére, amely nem korlátozódik a következőkre: utazás , 
ellátás, emberóra/napidí. Ez csak az ITP által tervezett és a vállalkozó által hivatalosan bejelentett 
ellenőrzésekre vonatkozik. Ez a követelmény nem vonatkozik a MOL kivitelezésekre, de minden külső, 
nem MOL helyszínre vonatkozik. A véletlenszerű ellenőrzések költségeit, amelyeket a MOL saját 
belátása szerint külső helyszíneken hajt végre, az ellenőrzés eredményétől függetlenül nem veszik 
figyelembe.
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6 SUMMARY OF CONTRACTUAL QUALITY REQUIREMENTS / A SZERZŐDÉSES MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK 
ÖSSZEFOGLALÁSA 

Table 1: Quality requirements summary for design engineering contractors/subcontractors: 

Táblázat 1: Minőségügyi követelmények összefoglalása tervezőmérnöki vállalkozók / alvállalkozók számára: 

# 
KÖVETELMÉNY 
Requirement 

TERVEZŐ FELELŐSSÉGE 
Designer Responsibility 

MOL FELELŐSSÉGE 
MOL Responsability 

1 Szerződő Tervező tanúsításai 
Contracting Designer Certifications 

Tervezőnak dokumentált és tanúsított Minőségbiztosítási és Minőségirányítási 
rendszerrel kell rendelkeznie (ISO 9000 vagy egyenértékű). 

The designer must have a documented and certified Quality Assurance and Quality 
Management System (ISO 9000 or equivalent). 

Felülvizsgálat 
Review 

2 Minőségellenőrzési Terv (QCP: 
Quality Control Plan) 

A QCP meghatározza a QC-hez szükséges (minőségellenőrzési) szervezetet és a a 
projekten végrehajtandó tervezett tevékenységeket.  

QCP defines the organization needed for QC (quality control) and the activities planned 
for the project 

Felülvizsgálat 
Review 

3 Minőségügyi ellenőrzések 
kivitelezése a Tervező feladata   
Execution of Quality Controls is 
Designer’s task 

A QC (minőségellenőrzési) tevékenységeket a Tervező minőségügyi képviselőjének 
kell szerveznie a minőségellenőrzési dokumentumokban meghatározottak szerint 

(QCP, ITP, stb). Tervező felelőssége értesíteni a MOL Beruházás Projekt 
Implementációs Menedzserét az ellenőrzések eredményeiről.  

QC (quality control) activities should be organized by the quality representative of the 
Designer as specified in the QC documents (QCP, ITP, etc.). It is the designer's 

responsibility to notify the MOL Investment Project Implementation Manager about 
the results of the inspections. 

Felülvizsgálat 
Review 
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# 
KÖVETELMÉNY 
Requirement 

TERVEZŐ FELELŐSSÉGE 
Designer Responsibility 

MOL FELELŐSSÉGE 
MOL Responsability 

4 Személyi tanúsítás és eszköz 
kalibrációs/validálási bizonylatok 
aktualizáltak és érvényesek 
Personal Certification and Device 
Calibration / Validation Certificates 
are updated and valid 

Tervező felelőssége. Csak a megfelelő engedéllyel rendelkező személyzet használata 
(Magyar Mérnöki Kamara) 
 Designer Responsability 

To use only personnel with the correct authorization (Hungarian Chamber of 
Engineering) 

Felülvizsgálat 
Review 

5 Minőségellenőrzési és vizsgálati terv 
biztosítása (ITP: Inspection and Test 
Plan) 

Minőségellenőrzési és Vizsgálati Terv (ITPs: Inspection and Test Plan) vagy más 
minőségellenőrzési tervező formátum elkészítése a Tervező feladata. 

It’s the Designer’s task to develop an Inspection and Test Plan (ITPs) or an other 
quality control design format. 

Felülvizsgálat 
Review 

6 Alvállalkozók Minőségellenőrzési és 
vizsgálati terve  
Subcontractor Quality control and 
inspection plan 

A Tervező feladata az Alvállalkozók nyomon követése minőségellenőrzési tervező 
formátum elkészítése és végrehajtása érdekében.  

The Designer is responsible for the quality of engineering delivered by Subcontractors, 
they shall check it the same way as they do their own documents 

(write/check/approve process) 

Felülvizsgálat 
Review 

7 „D-Terv” tartalomjegyzék  As Built 
Index (depending on scope, current 
contract is also for Feasibility 
Study/Basic/FEED) 

Tervezőnak kötelessége elkészítenie egy minta „D”-Terv tartalomjegyzéket, még a 
projekt implementációs fázisa előtt. 

It is the obligation  of the designer to produce a sample As Built drawings table of 
contents before the project implementation phase. 

Jóváhagyás 
Approval 

8 „D”-Terv rajznak tartalmaznia  kell a 
megmunkált, gyártott, előgyártott 
és összeállított darabok/alkatrészek 
és termék valódi méreteit  
As Built drawings must contain the 
actual dimensions of parts / parts 
and product that are machined, 
manufactured, prefabricated and 
assembled 

„D”-Terv rajzain szerepeltetni kell az aktuális és méretellenőrzés során mért 
méreteket.  

As Built drawings must contain the dimensions measured during the current and size 
checks. 

Felülvizsgálat 
Review 
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# 
KÖVETELMÉNY 
Requirement 

TERVEZŐ FELELŐSSÉGE 
Designer Responsibility 

MOL FELELŐSSÉGE 
MOL Responsability 

9 „D”-Terv (As-Built) dokumentáció 
elkészítése és átadása 
preparation and submission of 
documentation 

A Tervező feladata elkészíteni a „D”-Tervet melynek tartalmaznia kell a gyártási 
dokumentációt (Manufacturing Data Book vagy egyenértékű) és a helyszíni munka 

alatt elkészült minőségügyi dokumentumokat az előzetesen megállapodott 
tartalomjegyzék alapján. A „D”-Terv átadásának időpontjáról a MOL Beruházás Projekt 

Implementációs Menedzserével meg kell állapodnia. 
Is the Designer’s task  to prepare As Build plan, which contains quality documentation 

based on the production of a (manufacturing data book or equivalent) and on-site 
quality documents based on a pre-agreed table of contents. Agree with MOL 

Investment Project Implementation Manager on date of transfer of As Build plan 

Jóváhagyás 
Approval 

10 MOL Csoport Szabványok (MGS: 
Mol Group Standards) és más 
nemzetközi szabványokat 
alkalmazni kell 
and other international standards 
to apply 

A Tervező feladata a szerződésben meghatározott szabványok alkalmazása és szigorú 
betartása.  

It is the Designer's responsibility to apply and strictly comply with the standards 
determined in the contract. 

Felülvizsgálat 
Review 

11 Hibalista (PL: Punch List handeling is 
designer responsability) kezelése a 
Tervező feladata (e.g. review record 
for design jury) 

Hibalista kezelése a Tervező feladata, és minden be nem fejezett munkát tartalmaznia 
kell. A hibalistát teljes mértékben le kell zárni mielőtt a projekt lezárul.  

Punch list management is the responsibility of the Designer and must include any work 
in progress. The Punch list must be completely closed before the project is completed. 

Jóváhagyás 
Approval 
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Table 2: Procurement and construction quality requirements summary:  

Táblázat 2: Beszerzési és építési minőségügyi követelmények összefoglalása: 

 

# 
REQUIREMENT 

Követelmény 

DELIVERABLE by CONTRACTOR 

Vállalkozó felelőssége 

MOL RESPONSIBILITY 

MOL felelőssége 

1 Contractor company qualification 

Kivitelező cég minősítése 

(chapter 2.) 

Certificate Review 
Felülvizsgálat  

2 Project specific Contractor's Quality 
Control Plan 

Projekt-specifikus Kivitelező 
minőségellenőrzési terv 

(chapter 4.1) 

Document Approval 
Jóváhagyás 

 

3 Dedicated QC personnel 

Kirendelt Minőségellenőr személyzet 

(chapter 3.) 

CV Review 
Felülvizsgálat 
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# 
REQUIREMENT 

Követelmény 

DELIVERABLE by CONTRACTOR 

Vállalkozó felelőssége 

MOL RESPONSIBILITY 

MOL felelőssége 

4 Personnel qualification and 
equipment calibration certificates to 
be current and valid 

Személyzet képesítése és 
berendezések kalibrálási 
bizonyítványokat, aktuális és 
érvényes 

(chapter 5.) 

Certificate Review 
Felülvizsgálat 

 

5 Inspection and Test Plan(s) (ITP) 

Ellenőrzési és vizsgálati terv 

(chapter 4.2) 

ITP Approval 
Jóváhagyás 

 

6 ITPs creation and management shall 
be done by Contractor 
Az ITP-k létrehozását és kezelését a 
vállalkozó végzi 

(chapter 4.2.) 

n.a. n.a. 

7 Pre-Inspection Meeting 

(chapter 4.3) 

Notification / Minutes of Meeting / ITP / As-Built Index Approval 
Jóváhagyás 
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# 
REQUIREMENT 

Követelmény 

DELIVERABLE by CONTRACTOR 

Vállalkozó felelőssége 

MOL RESPONSIBILITY 

MOL felelőssége 

8 Notification of Inspections (NOI) 

Értesítés a vizsgálatokról 

(chapter 5.) 

Notification n.a. 

9 As-Built Documentation Index sheet 
preparation 

As-Built (D terv) dokumentációs 
indexlap készítése 

(chapter 4.4.) 

Document Approval 
Jóváhagyás 

 

10 As-Build Drawings to contain actual 
measures of items 

As-Build rajzok (D terv), amelyek az 
elemek tényleges méreteit 
tartalmazzák 

(chapter 4.6) 

As-Built Drawing Review 
Felülvizsgálat 

 

11 As-Built Documentation compilation 
and handover 

As-Built (D terv),  dokumentáció 
összeállítása és átadása 

(chapter 4.6) 

Documentation Approval 
Jóváhagyás 
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# 
REQUIREMENT 

Követelmény 

DELIVERABLE by CONTRACTOR 

Vállalkozó felelőssége 

MOL RESPONSIBILITY 

MOL felelőssége 

12 Mol Group Standards (MGS) shall be 
used and applied 

A Mol Csoport Szabványait (MGS) 
kell alkalmazni és alkalmazni 

(chapter 4.1) 

n.a. n.a. 

13 Project Specific Procedures 
according to MGS 

Projekt-specifikus eljárások az MGS 
szerint 

(chapter 4.1) 

Document Review by Engineering 
Department 

14 QC Inspections Reporting by 
Contractor 

A minőségellenőrzési vizsgálatok 
jelentései a vállalkozó által 

(chapter 5.) 

Report Review 
Felülvizsgálat 

 

15 Punch-list to be managed by 
Contractor 

Punch-listát a kivitelező kezelje 

 

(chapter 4.7) 

Document Review 
Felülvizsgálat 
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# 
REQUIREMENT 

Követelmény 

DELIVERABLE by CONTRACTOR 

Vállalkozó felelőssége 

MOL RESPONSIBILITY 

MOL felelőssége 

16 NCRs to be managed by Contractor 

Nemmegfelelőségeket a kivitelező 
kezelje 

(chapter 4.8) 

Report Approval 
Jóváhagyás 

 

17 Non-Conformities Register to be 
managed by Contractor 

Nemmegfelelőségi jegyzéket a 
kivitelező kezelje 

(chapter 4.8) 

Register Approval 
Jóváhagyás 

 

18 Material Incoming inspections on 
construction site 

Beszállított anyagok ellenőrzése a 
kivitelezésen 

(chapter 5.) 

Report Review 
Felülvizsgálat 

 

19 Traceability of materials to be 
ensured 

Anyagok nyomonkövethetősége 
legyen biztosítva 

(chapter 4.6) 

As-Built Documentation Approval 
Jóváhagyás 
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# 
REQUIREMENT 

Követelmény 

DELIVERABLE by CONTRACTOR 

Vállalkozó felelőssége 

MOL RESPONSIBILITY 

MOL felelőssége 

20 Notified Body appointment 

Harmadik fél megbizása 

(chapter 4.1) 

Info Review 
Felülvizsgálat 

 

Site-specific requirements: DS Production MOL (Danube and Zala Refineries)  

21 Flange Installation exam  

Karimaszerelési vizsga 

In the field of DS Production MOL (Danube and Zala Refinery) the precondition for work 
is the participation and a successful examination of a professional training. The 
organizer of these is the Petrolszolg Kft. as a Single Service Company of MOL.  

A DS Termelés MOL területén (Dunai- és Zalai- finomító) történő karima szerelési 
tevékenység végzésének feltétele egy oktatáson történő részvétel és az ezt követő vizsga 
sikeres teljesítése. Az oktatás és vizsga szervezője – mint a MOL egy-szervíz cége - a 
Petrolszolg Kft. 

Review 
Felülvizsgálat 

 

22 Welding certification 

Hegesztői minősítés 

In the field of DS Production MOL (Danube and Zala Refinery) the welder can do a job 
only who is registered by Responsible Welding Coordinator (RWC) of Maintenance 
Technical Inspection. The criterion of this a valid welder qualification and a successful 
working test.  

A DS Termelés MOL üzemi területén (Dunai- és Zalai- finomító) hegesztési 
tevékenységet csak a Karbantartás Műszaki Felügyelet hegesztési felelőse által 
nyilvántartásba vett minősített hegesztő végezhet. A nyilvántartásba vétel feltétele az 
érvényes hegesztő minősítéseken túlmenően egy sikeresen teljesített munkapróba. 

Review 
Felülvizsgálat 
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# 
REQUIREMENT 

Követelmény 

DELIVERABLE by CONTRACTOR 

Vállalkozó felelőssége 

MOL RESPONSIBILITY 

MOL felelőssége 

23 Pressure test of valves  

Szerelvény nyomáspróba 

 

In the field of DS Production MOL (Danube and Zala Refinery) should be 
checked the valves by pressure test before installation. The pressure test is 
carried out by the Petrolszolg Kft. as a Single Service Company of MOL. The 
pressure test is not required in the following cases:  

• valves with forged body 

• welded joints valves 

• valves with cast iron body, where the medium is not flammable and 
the operational temperature < 200°C and the nominal pressure ≤ PN40 

• the nominal diameter of valve > DN500 mm or the installation length of 
valve > 800 mm or the nominal pressure of valve > PN250  

A DS Termelés MOL területén (Dunai- és Zalai- finomító) a csővezetéki 
szerelvényeket beépítésük előtt a Petrolszolg Kft. – a MOL egy-szervíz cége – által 
elvégett nyomáspróbával kell ellenőrizni. Nem szükséges nyomáspróba az alábbi 
esetekben: 

• kovácsolt házú szerelvényeknél 

• hegesztéssel beépíthető (hegtokos, hegtoldatos) szerelvényeknél 

• öntvény házas szerelvényeknél, ahol a közeg nem tűzveszélyes és az 
üzemi hőmérséklet < 200°C és a névleges nyomásfokozat ≤ PN40 

• a következő tartományon kívül eső szerelvényeknél: DN > 500 mm vagy 
a beépítési hossz > 800 mm vagy a névleges nyomásfokozat > PN250 

Review 
Felülvizsgálat 
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7 PROJECT CLOSE-OUT / PROJEKT ZÁRÁS 

From MOL Group Investment QA/QC side the Project shall be considered closed when the following 
has been fulfilled:  

A MOL-csoport Beruházás QA / QC oldalán a Projekt akkor tekinthető zártnak, ha a következő feltételek 
teljesültek: 

• ITPs all inspection steps signed and accepted; → az ITP-ben minden ellenőrzési lépés el van 
fogadva, és aláírva  

• Punch-lists closed; → Hibalista lezárva 

• NCRs closed; → Nem megfelelőségi, szabálytalansági nyilvántartás lezárva 

• Manufacturing Documentation submitted, accepted and included in the As-Built 
Documentation; → Gyártási dokumentáció a Megvalósulási Dokumentáció része, benyújtva és 
elfogadva a MOL részéről. 

• As-Built Documentation accepted and handed over; → Megvalósulási dokumentum 
jóváhagyva és átadva 

• Certificate of Conformity (or equivalent) issued by Notified Body; → Megfelelőségi tanúsítvány 
(vagy azzal egyenértékű használatbavételi engedély) a bejelentett független szervezet által 
kiadva 

• Approved Performance Guarantee Tests. → Jóváhagyott Garanciális teljesítmény kimérés  
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