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Tanúsítvány fordítás HU94/4326

Tanúsítjuk, hogy a(z)

MOL Nyrt. Downstream MOL

H-2443 Százhalombatta Olajmunkás út 2.

irányítási rendszerét auditáltuk és az megfelel az alábbi szabvány követelményeinek:

ISO 9001:2015

A tanúsítás az alábbi tevékenységekre érvényes:
A tanúsított tevékenység ezen tanústvány 2. oldalán található

Érvényessége: 2021 december 09 - 2024 június 14 sikeres felülvizsgálatok esetén.

Kiadás: 17. Tanúsítva:  1994 december 08.

Jóváhagyta:

Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
SGS United Kingdom Ltd.

t +44  (0 )151  350-6666  -  www.sgs.com
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Tanúsítvány HU94/4326 folytatás

MOL Nyrt. Downstream MOL

ISO 9001:2015

Kőolaj finomítás, kőolajtermékek, petrolkémiai termékek és speciális finomítói termékek gyártása
és minőségellenőrzése. Speciális finomítói termékek csomagolása, tartálykocsis és vasúti töltése.
Bitumenek és speciális bitumenek gyártása. Fáradt olaj feldolgozás. Energia előállítása,
szolgáltatása. Technológia és eszközök fejlesztése, a gyártás hatékonyságát javító javaslatok,
tanulmányok kidolgozása, fejlesztés. Környezet- és korrózióvédelmi fejlesztések és laboratóriumi
tevékenység. Kutatás-termelés MOL termékeinek minőségellenőrzése.

Kőolaj, kőolajtermékek, cseppfolyós gázok, petrolkémiai alapanyagok és termékek szállítása,
tárolása, elosztása, kiszolgálása.

Finomított termékek, PB gáz kereskedelem (kivéve különálló PB-gáz üzletág) és  petrolkémiai
termékek értékesítése. Villamos energia kereskedelem.

Kutatás, fejlesztés és innovációs tevékenység a szénhidrogén ipari termékek és jövőbeli alternatív
technológiák és termékek fejlesztése területén, beleértve a kapcsolódó műszaki támogatást
(laboratóriumi vizsgálatok és kísérletek, reaktortesztek).

Saját hulladékkezelés: hulladék előkezelés, hasznosítás,
saját hulladék égetés és lerakás.


