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1. A DS Termelés MOL bemutatása 

1.1. DS Termelés MOL tevékenysége 

A DS Termelés MOL fő feladata kőolaj finomítás, kőolajtermékek, petrolkémiai termékek, és speciális 

finomítói termékek gyártása és minőségellenőrzése. Termékminősítések tevékenységet a MOL Nyrt. 

más egységei számára, így a Kutatás-Termelés MOL és a Logisztika MOL szervezet számára is végez.  

A szervezet feladatai közé tartozik a gyártás hatékonyságát javító javaslatok, tanulmányok kidolgozása. 

Speciális finomítói termékek csomagolása, tartálykocsis és vasúti töltése. Bitumenek és speciális 

bitumenek gyártása. Fáradt olaj feldolgozás. Bizonyos energiaféleségek előállítása. Környezet- és 

korrózióvédelmi fejlesztések és laboratóriumi tevékenység.  

A szervezet tevékenysége kiterjed még a kőolajok és egyéb szénhidrogén alapanyagok tárolására, 

félkész- és késztermékek Logisztikának történő átadására. Ezeken kívül a feladatai közé tartozik még az 

Üzemi kísérletek és kimérések előkészítése, lefolytatása és értékelése, illetve üzemi katalizátor cserét 

előkészítő laboratóriumi tesztek irányítása és a katalizátormenedzsment folyamatban való szakértői 

részvétel.  

Az elsődleges kőolaj feldolgozás Százhalombattán történik.  A hazai és az import kőolaj elsősorban 

csővezetéken, kisebb részben közúton és vasúton érkezik a Dunai Finomítóba. 

 

A DS Termelés MOL üzemeiben az alábbi fő termékcsoportok kerülnek előállításra: 

• motorhajtóanyagok • kén 

• C3 és C4 cseppfolyós gáz termékek • maleinsavanhidrid (MSA) 

• tüzelőolajok • bázisolajok 

• vegyipari alapanyagok • paraffinok 

• aromás termékek • bitumenek 

• n-hexán és speciálbenzinek • petrolkoksz 

1.2. A szervezet szabályozási környezete 

A szervezet működését nagy számú, és szerteágazó szabályozási környezet és hatósági kapcsolat 

rendszer jellemzi. A magyarországi jogi szabályozás mellett az Európai Uniós műszaki-jogi szabályozások, 

szabványok átvételre és beépítésre kerülnek. 

 

A DS Termelés MOL egyes tevékenységeinek végzését külső vállalkozók megbízásával végzi, illetve a 

MOL-csoporton belül kialakult szervezeti, és munkamegosztás keretében arra felhatalmazással bíró 

szervezetek szolgáltatják, például: 

− értékesítés és marketing, vevői követelmények, elégedettség megismerése, továbbítása; 

− termékfejlesztés; 

− beszerzés; 

− beruházás; 

− karbantartás, műszerkarbantartás, javítások végzése; 

− kalibrálás, hitelesítés; 

− csomagolás; 

− tárolás, szállítás; 
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− minőségirányítás, környezetvédelem, munkahelyi egészségvédelem, biztonságtechnika, 

iparbiztonság; 

− HR tevékenységek biztonság és védelem; 

− kommunikáció; 

− ingatlangazdálkodási, létesítménygazdálkodási, szállítási, információszolgáltatási és 

dokumentumkezelési, eszköz és anyaghasznosítási, készletgazdálkodási és raktározási 

szolgáltatások; 

− nem CH-anyagok készletgazdálkodása Pénzügyi tevékenységek Informatikai szolgáltatások. 

2. Környezetvédelmi teljesítmény értékelése 

2.1. Környezetirányítási Rendszer működtetése 

A DS Termelés MOL 1999 óta működtet tanúsított Környezetközpontú Irányítási Rendszert (KIR). 

Alapvető elvárás, hogy a cégünk tevékenysége során megfeleljen a környezetvédelmi jogszabályoknak. 

A KIR működtetésével az alapvető elváráson túlmenően, a természeti erőforrások felhasználásának és a 

környezet terhelés, illetve a negatív környezeti hatások csökkentésére való törekvésünkkel bizonyítjuk 

a környezettudatos üzemeltetés iránti elkötelezettségünket. Az erőforrások hatékonyabb és csökkenő 

mértékű felhasználásával, a környezetvédelmi bírságok elkerülésével költségeink csökkennek, ami 

hatékonyabban működést tesz lehetővé. 

A KIR folyamataink működését belső audit rendszerrel mérjük. Az auditok során feltárt eltérések 

helyesbítésére, illetve ismételt előfordulásának megakadályozására minden esetben intézkedést 

határozunk meg és annak teljesülését ellenőrizzük, valamint folyamatosan törekszünk 

hatékonyságnövelő akciók meghatározására is. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos üzemeltetés, viselkedés elterjesztésére, követelmények 

megismerésére. 

Környezetirányítási rendszerünk szabvány követelményeknek való megfelelését minden évben külső 

céggel ellenőriztetjük. 2020-ban a rendszerünk tanúsítást megújító auditján sikeresen, eltérés felvétele 

nélkül tett eleget az előírt követelményeknek.   

2.1.1. EBK Politika 

A felső vezetés az EBK és Társadalmi hatás Politika, a Lokális szervezetek vezetői pedig Downstream MOL 

Integrált Vezetői Nyilatkozata kiadásával nyilvánította ki a környezeti teljesítményünkkel kapcsolatos 

szándékainkat. A politika bemutatja a vezetés elkötelezettségét és elköteleződését a környezetvédelem 

iránt, ami minden munkavállaló számára irányvonal. 

A Politika és Nyilatkozat a mellékletben olvashatók. 

2.1.2. Környezeti tényezők és hatásainak értékelése 

A környezeti tényezők a DS Termelés MOL tevékenységének és termékeinek olyan elemei, amelyek 

kölcsönhatásba kerülhetnek a környezettel, így kikerülhetnek levegőbe, talajba, talajvízbe, 

csatornarendszerünkbe, élővízbe, valamint tovább kezelés céljából gyűjtésre kerülnek. A környezeti 

tényezők és az azokkal kapcsolatos környezeti hatások azonosítása az életciklus szemlélet 

figyelembevételével történik.  
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A DS Termelés MOL működése kockázatértékelésen alapul, amit támogat a hatóság által elfogadott 

egységes környezethasználati engedély is.  

A DS Termelés MOL környezeti tényezőit a hatósági adatszolgáltatás, valamint a működtetett 

rendszereink (HMR, OLM stb.) adatai felhasználásával kerültek összegyűjtésre. Az életciklus szemlélet 

figyelembevételével vizsgáljuk a normál üzemmenet / karbantartás, valamint a nem üzemszerű 

tevékenységből eredő környezeti kibocsátásokat.  

Környezeti tényezőinket a környezetre gyakorlat hatása alapján kockázatelemzéssel értékeljük a 

bekövetkezés valószínűségének és a hatás nagyságának, mértékének figyelembevételével. A 

környezetre terheléssel bírókat, vagy amelyek azzá válhatnak azonosítjuk jelentősként.  

A környezeti hatások kezelésénél figyelembe vesszük a gyártási tapasztalatokat, azonosítjuk, 

megtervezzük és működési kritériumok segítségével szabályozzuk a technológiai lépéseket, 

munkafolyamatokat, tevékenységeket.  

Jelentős környezeti hatásokra a környezetterhelés csökkentése, valamint kézben tartottsága érdekében 

intézkedéseket, akciókat határozunk meg, valamint folyamatainkat, működés szabályzásunkat 

felülvizsgáljuk, módosítjuk, illetve szükség esetén új folyamatot vezetünk be, amelyek megvalósítása 

után visszamérjük az elért teljesítményünket. 

2.2. Levegőtisztaság-védelem  

A kőolaj-finomítás energiaigényes tevékenység. A csőkemencékben eltüzelt tüzelőanyag hőtartalma 

biztosítja a szükséges hőmérsékletet a technológiai berendezésekben. Tüzelőanyagként földgázt, 

finomítói fűtőgázt és alacsony kéntartalmú fűtőolajat használunk, melyekből az égés során kén-dioxid, 

nitrogén-oxid, szén-monoxid, szilárd szennyezőanyag távozhat a levegőbe.  

2.2.1. Emisszió 

Pontforrások 

A Dunai Finomító területén 58 érvényes, a környezetvédelmi hatóságok által kibocsátott pontforrás 

működési engedéllyel rendelkező pontforrását (levegőterhelést okozó légszennyező forrás) 19 

technológiába soroljuk.  A pontforrások kibocsátási határértékeknek való megfelelését mérésekkel 

ellenőrizzük, melyeket akkreditált szervezetek végzik, valamint 7 pontforrás esetén online mérőt 

üzemeltetünk. 

A pontforrásainkra vonatkozó mérési gyakoriságot, kibocsátási határértékeket az Egységes 

Környezethasználati Engedély írja elő.  

A pontforrások kimérését 2020-ban a következő akkreditált szervezetek végezték: 

− Fővárosi Levegőtisztaság-védelmi Kft.  

− DS Termelés MOL / Környezet- és Korrózióvédelem vizsgálólaboratórium  
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NOx (kg) SO2 (kg) CO (kg) Szilárd (kg)

T1 Hőtermelés gáztüzelésű csőkemencében 382 535 156 282 123 350 902

T2 Hőtermelés vegyes tüzelésű csőkemencében 115 467 147 188 3 454 1 432

T3 Katalitikus krakkolás 84 881 28 382 4 211 3 225

T4 Hulladékégetés 8 628 5 560 227 264

T5 Kéngyártás Claus 5 5 977 136 549 124 755

T7 MSA előállítás 4 806 6 608 15 620

T8 Benzin reformálás

T11 Hőtermelés kazánban 86 510 11 549 13 684 139

T12 Bitumen előmelegítő kemence 3 717 14 870 7 075

T14 Kéngyártás, Claus 4 5 127 12 980 5 764

T16 Kéngyártás, Claus 6 2 276 29 962 4 408

T17 Benzintöltés, lefejtés

T18 Aromástöltés, lefejtés

T19 Oldószervisszanyerés

T20 Hőtermelés földgáztüzelésű csőkemencékben 2 965 334 3 934 12

T21 Hőtermelés kazánban olajtüzeléssel 0 0 0 0

T22 Hőtermelés kazánban gáztüzeléssel 85 630 765 16 820 206

T23 Hidrogéngyártás 65 180 661 7 012 484

T24 Poliol K+F tevékenység

A Dunai Finomító 2020. évi kibocsátása
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A 2018. október 9-től a hatályos Ásványolaj- és Gázfinomításra vonatkozó BAT következtetések 

értelmében az IPPC engedélyünkben is előírt integrált kibocsátás kezelési technikát (Buborék elvet) 

alkalmazzuk az előírásban meghatározott technológiákhoz tartozó pontforrások esetében. 

Érintett Technológiák NOx Integrált kibocsátása (Buborék elvet alkalmazva):  

 

Érintett Technológiák SO2 Integrált kibocsátása (Buborék elvet alkalmazva):  

 

 
Az integrált kibocsátás kezelési technikával számolt határérték esetében nem volt túllépés, viszont az 

egyedi, az adott technológiához tartozó határértéknél 5 pontforrás esetén fordult elő enyhe túllépés. A 

nem megfelelés felszámolására pontforrásonként intézkedéseket határoztuk meg. 

 

2020-ban bevezetett működés szabályozással. a Claus üzemekben (T5, T14, T16 technológiához tartozó 

pontforrások) az előző évhez viszonyítva 160.000 kg-mal kevesebb SO2 kibocsátást értünk el azzal, hogy 

a regenerált amin hőfokát csökkentettük és ezzel a HCR hatékonysága javult. 

 

A kibocsátó forrásokra vonatkozó éves jelentések, mérési jegyzőkönyvek határidőre elkészültek és 

benyújtásra kerültek a környezetvédelmi hatóságokhoz. 

 

  

Tech.az. Technológia megnevezése

Határérték 

technológiánként

(mg/Nm3), 3% O2

 füstgáz 

térfogatáram 

(Nm3), 3% O2

Térfogatárammal 

súlyozott 

koncentráció

Kibocsátási 

határérték

mg/Nm3

Nox 

kibocsátás 

(kg/év)

Kibocsátott Nox 

koncentráció

mg/Nm3

T-1
Hőtermelés fűtőgáz 

tüzeléssel
150 2 540 934 828 381 140 224 247 347 794

T-2
Hőtermelés vegyes 

tüzeléssel
300 760 371 059 228 111 317 685 85 204

T-3 FCC katalizátor regenerálás 300 751 260 384 225 378 115 200 76 252

T-11 Hőtermelés kazánban 150 668 215 942 100 232 391 254 77 633

Összesen: 4 720 782 213 934 862 048 386 198 586 883 124

2020 ÉVES 

Tech.az. Technológia megnevezése

Határérték 

technológiánként

(mg/Nm3), 3% O2

 füstgáz 

térfogatáram 

(Nm3), 3% O2

Térfogatárammal 

súlyozott 

koncentráció

Kibocsátási 

határérték

mg/Nm3

SO2 

kibocsátás 

(kg/év)

Kibocsátott SO2 

koncentráció

mg/Nm3

T-1 Hőtermelés fűtőgáz tüzeléssel 35 2 540 934 828 88 932 718 991 156 282

T-2 Hőtermelés vegyes tüzeléssel 600 674 278 380 404 567 027 916 116 595

T-3 FCC katalizátor regenerálás 600 751 260 384 450 756 230 400 28 382

T-5 Kénkinyerő üzemek (CL5) 25 113 588 365 2 839 709 137 136 549

T-14 Kénkinyerő üzemek (CL4) 25 14 484 264 362 106 599 12 980

T-16 Kénkinyerő üzemek (CL6) 25 31 455 305 786 382 636 29 962

T-11 Hőtermelés kazánban 35 668 215 942 23 387 557 959 11 549

Összesen: 4 794 217 469 971 631 733 638 203 492 299 103

2020 ÉVES 
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VOC kibocsátás 

Az illékony szerves vegyületek (VOC) szivárgás útján (fugitív), pont-, lineáris- vagy felületi forrásként 

(diffúz) a levegőt szennyezik. 

2013-ban kezdtük el a Dunai Finomító teljes körű VOC leltárának készítését, amely az összes forrásból 

származó emissziót magába foglalja, figyelembe véve a fugitív emissziót, a tartályokból, valamint a 

szennyvíztisztítóról elpárolgó mennyiséget, valamint az oldószerveszteséget.  

A leltár segítségével be tudjuk azonosítani a nagyobb VOC forrásokat, ezek ismeretében pedig 

intézkedéseket tudunk megfogalmazni a jövőbeni beavatkozásokra. 

A Dunai Finomító VOC kibocsátása az elmúlt évben az alábbiak szerint alakult: 

A Dunai Finomítóban a szennyvíztisztítás műtárgyaiból, a biztonsági berendezéseknek számító 

fáklyákból, valamint félkész-, késztermékeink és alapanyagaink tárolásához használatos tartályokból, 

mint diffúz forrásokból kerülhet ki légszennyező anyag normál működés esetén is. Az üzeminkből 

származhat még diffúz (párolgásos) szennyezés karbantartásra való előkészítés, meghibásodások (pl. 

vezetékek, készülékek lyukadása stb.), valamint üzemzavarok esetén. Ezen szennyezések mértékét 

gondos, szakszerű karbantartással, megfelelő működés szabályozással és fegyelmezett üzemeltetéssel, 

kellő odafigyeléssel csökkenteni lehet. 

Az üzemeink tömítetlenségeiből (pl. szelepek, peremek, csatlakozások, nyílt végek, szivattyú és 

kompresszor tömítések), a berendezések búvónyílásaiból és mintavételi pontjaiból is kerülhet ki 

légszennyező anyag (fugitív emisszió).  

Az emisszió csökkenése érdekében folyó fejlesztéseink közül az egyik legjelentősebb a fugitív VOC 

emissziónk csökkentését célzó LDAR (Leak Detection and Repair - Szivárgás felderítés és javítás) 

programunk. A program keretében 2012 óta azonosítjuk az üzemek azon pontjait, ahol jelentős fugitív 

VOC emisszió tapasztalható, majd ezek a szivárgó pontok a nagyleállások során kerülnek javításra. Az 

üzemek visszaindítása után természetesen sor kerül egy visszamérésre is, hogy ellenőrizzük, mennyivel 

csökkent az adott üzem VOC kibocsátása.  

Az előzőekben említettek szerint környezetvédelmi felméréseink, programjaink alapján elsődleges 

célunk a finomító által okozott a levegőbe történő kibocsátás csökkentése. Nagy hangsúlyt helyezzünk 
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feladataink megvalósítására, hogy a levegőtisztaság-védelem területén is megfeleljünk a jogszabályi és 

egyéb követelményeknek. 

 

Fáklyázás 

A fáklya nélkülözhetetlen biztonsági elem az olajiparban, ugyanakkor az elégetett szénhidrogén 

veszteséget jelent, ráadásul növeli a szén-dioxid kibocsátást.  

Mi is az a fáklyázás?  A fáklya feladata a különböző forrásokból érkező gázok ellenőrzött elégetése. Ilyen 

forrás lehet a vészlefúvatás, de előfordulhat olyan is, hogy üzemeltetési problémák miatt, vagy a fogadó 

rendszerek ideiglenes igénycsökkenése miatt kénytelenek fáklyára küldeni a gázokat.    

 

2020-ban sikerült jelentős mértékben csökkentenünk a fáklyázást. Ezzel jelentősen alatta vagyunk a 

kitűzött célértéknek is a következő hatékonyságnövelő fejlesztéseknek köszönhetően: 

− tudatosság növelése, 

− napi szintű riportálás és vezetői nyomon követés, 

− fáklyagáz visszanyerő kompresszorok rendelkezésre állásának javulása,  

− fokozott odafigyelés stb. 

 

 
További várható intézkedések: 

• Mérések megbízhatóságának növelése 

• Veszteség csökkentésének további lehetőségei 

• „Zero flaring” koncepció kidolgozása 

 

2.2.2. Immisszió 

Az 1980-as évek közepe táján elkezdődtek a folyamatos ellenőrző mérések azoknak a levegőszennyező 

anyagoknak a figyelésére, amelyek a kőolaj-finomítás során kerülhetnek a levegőbe, így nyomon 

követjük a kén-dioxid, a kén-hidrogén és az aromás szénhidrogének koncentrációjának alakulását. Ezen 

mérések a mai napig folyamatosak a környező településeken, így Százhalombattán és Ercsiben 2-2 

mérőponton. A mért adatokról tájékoztatjuk a Városi Önkormányzatokat. 2013 óta ún. „diffúziós” 
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mintavételi módszert alkalmazzuk, ami több előnnyel is rendelkezik. Egyrészt nincs szükség mintavevő 

szivattyú alkalmazására (passzív mintavételi technika), másrészt könnyen, akár közel egy időben nagy 

számban elhelyezhető és ezzel így nagy területek vizsgálhatók. A módszer segítségével kiküszöbölhetők 

a helyi hatások. 

A 2020. évre vonatkozó, passzív mintavétel mérési átlageredményeit mutatja: 

 

Ercsi, Csokonai u. Ercsi, Petőfi u. 
Százhalombatta, 
Szivárvány óvoda 

Százhalombatta, 
Szennyvíztelep 

benzol toluol 
etil-

benzol 
xilolok benzol toluol 

etil-
benzol 

xilolok benzol toluol 
etil-

benzol 
xilolok benzol toluol 

etil-
benzol 

xilolok 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

1,78 1,81 0,36 0,98 1,87 1,83 0,37 1,13 1,44 2,05 0,43 1,32 2,28 4,32 1,12 3,66 

 

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy mindhárom aromás szénhidrogén koncentrációja 

alacsony, ennek alapján a levegő minősége megfelelő. 

A finomítói technológiák folyamatos fejlesztésével, korszerűsítésével, tüzelőberendezések felújításával, 

folyamatos égőcserékkel, újak esetén az elérhető legjobb technológiák alkalmazásával biztosítjuk, hogy 

a Dunai Finomító környezetében lévő települések lakóit tevékenységünkkel összefüggésben egyre 

kevesebb káros hatás érje. 

 

 
  

2.2.3. CO2 kibocsátás 

A Dunai Finomító szén-dioxid kibocsátásának nyomon követése érdekében felállított monitoring 

rendszer a vonatkozó jogszabályok és a CO2 kibocsátási engedélyünk előírásai szerint működik. A 

Finomító ÜHG engedélye 2020 márciusában került kiadásra.  

 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített kibocsátás jelentést az idei évben is külső, akkreditált 

szervezettel hitelesítettük. A MOL Nyrt. Dunai Finomító által 2020-ban kibocsátott szén-dioxid 

mennyisége összesen 1 603 338 tonna volt. 
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2019-ben a Dunai Finomítóban megalakult az ún. CO2 cross-funkcionális team, melynek célja, hogy a 

különböző szervezetek közreműködésével, a DS Termelés FF&EBK MOL szervezet koordinálásában, 

hatékonyan kezeljük a finomítói CO2 kibocsátással kapcsolatos feladatokat, megoldandó problémákat, 

valamint, hogy az ÜHG engedélyünkben előírtak betartására fokozott figyelmet fordítsunk. 

 

*a Kazántelep 2016 novemberéig külön ÜHG engedéllyel rendelkezett, így addig külön számoltuk a kibocsátását 

 

2.2.4. Szagterhelés 

A Dunai Finomító szaghatására 2017 nyarától több panasz érkezett a lakosság köréből közvetlenül, vagy 

közvetve hatóságon keresztül. Mind a lakossági, mind a hatósági megkeresések azt mutatják, hogy 

tevékenységünk életminőséget negatívan befolyásoló hatásaira kiemelt figyelmet szükséges fordítani. 

Az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondható, hogy tevékenységünk a környező településeken 

kedvezőtlen meteorológiai viszonyok esetén (szélirány, lefelé préselődő légnyomás stb.) 

eredményezhet szaghatást.   

A Dunai Finomító szaghatásának csökkentését a MOL Nyrt. kiemelt feladatának tekinti. Napi szinten 

foglalkozunk a problémával, külön munkacsoportot hoztunk létre, melynek feladata a lehetséges 

szagforrások feltérképezéséhez és azok megszüntetéséhez kapcsolódó feladatok koordinálása, 

felügyelete és a vezetőség felé történő rendszeres beszámolója.  Az elmúlt években sok energiát, időt 

fektettünk ennek a számunkra új szakterületnek a megismerésébe, számos szaggal foglalkozó céggel 

alakítottunk ki szoros kapcsolatot. Az egyes források szaghatásának csökkentésére megfelelő 

technológia felkutatása időigényes, nagy körültekintést igénylő feladat, hisz azokat csak üzemeink 

biztonságát nem veszélyeztető módon lehet technológiáinkhoz illeszteni.   

A munkacsoport által összeállított intézkedési terv alapján az elmúlt években több olyan szagforrás 

felszámolását kezdtük meg, melyek a közvetlen környezetünkben szaghatást okozhatnak. Az intézkedési 
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terv nem végleges, az újonnan azonosított szagforrások szagcsökkentésére tervezett megoldások 

beépülnek az intézkedési tervbe. Az intézkedési terv elemeinek együttes megvalósulásától várjuk 

helyben és környezetünkben a szaghatás csökkenését.    

Az eddig elvégzett beruházások eredményeként az elmúlt időszakban kollégáinktól és más lakossági 

panaszosoktól is az a visszajelzés érkezett, miszerint, ha intenzitásban nem is, de gyakoriságban 

csökkent szaghatásunk. 

2020. november 9-én útjára indítottuk a Dunai Finomító Call Centerét, amellyel lehetővé tettük a 

lakosság számára észrevételeik, tapasztalataik egyszerűbb, közvetlen bejelentését. A bejelentéseket 

minden esetben kivizsgáljuk, a jelzett szaghatás adatai (helyszín, időpont, jelleg, intenzitás, 

meteorológiai adatok) rendszerünkben rögzítésre kerülnek, és a továbbiakban a szagforrásokat 

feltérképező és beazonosító munkánkat segítik. Mind a kivizsgálásokat, mind a szaghatás adatainak 

elemzését egy üzemtechnológusokból, üzemirányítókból, környezetvédelmi szakértőkből álló 

munkacsoport végzi.  

A szagterhelés felszámolására, csökkentésére hozott intézkedések, projektek leírása a 4. fejezetben 

találhatók. 

2.3. Felszíni vízvédelem 

A Dunai Finomító éves szinten 10 millió m3 vizet használ fel, melynek csupán 2-3%-át teszi ki a 

kommunális vízigény. A hatalmas vízhasználat hatalmas szennyvíz mennyiséggel jár, éves szinten 

mintegy 8,5 millió m3 szennyvíz elvezetéséről és kezeléséről kell gondoskodnunk.  

A Dunai Finomító kibocsátási határértékei a vízvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egységes vízjogi 

üzemeltetési engedélyünkben kerültek meghatározásra. 

Szennyvizeink minőségi vizsgálatát saját akkreditált laborunkban végezzük az önellenőrzési tervünk 

alapján. A vizsgálati eredmények értékelése alapján megállapítható, hogy a Dunai Finomító normál 

üzemmenete esetén a Dunába vezetett tisztított szennyvíz minősége megfelelő, határérték alatti volt.  

 

2020 márciusában azonban egy a technológiában bekövetkezett műszaki meghibásodás miatt a 

tisztított szennyvíz határérték felett került kibocsátásra. A vízvédelmi hatóság ezért 2020. március 9-18. 

között okozott, a Duna folyamot ért rendkívüli vízszennyezésért rendkívüli vízszennyezési bírságot 

szabott ki BOI5 és NH3-NH4-N komponensek vonatkozásban az alábbiak szerint: 

• BOI5: 36 mg/l (9 nap), kibocsátási határérték: 25 mg/l 

• NH3-NH4-N: 39,85 (10 nap), kibocsátási határérték: 20 mg/l 

A bírságösszeg megfizetésre került. 

2020-ban mintavétellel egybekötött helyszíni ellenőrzést a vízvédelmi hatóság a Dunai Finomító 

területén nem tartott. 

Csatorna Team 

A szaghatással foglalkozó munkacsoport munkája során nyilvánvalóvá vált, hogy a szennyvíztisztító telep 

szénhidrogén terhelése többszörösen meghaladja a tervezési értékeket, ami a Dunába vezetett 

szennyvíz minőségi megfelelőségében nem okoz gondot. Mivel azonban több szempontból is kockázatot 

jelent a szennyvíztisztító telep működésének hatékonyságára, 2019-ben megalakításra került a csatorna 

munkacsoport. 

Team feladata: csatornát terhelő szénhidrogén terhelés csökkentése, jogszabályi megfelelés biztosítása. 
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Vezetői elvárások, követelmények a csatornát terhelő források azonosításához, csökkentéséhez: 

− stratégia és az ehhez kapcsolódó feladatok meghatározása, 

− feladatok, intézkedések hatékonyságát biztosító riasztási, akció végrehajtási lánc azonosítása és 

működtetése, 

− folyamatok és eredményeinek napi szintű nyomonkövetése és jelentése, 

− folyamat, működtetés, karbantartás, technológia fejlesztés irányú változtatási javaslatok tétele, 

− rugalmas és agilis módszerekkel a csatornaszennyezéssel járó folyamatok megszűntetésének, 

módosításának koordinálása. 

Csatorna Team környezetvédelmi szakértőkből, üzemtechnológusokból, üzemirányítókból, 

karbantartókból álló munkacsoport. 

 
Csatorna Team feladatainak ütemezése: 

I. fázis: Alapállapot felmérése, jelen állapot meghatározása – 2019. Q3 – 2020. Q1 között 

II. fázis: Szennyezést okozó tevékenységek felderítése, Szennyvíztisztító készített tanulmány 

felvetések megvalósíthatóságának vizsgálata – 2020. H1 

III. fázis: tapasztalatok, felderítések alapján Intézkedési terv összeállítása és végrehajtása 

 

Az alábbi azonosított problémák alapján került összeállításra a Dunai Finomító csatorna terhelésének 

csökkentésére irányuló Intézkedési terv: 

− Jogszabályi nemmegfelelés: 

• Szaghatás, azonosított okok: 

o Szennyvíztisztító CH-terhelése magasabb az optimális működési koncentrációnál 

o Nagy esőzések kezelési problémái 

o Alternatív alapanyagok feldolgozásának hatásai 

o Meglévő műtárgyak nem megfelelősége 

− CH-terheléssel járó tevékenységek: 

• Víztelenítés 

• Sómentesítés 

• Karbantartásra való előkészítések 

• Üzemzavarok, meghibásodások 

• Egyéb, eddig azonosítatlan tevékenyégek 

− Egyéb problémák: 

• Nyomonkövetés hiánya 

• Előrejelzés hiánya 

 

A Dunai Finomító csatorna terhelésének csökkentésére irányuló Intézkedések közül számos meglévő 

folyamatok, működés szabályozások újragondolását, fejlesztését célozta meg, melyek a munkavállalók 

fegyelmezett munkavégzésével és tudatosság növeléssel valósulhatott meg. Ezen kívül néhány 

beruházási igénnyel járó fejlesztés volt, mely projektek a 4. fejezetben olvashatók. 
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2.4. Talaj- és talajvízvédelem 

A Dunai Finomító területén feltárt talaj- és talajvíz szennyezettség kármentesítési tevékenységét az 

egységes környezethasználati engedélytől különálló határozat szabályozza. A talaj- és talajvízvédelemre 

egy mintegy 500 db figyelőkútból, 65 db kitermelő kútból, 10 km hosszú résfalból és 7,5 km hosszú 

szivárgó rendszerből álló rendszert üzemeltetünk.   

A mentett (résfalon kívüli) oldalon lévő mintegy 200 db kút féléves gyakorisággal végzett vízkémiai 

vizsgálat célja a szennyezés mennyiségi és minőségi nyomonkövetése. A rendszer alkalmas a megjelenő 

újabb szennyezések észlelésére, felderítésére. 

2020-ban a monitoring kutak vizsgálatára nem került sor, mivel a járvány idején a kontaktok csökkentése 

érdekében a kivitelezői jelenlét korlátozásra került, így csak a Dunai Finomító üzemeltetése 

szempontjából kritikus munkák kerültek megrendelésre, elvégzésre. Ugyanezen okból a kármentesítési 

határozatban előírt tényfeltárást sem tudtuk megkezdeni, így az egymásra épülő előírások 

vonatkozásában a határozat 2020 júliusában módosításra került. 

A monitoring tevékenységet összefoglaló jelentések a környezetvédelmi hatóság részére megküldésre 

kerültek. 

2.5. Hulladékgazdálkodás 

A Dunai Finomító működése során törekszünk a termelt (veszélyes) hulladék mennyiségek 

minimalizálására, a gyűjtés, ártalmatlanítás során pedig a jogszabályi előírások betartására. 

2.5.1. Veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése 

A DS Termelés Dunai Finomító tevékenysége során nagy mennyiségű hulladék keletkezik. Ezen 

hulladékok jelentős részét saját, engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodási létesítményeinkben 

kezeljük, kisebb hányadát elsősorban a nem veszélyes értékesíthető hulladékainkat, illetve az építési-

bontási tevékenységekből származó hulladékokat kezeljük külső szerződéses partnereinknél. 

Az utóbbi években keletkezett hulladékmennyiségeket az alábbi diagram mutatja. 

 

 
 

NVH: Nem veszélyes hulladék  VH: Veszélyes hulladék 
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A tevékenységünk során képződött hulladékok 2017. évi mennyiség növekedése az építési/bontási 

tevékenységekből, illetve az megszokottnál több üzemleállásból, üzemzavarból származó hulladékok 

mennyiségének számlájára írható. A veszélyes hulladék mennyiségének növekedése abból adódik, hogy 

a Felső-szennyvíztisztító telep API. medencéit kitisztítottuk, az innen kitermelt mintegy 8.000 tonna 

iszapot ártalmatlanítottuk (D és R kezelési kóddal).  

A 2020. évi hulladék mennyiség csökkenése a pandémia miatt következett be, a 2020. évben a 

karbantartási, beruházási tevékenységeket visszafogtuk, csak a minimálisan szükséges munkálatokat 

végeztük el. 

A hasznosítási arány (hasznosított hulladék/keletkezett hulladék) 90 % fölött volt. 

Működésünk során törekszünk a termelődő veszélyes hulladékmennyiségek minimalizálására, a gyűjtés, 

ártalmatlanítás során pedig a jogszabályi előírások maradéktalan betartására, a hulladékgazdálkodási 

alapelveknek megfelelő hulladékgazdálkodás folytatására. Ezek szellemében épült meg a 

Hulladékudvar, ahol lehetőség van a karbantartások, beruházások és selejtezések során keletkezett 

hulladékok előkezelésére, tisztítására, hasznosításra való előkészítésre. Ezáltal a keletkezett veszélyes 

hulladékok mennyisége csökken, a hasznosított hulladékok aránya nő. 

A veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentése érdekében lehetőség szerint zárt rendszerű 

tartálytisztítási technológiát is alkalmazunk. Ennek előnyei a magas (90-98%) CH visszanyerési arány 

mellett a gyakorlatilag nulla VOC emisszió. A veszélyes hulladék gyűjtőhelyeken a finomítóban nem 

ártalmatlanítható veszélyes hulladékok, illetve az égetőmű állásideje alatt keletkező veszélyes 

hulladékok szabályos gyűjtésére van lehetőség. 

A Dunai Finomító területén működő hulladékkezelő létesítmények a DF IPPC engedélyében 

meghatározott feltételek szerint működnek. A DF területén működő végleges lerakókról minden évben 

jelentést készítünk a környezetvédelmi hatóságnak. A végleges filterpor lerakók beteltek, 

gazdaságossági okok miatt újak építésére nem került sor. A filterpor ártalmatlanítását külső cég 

bevonásával oldjuk meg. A salaklerakó továbbra is működik, jelenleg mintegy 80%-os telitettégen áll. 

Betelte után új lerakó építése üzleti döntés eredménye lesz. A lerakóban elhelyezett hulladék után a 

jogszabályban meghatározott lerakói járulékot negyedévente megfizetjük. 

A nem veszélyes hulladékokat – a veszélyes hulladékokhoz hasonlóan – a MOL Nyrt. Magyarországi 

működési területére 2016-ban kifejlesztett Hulladék Monitoring Rendszerben (HMR) tartjuk nyilván.  Az 

új fejlesztésű szoftver képes a nyilvántartás (kezelő és termelő), a bevallások, készletek készítésére. A 

szoftvert a felhasználói igények, valamint a jogszabály változások tükrében folyamatosan fejlesztjük. 

 

A jogszabályban előírt lerakói jelentést minden évben elkészítjük és megküldjük az illetékes hatóság 

részére. 

Hulladék export: 

A Magyarországon nem hasznosítható katalizátorainkat fémkinyerés (hasznosítás) céljából külföldi 

létesítményekben kezeljük. 2020. évben 888 tonna katalizátort exportáltunk. 
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Szelektív gyűjtés: 

2014. eleje óta folyik a kommunális hulladék 

hasznosítható részének szelektív gyűjtése a 

MOL Nyrt. Százhalombattai telephelyén. A 

szelektív gyűjtésben a százhalombattai 

telephelyen működő valamennyi szervezet 

részt vesz. 

 
 
 

A szelektíven gyűjtött hulladék frakciók: 

− PET palackok 

− üvegpalackok 

− alumínium italos dobozok 

Az épületekben, műszertermekben három elsődleges 

szelektív gyűjtőkukát helyeztünk ki, ezekben kell 

szelektíven gyűjteni a fentebb meghatározott 

frakciókat (120 helyszínen összesen 360 db kuka). 

Négy gyűjtőszigetet alakítottunk ki, ahol hasonló 

tartalmú 1 m3-es kukákat helyeztünk ki.  

 
Korábban a nem szennyezett építési-bontási 

hulladékok kezelésére egy inert hulladék lerakó 

üzemelt a Dunai Finomító területén. Miután 

megtelt a lerakó, 2013-ban megtörtént a lerakó 

rekultivációja: a hulladék test kiegyenlítése, 

termőfölddel takarása, füvesítése, fásítása. Ennek 

karbantartásáról folyamatosan gondoskodunk. 

 

Dunai Finomító Hulladékudvara: 

A Hulladékudvaron elsősorban a százhalombattai telephelyen keletkezett karbantartási és selejtezésből 

származó hulladékainkat kezeljük, de jelentős tevékenységet jelent a MOL LUB Kft. vevőitől származó 

hulladékok kezelése is. A MOL LUB Kft. partnereitől visszagyűjtött hulladékok kezelésével a fáradt olaj 

visszagyűjtési arányának növelése, a kenőolajok eladásának ösztönzését tűztük ki célul. Az akció igen 

nagy sikerként könyvelhető el, a korábban 500-600 tonnával szemben 2017-2020-ban már több, mint 

700 tonna fáradt olajat gyűjtöttünk be, kezeltünk elő és küldtünk hasznosításra a Zalai Finomítóba. 

2.5.2. Programok, fejlesztések 

Új hulladék monitoring rendszer (HMR) fejlesztése: 

2015-ben projekt indult a HMR rendszer fejlesztésére, melynek eredményeként 2016 október 1.-től 

életbe lépett az új, a felhasználói igényeket jobban kielégítő HMR rendszer. A rendszer nemcsak a Dunai 

Finomító, hanem az egész MOL Nyrt., illetve magyarországi leányvállalatainak hulladékainak naprakész 
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nyilvántartására, bevallások készítésére alkalmas, támogatva a kimutatások, riportok azonnali 

elkészítését is. 

2019-ben megkezdődött a rendszer fejlesztése a Belső auditok észrevételei, illetve a több, mint kétéves 

működési tapasztalatok alapján. A fejlesztés első két üteme megvalósult, a teljes befejezés 2021. 

szeptemberében várható.  

Munkahelyi- és üzemi gyűjtők átalakítása: 

A hulladékok gyűjtésére és a hulladékkezelő létesítmények kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó 

új jogszabály hatályba lépését követően a veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőink, illetve az inert 

hulladék üzemi gyűjtőnk átalakításra szorultak. 

A jogszabályi megfelelés biztosítására projekt indult, mely 2016-ban befejeződött, gyűjtőhelyeink 

megfelelnek a jogszabályi követelményeknek. 

Égetőmű fejlesztése: 

A Dunai Finomító 1980-ban épült égetőműve, már nem korszerű, illetve kapacitása nem minden 

esetben tudja kielégíteni a Dunai Finomító és a MOL Nyrt. égethető hulladékainak kezelését. Jelenleg a 

témában projekt előkészítő munkák folynak egy hosszú távon minden igényt kielégítő műszaki megoldás 

érdekében. 

Fáradt lúg kezelése: 

A Késleltetett kokszoló üzemben keletkező fáradt lúgot korábban a Sarpi Dorog Kft-nél kezeltük. A lúg 

erőteljes bűzhatása miatt jelenleg más kezelési módot nem ismerünk Magyarországon. Az üzemben 

végrehajtott technológia módosítás miatt a fáradt lúg keletkezése ebben az üzemben gyakorlatilag 0-ra 

csökkent, mintegy 90-100 tonna erős szaghatású veszélyes hulladék keletkezését sikerült megelőznünk 

a fejlesztés megvalósításával. Hasonló megoldással próbálkoznunk azon további üzemeinkben, 

amelyekben ez a fajta hulladék keletkezik. 

Körforgásos gazdaság: 

A MOL Nyrt. hosszútávú (2030-ig) stratégiai célkitűzései között szerepel a körforgásos gazdaságra 

történő átállás. A stratégia megvalósítása érdekében meg fogunk vizsgálni minden olyan potenciális 

pazarló tevékenységet, amely indokolatlan hulladékképződést eredményezhet a jelenlegi gyakorlat 

szerint.  

Szintén nagy hangsúlyt fogunk fektetni a kutatási tevékenységekre (akár felsőoktatási intézményekkel 

együttműködve), amely a fenti célok elérése érdekében szóba jöhetnek.  

Szerződést kötöttünk olyan céggel, amelynek hulladék aukciós felülete van. Ezen a felületen egyelőre 

pilot jelleggel a hulladék égetőmű salakjának hasznosítása érdekében próbáljuk felmérni a salak 

hasznosítási lehetőségeit a jelenlegi lerakással szemben. Sikeres együttműködés esetén további 

hulladék fajtákat is bevonunk majd a folyamatba. 
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2.6. Környezeti zaj 

2009. év végére elkészült a Dunai Finomító zajtérképe, amely felhasználásával meghatározásra került a 

Dunai Finomító zajszempontú hatásterülete. A zajtérkép a zajforrások helyszíni vizsgálatával, illetve egy 

zajtérképező modell segítségével készült, ahol figyelembe vették a különböző zajterjedést befolyásoló 

tényezőket is (árnyékolás, visszaverődés). A hatásterület meghatározásához a kerítésvonalon vett 

referenciapontokon, illetve a környező települések legközelebbi védendő lakóépületeinél történtek 

mérések. 

A zajvédelmi hatásterület szerint megállapított zajkibocsátási határértékeknek való megfelelést 

összefoglaló dokumentáció a mellékletben található. 

A zajterhelés szinten tartása, illetve csökkenése érdekében a karbantartások, beruházások során kiemelt 

figyelmet fordítunk a zajvédelmi szempontú kritériumok meghatározására és azok tervezési és 

kivitelezési fázisban történő figyelembevételére. 

2020-ban környezeti zajcsökkentést célzó beruházás a Dunai Finomító területén nem történt. 

3. Szag- és csatornaterhelés csökkentésére megvalósított intézkedések, 
projektek 

Megvalósuló beruházásaink, projektjeink azt a célt hivatottak szolgálni, hogy a csatorna szénhidrogén 

terhelésén keresztül a szennyvíztisztító hatékonyságának növelése és ezzel a szagterhelés csökkentése. 

2020. évben befejezett projektek: 

− Felső szennyvíztisztító rendszer: 

o Nyitott iszapágyak kitakarítása  

o Kiegyenlítő medencére fölöző rendszer telepítése  

o Szennyvíztisztító rendszer műtárgyainak tisztítása 

o Alsó-tó II. tófél kitakarítása  

− Automata víztelenítők telepítése és a nyitott elvezetőrendszer zárttá tétele 22 db kőolajos 

tartálynál 

− Lamellás olajfogó (diffúz forrás) kikötése 

− Online orr (E-nose) telepítése 

− Külső érdekelt felek számára Call Center indítása a kommunikáció hatékonyabbá tételére 

Az elmúlt évben az alábbi tételek előkészületei történtek meg: 

− Meglévő olajfogók felülvizsgálata, új berendezések telepítésének terveztetése 

− Dunába elfolyó tisztított szennyvízre mennyiségmérő és 24 órás átlagmintavevő telepítésének 

terveztetése 

− CASS medence elfolyó vizének TOC online mérő telepítésének terveztetése 

−  AV3 sómentesítő elfolyó vizének kezelése (projekt várható befejezése: 2022. Q3) 

− Felső szennyvíztisztító telep Homokfogóra forgódobos fölöző beszerzésére projekt indítása (projekt 

várható befejezése: 2021. Q3) 
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4. Összefoglalás 

A Dunai Finomító környezetvédelmi jelentésének elkészítésével célunk évről évre számba venni, 

értékelni a környezet védelmében, a környezetterhelés csökkentése érdekében tett intézkedéseinket. 

Ezáltal nyomon követhető azok a tudatos, jól átgondolt fejlesztési, átalakítási, és beruházási programok 

és intézkedések, amelyek révén lehetővé válik a finomító és környezetének harmonikus együttélése. 

A környezet minden elemének védelmére kiterjedő programok áttekintése, rendszeres értékelése, az 

esetleges hiányosságok feltárása, a középtávú elképzelések felvázolása az érdekelt felekben is 

megerősítheti azt a hitet, hogy a Dunai Finomító minden tekintetben meg kíván felelni a nagyon szigorú 

környezetvédelmi elvárásoknak, és technológiáját, eszközeit úgy fejleszti, hogy a finomítóban folyó 

tevékenység a lehető és elérhető legkisebb környezetterheléssel járjon. 

Előreláthatólag nagy kihívások előtt állunk, de igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy az 

előírások betartása mellett megfeleljünk a környezetünkben élő lakosság elvárásainak is. 

 
 

Melléklet:  

EBK és Társadalmi Hatás Politika 

Downstream MOL Integrált Vezetői Nyilatkozata 

DF környezeti zaj összefoglaló 2020. 

 



Elkötelezettek vagyunk, hogy  
› napi működésünk részeként felelősen kezeljük tevékenységeink egészségvédelmi-,
 munkabiztonsági- és környezetvédelmi (EBK), valamint társadalmi hatásait,
 
› javítsuk az eszközeink műszaki állapotát, és – a vészhelyzeti reagálás magas 
 színvonalának fenntartása mellett – megelőzzük a rendkívüli események bekövetkezését,
   
› csökkentsük tevékenységeink ökológiai lábnyomát, megóvjuk a természeti 
 értékeket és támogassuk az éghajlat-változással kapcsolatos kockázatok
 kezelésére irányuló nemzetközi erőfeszítéseket,
 
› kedvező hatást gyakoroljunk a tevékenységünk által érintett közösségekre
 és a társadalomra, megszüntetve a működésünk kedvezőtlen hatásait, 
 
› egy olyan vállalati kultúrát alakítsunk ki, melynek keretében
 a MOL-csoport minden munkavállalója magáénak vallja ezeket 
 az értékeket.
 
Ennek érdekében a MOL-csoport vállalatok
› teljesítik a jogszabályi követelményeket, és a legjobb iparági gyakorlatnak megfelelő eljárásokat 
 alkalmazzák,
› kezelik a saját tevékenységeikkel, termékeikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatos EBK- és társadalmi 
 kockázatokat és hatásokat,
› folyamatosan törekednek a munkavállalók, szerződéses partnerek és ügyfelek egészségvédelmének  
 és munkabiztonságának fejlesztésére,
› gondoskodnak arról, hogy a szerződéses partnerek rendelkezzenek a megfelelő felkészültséggel  
 és ismerjék vonatkozó előírásainkat, és tevékenységeiket ennek megfelelően végezzék,
› értékelik és jutalmazzák az ennek megfelelő munkavállalói- és szerződéses partneri magatartást,
› folyamatosan mérik, értékelik és fejlesztik EBK- és társadalmi teljesítményüket és ezt nyíltan 
 kommunikálják az érdekeltek felé.

Valamennyi munkavállalónk és szerzodéses partnerünk felelos a magas szintu EBK teljesítmény fenntartásáért,
amelyben a menedzsmentnek kiemelt szerepe van. Célunk, hogy e politika alapelveit a nem irányításunk alatt 
muködo vegyesvállalatok is alkalmazzák.

Budapest, 2017. január 01.

A NAP VÉGÉN MINDENKIT HAZAVÁRNAK!

Molnár József 
Vezérigazgató

Hernádi Zsolt 
Elnök-vezérigazgató                         

EBK ÉS TÁRSADALMI 
HATÁS POLITIKA



   
 

   
 

 
 

 

Küldetésünk, hogy a MOL Nyrt. meghatározó szerepet vállaljon a közép-európai régióban és Magyarországon az energetikai, a vegyipari 

alapanyag és más kőolajtermékkel kapcsolatos igények kielégítésében. 

Termékeink, szolgáltatásaink színvonalának állandó javítása érdekében működtetjük és fejlesztjük az integrált minőség- (ISO 9001), 

környezetközpontú- (ISO 14001), energiagazdálkodási- (ISO 50001), munkahelyi egészségvédelem és biztonság- (ISO 45001) valamint a 

katasztrófavédelmi törvénynek (BIR) megfelelő irányítási rendszert. 

Továbbá kiépítettük és működtetjük az egyéb szabványokon, illetve jogszabályi követelményeken alapuló irányítási rendszereket: HACCP 

(Veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok élelmiszeripari paraffin esetében), NAH (akkreditált vizsgálólaboratóriumok esetében), ISCC 

(Bioüzemanyag fenntarthatósági megfelelőség biztosítása érdekében), JIG (JET-A1 üzemanyagok előállításával, tárolásával és elosztásával 

kapcsolatos követelményeknek való megfelelése érdekében), VBIR (Vasútbiztonság irányítási rendszer), MŰBIR (Műszaki biztonságirányítási 

rendszer). 

Elkötelezettek vagyunk az irányítási rendszereink hatékony működtetésére és folyamatos fejlesztésére a jogszabályi követelmények és a 

megfelelési kötelezettségek teljesítésével összhangban: 

 Minőség iránti elkötelezettségünket bizonyítja, hogy kiemelt feladatként kezeljük termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztését, 

új termékek kifejlesztését a vevői és versenypiaci elvárásoknak megfelelően. Törekszünk a vevőközpontú szemlélet szervezeteken átívelő 

kiterjesztésére, üzleti partnereinkkel való előnyös együttműködésre, illetve a vevői igények magas szintű kielégítésére. Kölcsönösen előnyös 

beszállítói kapcsolatokat alakítunk ki, együttműködésünk során partnereinktől megköveteljük előírásaink maradéktalan betartását. 

 A környezet védelmének érdekében termékeink gyártását, illetve logisztikai tevékenységeinket a környezetterhelés minimalizálásával 

végezzük az elérhető legjobb technikák alkalmazásával. Környezetet terhelő tevékenységeink hatásait folyamatosan nyomon követjük és 

intézkedéseket fogalmazunk meg kibocsátásaink csökkentése és a környzetszennyezések megelőzése érdekében. A fenntartható fejlődés napi 

tevékenységünk részét képezi. 

 A magas színvonalon működtetett egészségvédelem- és biztonság irányítási rendszer segítségével feltárjuk a munkahelyeken előforduló 

veszélyeket és kockázatokat, illetve azok megszűntetésére, csökkentésére megelőző és javító intézkedéseket hozunk. A munkával kapcsolatos 

sérülés és egészségkárosodás megelőzése érdekében elkötelezettek vagyunk a biztonságos és egészsséges munkakörülmények megteremtése 

mellett. Működésünk alapvető részét képezi a munkavállalókkal és érdekvédelmi képviselőkkel történő folyamatos konzultáció. Különös 

figyelmet fordítunk technológiáink biztonságos üzemeltetésére, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésére. 

 Az energiagazdálkodási irányítási rendszer kockázatalapú működtetésével és intézkedéseivel biztosítjuk a vállalat energiagazdálkodási 

teljesítményének folyamatos fejlesztését. Beszerzési és beruházási folyamatainkban korszerű, energiahatékony és innovatív megoldásokat 

alkalmazunk létesítményeink, berendezéseink és szállítóeszközeink üzemeltetése, illetve karbantartása során. Törekszünk a megújuló 

energiaforrások alkalmazására és az energiahatékonyságot támogató döntéshozatalra. 

Céljaink elérése érdekében: 

• Meghatároztuk az Üzleti szervezetek jövőképét és stratégiáját összhangban a MOL Csoport céljaival és alapértékeivel. 

• Mérhető minőségirányítási-, EBK-, és energiacélokat fogalmazunk meg, melyeket rendszeresen értékelünk. 

• Folyamatokat működtetünk külső és belső vevőink, illetve partnereink igényeinek azonosítására. 

• Azonosítjuk és elemezzük tevékenységeink és folyamataink kockázatait. 

• Korszerű kommunikációs eszközök és informatikai rendszerek alkalmazásával megteremtjük a hatékony információáramlást. 

• Külső és belső auditokkal ellenőrizzük, illetve megelőző és javító intézkedésekkel hozzájárulunk folyamataink fejlesztéséhez, 
javításához. 

• Vezetőségi átvizsgálások keretében értékeljük rendszereink teljesítményét, eredményességét. 

• Külső és belső képzésekkel biztosítjuk munkatársaink megfelelő szakmai felkészültségét és képzettségét. 

Meggyőződésünk, hogy a vezetői nyilatkozatban foglalt elveinket a munkatársak teljes körű bevonásával, felelős vezetői elkötelezettséggel 

valósíthatjuk meg, mely egyben alapja szervezetünk sikeres működésének és a minőségszemlélet fenntartásának. 
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Budapest, 2021.04.26. 

Aradi Mátyás 
DS Termelés MOL vezető 

 

 
 

 

Marton Zsombor 
Downstream MOL Ügyvezető Igazgató 

 


































