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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, 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. 

A MOL Nyrt-ről – múltunkról, jelenünkről és jövőnkről, társadalmi szerepvállalásunkról, programjainkról, 

díjainkról - a mol.hu weboldalon még több információ megtekinthető.  

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.   

A DS Termelés tevékenységeivel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrző mérések végzésére MSZ EN ISO/IEC 

17025:2018 szabvány követelményei szerint kialakított rendszert működtető laboratóriumot 

üzemeltett. A laboratórium a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) általi akkreditációval rendelkezik. 

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 MOL Nyrt. érvényes politikái, nyilatkozatai, jelentései, tanúsítványai a 

mol.hu/Vállalatirányítás/Szabványos irányítási rendszerek és tanúsítványok oldalon elérhetőek. 

https://mol.hu/hu/
https://molgroup.info/hu/a-mol-csoportrol/szabvanyos-iranyitasi-rendszerek-es-tanusitvanyok
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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.  

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 a 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. 

2.1.3. Környezetközpontú célok, programok 

A Környezetközpontú Irányítási Rendszer egyik alappillére a környezetvédelmi teljesítmény folyamatos 

fejlesztése, amely többek között a környezetvédelmi célok kitűzésével, illetve ezek eléréséhez 

programok, akciók meghatározásával és végrehajtásával kerül biztosításra. Ezek egyben a vezetői 

nyilatkozatban meghatározott elköteleződések megvalósítását is szolgálják. 

A környezetvédelmi célok és programok dinamikusan változnak az igények és elvárások változásaihoz, 

valamint a teljesülésekhez igazodva. A célok között vannak rövidtávúak, amelyek az adott évben 

megvalósításra kerülnek és helyettük újabb célok kerülnek kitűzésre, vannak hosszútávúak, valamint 

folyamatos működtetést igénylőek. 

A célok, programok teljesülése folyamatosan értékelésre, nyomon követésre kerülnek. 
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Környezetközpontú cél Leírás 

Jogszabályi megfelelések 

biztosítása 

A jogszabályi változások és az azoknak való megfelelés nyomon követése 

folyamatos. Amennyiben a változás olyan mértékű, amely a meglévő 

technológiáinkkal nem teljesíthető, intézkedési terv készül a megfelelés 

biztosítása érdekében. 

Lakossági bejelentések 

kezelése 

A Dunai és Zalai Finomító egyszerűbb elérhetősége, a bejelentések 

egységes kezelése érdekében 2020 óta Call Centert üzemeltetünk. A 

felületre érkező bejelentés minden esetben kivizsgálásra kerül, melynek 

eredményéről a bejelentőt tájékoztatjuk. A kivizsgálások eredményének 

figyelembevételével intézkedési terv készül. 

A 2021. évet alapévnek tekintjük a bejelentések számára vonatkozóan, 

mivel ez volt az első Call Center-es teljes évünk. 2022. évre a lakossági 

bejelentések számára az alapévhez viszonyítva 15%-os csökkenést 

tűztünk ki célul. 

Szag Team működtetése A Team feladata a Dunai Finomító szaghatásának csökkentése, 

megszüntetése érdekében szagforrások beazonosítása, csökkentő, kezelő 

technológiák, megoldások felkutatása és alkalmazása, valamint 

folyamatfejlesztések. A Team működésének részletesebb leírása a 2.2.4 

fejezetben olvasható. 

Csatorna Team 

működtetése 

A Team feladata a csatornaszennyezések felderítése, csatornaterhelés 

csökkentésére üzemeltetési és műszaki javaslatok összeállítása, valamint 

folyamatos nyomon követése. 

LOPC Team 

működtetése 

A Team feladata a környezeti elfolyással vagy anyag kifolyással járó 

meghibásodások kivizsgálása és kezelése. 

Környezetvédelmi 

események kivizsgálása 

Minden környezetvédelmi eseményt kivizsgálunk, a kivizsgálás 

eredményét hasonló események bekövetkezésének megelőzésére 

használjuk fel. 

Kockázatmenedzsment Környezetvédelmi kockázatok azonosítása, kezelése 

EBK ellenőrzések 

végrehajtása 
Környezetvédelmi teljesítmények ellenőrzése 

Elköteleződés 

biztosítása 

„Stakeholder Engagement Plan” összeállítása, valamint a meghatározott 

akciók végrehajtása az érdekelt felek bevonása érdekében 

Fenntartható fejlődés Munkavállalóink számára már hulladékká vált farmerek, zoknik 

folyamatos gyűjtése (újrahasznosítás), a feleslegessé vált ruhák, játékok, 

bútorok, takarók, szőnyegek rászoruló családok, plüss játékok 

gyerekkórházak, mentőszolgálat részére gyűjtése a kommunális hulladék 

csökkentése érdekében. 

Projektek végrehajtása A 2. és 3. fejezetben leírt projektek végrehajtásának nyomon követése, 

EBK projektek koordinálása. 
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2.2. Levegőtisztaság-védelem 

A kőolajfinomítás 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 lévő 58 darab pontforrást 19 technológiába soroljuk. A pontforrások 

kibocsátási határértékeknek való megfelelését mérésekkel ellenőrizzük, melyeket akkreditált 

szervezetek végzik, ezen belül is 7 pontforrás esetében online mérőt üzemeltetünk. 

A pontforrásainkra vonatkozó mérési gyakoriságot, kibocsátási határértékeket a Dunai Finomító 

egységes környezethasználati engedélye írja elő.  

A pontforrások kimérését 2021-ben a következő akkreditált szervezetek végezték: 

• Fővárosi Levegőtisztaság-védelmi Kft. 

• DS Termelés MOL/Környezet- és Korrózióvédelem vizsgáló-laboratórium 
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A 2018. október 9-től hatályos Ásványolaj- és Gázfinomításra vonatkozó BAT következtetések 

értelmében az egységes környezethasználati engedélyünkben előírt integrált kibocsátás kezelési 

technikát (Buborék elvet) is alkalmazzuk az előírásban meghatározott technológiákhoz tartozó 

pontforrások esetében. 

NOx (kg) SO2 (kg) CO (kg) Szilárd (kg)

T1 Hőtermelés gáztüzelésű csőkemencében 375 227        127 425        116 009        1 056             

T2 Hőtermelés vegyes tüzelésű csőkemencében 61 177           66 558           2 947             1 418             

T3 Katalitikus krakkolás 56 973           36 759           5 016             30 234           

T4 Hulladékégetés 15 110           2 391             407                171                

T5 Kéngyártás Claus 5 9 359             196 586        93 114           

T7 MSA előállítás 3 711             1 392             2 783             

T8 Benzin reformálás

T11 Hőtermelés kazánban 91 339           7 376             19 231           187                

T12 Bitumen előmelegítő kemence 6 309             53 278           11 693           

T14 Kéngyártás, Claus 4 7 496             13 163           16 029           

T16 Kéngyártás, Claus 6 7 785             22 282           5 717             

T17 Benzintöltés, lefejtés

T18 Aromástöltés, lefejtés

T19 Oldószervisszanyerés

T20 Hőtermelés földgáztüzelésű csőkemencékben 3 856             371                5 880             13                   

T21 Hőtermelés kazánban olajtüzeléssel

T22 Hőtermelés kazánban gáztüzeléssel 105 023        913                3 653             24                   

T23 Hidrogéngyártás 52 748           11 231           8 001             124                

T24 Poliol K+F tevékenység

A Dunai Finomító 2021. évi kibocsátása
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Érintett Technológiák NOx Integrált kibocsátása (Buborék elvet alkalmazva):  

Érintett Technológiák SO2 Integrált kibocsátása (Buborék elvet alkalmazva):  

 
 

Méréseink alapján elmondható, hogy az integrált kibocsátás kezelési technikával számolt határérték 

esetében nem volt túllépés, azonban az egyedi, az adott technológiához tartozó határérték esetén 3 

pontforrásnál előfordult határérték túllépés. A jogszabályi nem megfelelés megszüntetésére 

pontforrásonként intézkedések kerültek meghatározásra és végrehajtásra: 

− KBI (Könnyűbenzin Izomerizáló) üzem: kemence üzemeltetési paramétereinek pontosítása, 

beállítása kimérés során, valamint 2022-ben kontrol mérés megrendelése 

− FCC (Fluid Catalytic Cracking) üzem: Elektronikus porleválasztó javítása és tisztítása 

− Hulladékégető üzem: a kén-dioxid túllépések száma lúgadagolással csökkenthető, emiatt 

fokozott figyelmet fordítunk a lúgadagolás helyes beállítására. 

 

A levegőtisztaság-védelemhez kapcsolódó éves jelentés (LM) határidőre benyújtásra került a 

környezetvédelmi hatóság részére. 

 

 

  

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 2 342 583 829 81 990 434 010 127 425

T-2 Hőtermelés vegyes tüzeléssel 600 414 179 979 248 507 987 253 66 558

T-3 FCC katalizátor regenerálás 600 641 011 696 384 607 017 600 36 759

T-5 Kénkinyerő üzemek (CL5) 2000 108 762 107 217 524 213 938 196 586

T-14 Kénkinyerő üzemek (CL4) 2000 19 923 922 39 847 844 063 13 163

T-16 Kénkinyerő üzemek (CL6) 2000 33 569 735 67 139 469 233 22 282

T-11 Hőtermelés kazánban 35 655 257 776 22 934 022 147 7 376

Összesen: 4 215 289 043 1 062 550 988 244 252 470 149 112

2021 ÉVES 

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 2 342 583 829 351 387 574 329 375 227

T-2
Hőtermelés vegyes 

tüzeléssel
300 466 758 553 140 027 566 043 61 177

T-3 FCC katalizátor regenerálás 300 641 011 696 192 303 508 800 56 973

T-11 Hőtermelés kazánban 150 655 257 776 98 288 666 344 91 339

Összesen: 4 105 611 854 782 007 315 516 190 584 716 142

2021 ÉVES 
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Illékony szerves vegyületek (VOC) kibocsátás  

2013-ban kezdtük el a Dunai Finomító illékony szerves vegyületek kibocsátásának feltérképezését, az 

ún. VOC leltár az alábbi kibocsátásokból tevődik össze: 

− a tömítéseknél elszivárgó anyagáramok, 

− az alapanyag, a félkész- és késztermék tárolására szolgáló tartályok üzemeltetéséből eredő 

kibocsátás, 

− a szennyvíztisztító telep nyitott 

műtárgyaiból elpárolgó 

anyagmennyiség, 

− valamint az üzemeltetés 

oldószervesztesége. 

Az illékony szerves vegyületek kibocsátását 

megfelelő működés szabályozással, 

fegyelmezett üzemeltetéssel, szakszerű 

karbantartással lehet csökkenteni.  

Elindított programjaink közül a 

legjelentősebb a fugitív emisszió 

csökkentését célzó LDAR (Leak Detection 

and Repair - szivárgás felderítés és javítás) 

program, melynek keretében 2012 óta 

azonosítjuk az üzemek azon pontjait, ahol 

jelentős fugitív VOC emisszió 

tapasztalható. A beazonosított pontok a 

nagyleállások során javításra kerülnek. Az 

üzemek visszaindítása után sor kerül egy 

visszamérésre is, annak megállapítására, 

hogy mennyivel csökkent az adott üzem 

VOC kibocsátása.  
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A Dunai Finomító illékony szerves vegyületek kibocsátása 2021-ben az alábbiak szerint alakult: 

 

Fáklyázás 

Fáklyáink az utolsó védelmi vonalunk, amelyekkel biztosítjuk, hogy a technológiákból származó 

különböző gázok biztonságosan távozzanak. 
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Fáklyák feladatai: 

− A csatlakozó üzem, üzemek a felesleges gázaikat lefúvatva a megfelelő nyomásértéken tartsák a 

rendszereiket, és a normál üzemelés vagy vészlefúvatás során keletkezett gázaikat ellenőrzött 

körülmények között, füstmentesen égessék el az égőfejen. 

− A környezet védelme, mivel a lefújt gázok többsége egyaránt ártalmas a környezetre és az emberi 

szervezetre, míg a belőlük keletkezett égéstermék nagyrészt csak kevésbé káros anyagokat, pl. 

széndioxidot tartalmaz. Fáklyagáz-hasznosítóval kombinálva ezeknek a rendszereknek a feladata 

kibővül a lefújt gázok visszanyerésével, hasznosításával, ezáltal csökkentve a környezeti terhelést, 

pénzt spórolva meg, hiszen az így hasznosított fáklyagáz megfelelő kezelés (pl. kénmentesítés) után 

főtőanyagként hasznosítható. 

 

Az alábbi diagramon a 2017-2021 között elfáklyázott gáz mennyisége látható: 

 

2020-ban sikerült egy jelentős mértékű csökkenést elérnünk a fáklyázás terén, azonban 2021-ben az 

időszakos, ütemezett karbantartás nagyobb kapacitású (térfogatú) üzemekre esett, így a kapcsolódó 

üzemleállítások, üzemindítások során nagyobb fáklyázási igény merült fel. 

Az elmúlt években számos hatékonyságnövelő akciót hoztunk, melyek az alábbiak: 

− tudatosság növelése az üzemi dolgozókban és a menedzsmentben, 

− napi szintű ellenőrzés, riportálás és vezetői nyomon követés, 

− fáklyagáz visszanyerő kompresszorok rendelkezésre állásának javulása, 

− fokozott odafigyelés, 

− “Zero flaring” munkacsoport heti gyakoriságú egyeztetése. 
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2.2.2. Immisszió  

A Dunai Finomító egységes környezethasználati engedélye nem tartalmaz az immisszió vonatkozásában 

határértéket, illetve mérési kötelezettséget.  

A Dunai Finomító hatásterületén a kőolajfinomításra jellemző levegőszennyező anyagok nyomon 

követését az alábbiak szerint végezzük: 

− Százhalombattán 2 db, Tökölön 1 db mérőállomás tartozik az Országos Légszennyezettségi 

Mérőhálózathoz (OLM). A Földművelésügyi Minisztérium üzemeltetésében lévő mérőhálózat 

adatai nyilvánosak és az alábbi linken érhetők el: http://www.levegominoseg.hu/automata-

merohalozat 

− Ercsiben a DS Termelés MOL/Környezet- és Korrózióvédelem vizsgáló-laboratóriuma végzi a 

rendszeres mintavételt és elemzést – a mintavételi csövek cseréje 2 hetes gyakorisággal történik. 

A 2021. évben mért immissziós értékek a következőképpen alakultak: 

 

Komponens 
Éves határérték  

(µg/Nm3) 
Éves átlag  
(µg/Nm3) 

OLM mérési pont 

Százhalombatta Búzavirág tér  

SO2 50 4,04 

NO2 40 14,79 

CO 3000 593,45 

benzol 5 0,85 

Százhalombatta Liszt Ferenc sétány 

SO2 50 4,78 

NO2 40 14,46 

CO 3000 480,4 

benzol 5 1,92 

Tököl  

SO2 50 4,89 

NO2 40 16,42 

CO 3000 657,29 

MOL Nyrt. mérési pont 

Ercsi Csokonai utca 

benzol 5 1,78 

toluol 200 1,81 

etil-benzol 20 0,36 

xilolok 60 0,98 

Ercsi Petőfi utca 

benzol 5 1,87 

toluol 200 1,83 

etil-benzol 20 0,37 

xilolok 60 1,13 

 

http://www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat
http://www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat
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A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a környezeti levegő minősége megfelelő. 

Technológiáink folyamatos fejlesztésével, korszerűsítésével, tüzelőberendezéseink felújításával, 

égőcserékkel, új technológia esetén az elérhető legjobb technológia 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 jelenleg érvényes ÜHG engedélye 2021 szeptemberében került kiadásra. A Dunai 

Finomító szén-dioxid kibocsátásának nyomon követése érdekében felállított monitoring rendszer a 

vonatkozó jogszabályok és az ÜHG engedély előírásai szerint működik.  

  

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

szervezettel hitelesítettük. A MOL Nyrt. Dunai Finomító által 2021-ben kibocsátott szén-dioxid 

mennyisége 1 508 932 tonna volt.  

 

 

2019-ben a Dunai Finomítóban megalakult az ún. CO2 cross-funkcionális team, melynek célja a CO2 

kibocsátással kapcsolatos feladatok, problémák hatékony kezelése, valamint az ÜHG engedélyünkben 

előírtak teljesülésének biztosítása. 
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2.2.4. Szagterhelés  

A Dunai Finomító szaghatására 2017 nyarától több 

panasz érkezett a lakosság köréből közvetlenül, vagy 

közvetve hatóságon keresztül. A helyi közösségek és az 

érintettek közvetlen megszólításával gondoskodni 

kívánunk arról, hogy tevékenységünk a működési 

területünk közvetlen közelében élő 

közösségek számára ne járjon zavaró hatással. Annak 

érdekében, hogy a lakosság egyszerűbb módon 

elérhesse a Dunai Finomító illetékes kollégáit 

létrehozásra került ún. Call Center, amelyet 2020. 

november 9-én indítottunk útjára. Ez egy szervezeti 

postaládából és egy hangrögzítő programból áll. Ezzel lehetővé tesszük a lakosság, a helyi közösségek 

számára észrevételeik, tapasztalataik bejelentését, és ezzel a Dunai Finomító illetékes szakemberei 

számára pedig az időbeli kivizsgálás indítását, reagálást. 

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

kedvezőtlen meteorológiai viszonyok esetén (szélirány, szélsebesség, hőmérséklet, lefelé préselődő 

légnyomás stb.) eredményezhet szaghatást.  

A jelzett szaghatás adatai (helyszín, időpont, jelleg, intenzitás, meteorológiai adatok) minden esetben 

rendszerünkben rögzítésre kerültek, hogy a továbbiakban a szagforrás beazonosító munkánkat segítsék. 

A kivizsgálásokat, a szaghatás adatainak elemzését egy üzemtechnológusokból, üzemirányítókból, 

környezetvédelmi szakértőkből álló munkacsoport végzi. 

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

foglalkozunk a problémával, létre hozásra került az ún. Szag Team, 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 

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.  

A szagterhelés felszámolására, csökkentésére hozott intézkedések, projektek leírása a 3. fejezetben 

találhatók. 
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2.3. Vízminőség-védelem 

2.3.1. 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 7,5 millió m3 szennyvíz elvezetéséről és kezeléséről kell gondoskodnunk.  

A Dunai Finomító kibocsátási határértékei a vízvédelmi hatóság által az egységes vízjogi üzemeltetési 

engedélyünkben kerültek meghatározásra. 

Szennyvizeink minőségi vizsgálatát saját akkreditált laborunkban végezzük az önellenőrzési tervünk 

alapján. A vizsgálati eredmények az alábbi táblázatban láthatóak: 

 

A vizsgálati eredmények értékelése alapján megállapítható, hogy 2021-ben a vizsgálati eredmények éves 

átlagértéke alapján az elvezetett tisztított szennyvíz minősége megfelelő volt. Azonban decemberben 

egy üzemzavar következtében két komponens (KOIk, BOI5) tekintetében határérték feletti értéket 

mértünk, az üzemzavar a vízvédelmi hatóságnak bejelentésre került. 

Komponens Mértékegység Éves átlag Éves maximum Határérték 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) mg/l 41 100 80

5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 13 45 25

Összes szervetlen nitrogén mg/l 2,57 6,18 25

Összes foszfor mg/l 0,18 0,3 1,5

Összes alifás szénhidrogén (TPH) mg/l 0,3 0,5 3

Szulfidok mg/l 0,02 0,07 0,6

Fenolindex mg/l <0,01 0,01 0,15

Könnyen felszabaduló cianid mg/l <0,01 0,01 0,1

AOX µg/l 68,6 100
500 

(0,5 mg/l)

Összes nitrogén mg/l 2,9 5,8 55

Ammónia-ammónium-nitrogén mg/l 1,42 5,32 20

Összes lebegőanyag mg/l 16 38 200

Összes higany µg/l 0,01175 0,141
10

(0,01 mg/l)

Összes cink µg/l 16,01 33,5
5 000

(5 mg/l)

Összes kadmium µg/l ˂0,05 ˂0,05
50

(0,05 mg/l)

Összes króm µg/l 1,15 2,06
1 000

(1 mg/l)

Összes ólom µg/l 0,32 0,605
200

(0,2 mg/l)

Összes réz µg/l 1,27 2,94
2 000

(2 mg/l)

Összes nikkel µg/l 3,51 21
1 000

(1 mg/l)
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2021-ben mintavétellel egybekötött helyszíni ellenőrzést a vízvédelmi hatóság a Dunai Finomítóban 

nem tartott. 

 
 

2.3.2. 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 nyomon követése. A rendszer alkalmas a megjelenő 

újabb szennyezések észlelésére, felderítésére.  

2021-ben a kármentesítési határozatban foglaltak szerinti tényfeltárási munkát és a 3 éves gyakorisággal 

elvégzendő teljes monitoringot megkezdtük. 

A monitoring tevékenységhez kapcsolódó összefoglaló jelentések a környezetvédelmi hatóság részére 

2021. év vonatkozásában megküldésre kerültek. 

2.4. Hulladékgazdálkodás  

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

minimalizálására, a gyűjtés, ártalmatlanítás során pedig a jogszabályi előírások betartására. 
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2.4.1. 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 

 

A tevékenységünk során képződött hulladékok mennyisége az utóbbi két évben csökkenő tendenciát 

mutat. A 2018. és 2019. évi nagyobb mennyiségek 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 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 legújabb kezelési/hasznosítási technológiákat folyamatosan keressük, Magyarország legnagyobb, 

legjelentősebb hulladékkezelő cégeivel szerződéses kapcsolatban állunk. 
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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 85%-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, 2021. évben1.059 tonna katalizátort exportáltunk. 

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.  
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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 

2017-2021-ben már több, mint 700 

tonna fáradt olajat gyűjtöttünk be, 

kezeltünk elő és küldtünk hasznosításra 

a Zalai Finomítóba. 

2.4.2. 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 a teljes MOL Nyrt. és a magyarországi leányvállalatok hulladékainak naprakész 

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 2021. év végére megvalósult.  

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, valamint az FCC üzemben keletkező fáradt lúgot korábban a Sarpi Dorog Kft-nél 

kezeltük. Az üzemekben végrehajtott technológia (üzemeltetési) módosítások eredményeként a fáradt 

lúg keletkezése minimálisra csökkent, mellyel éves szinten mintegy 90-150 tonna erős szaghatású 
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veszélyes hulladék keletkezését sikerül megelőznünk. A jó gyakorlatot kiterjeszteni tervezzük azon 

további üzemünkben, melyben szintén keletkezik fáradt lúg hulladékként. 

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. 

2.5. Környezeti zaj  

A Dunai Finomító 2009 óta számítógépes zajtérkép modellel rendelkezik, mivel a Dunai Finomító az 

üzem nagy kiterjedése, a zajforrások nagy száma, és a környező területek eltérő akusztikai tulajdonságai 

és beépítettsége miatt ez a legmegfelelőbb eszköz a zajkibocsátás meghatározására, elemzésére, a 

zajterhelés grafikus megjelenítésére, valamint melynek segítségével a meglévő üzemek bővítése, 

átalakítása, műszaki fejlesztések, új beruházások zajhatása előre becsülhető. 

A zaj elleni védelmet biztosító belső szabályzásunk azt a célt szolgálja, hogy folyamatosan biztosítsuk az 

üzem zajkibocsátásának megfelelőségét, továbbá olyan alapelveket, intézkedéseket határoztunk meg, 

melyek a környezet állapotának javulását, a preventív szemléletet célozza meg. 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. 

2021-ben környezeti zajcsökkentést célzó beruházás a Dunai Finomító területén nem történt. 

2.6. Természetvédelem  

A Dunai Finomító területén évtizedek óta ipari tevékenység folyik, a telephely közvetlen hatásterületén 

természetes vegetáció nem található. A közvetlen hatásterületen találhatóak még a telephelyen 

(kerítésen) kívüli üzemi területek. Ezek a telephely (kerítés) és a Duna közötti területek, ahol főként 

felszíni és felszín alatti vezetékek húzódnak, valamint a Duna-parti terület a kikötővel. Ezek az üzemi 

területek a Duna és ártere (DUDI20034) Natura 2000 érintettségű terület részét képezik. A vizsgált 

területen a természetmegőrzési területet a Nemzeti Ökológiai Hálózatba is besorolták ökológiai folyosó 

elemként. A területen található egy országos védelem alá tartozó földvár. 

Telephely bővítés, új vezeték nyomvonal kialakítása a Natura területek kijelölése óta nem történt, az 

üzemi kerítés mellett húzódó sáv pedig védett területen kívül esik. 

Emberi tevékenység a Natura területen a vezetéksávokban történik. A rendszeres kaszálás azonban 

inkább jótékony hatású, ugyanis több invazív jellegű és egyéb gyomnövény visszaszorításának ez az 

egyetlen eszköze.  
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Összefoglalva, a Natura 2000 érintettségű területen a természetvédelmi célok teljesülését 

tevékenységünk nem veszélyezteti, infrastrukturális fejlesztés a természet megőrzési területre eső 

üzemi területeken az elmúlt években nem történt, ilyet a jövőben sem tervezünk. 
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3. Szag- és csatornaterhelés csökkentésére megvalósított intézkedések, 
projektek  

A 2020. november 9. óta működtetett Call Centeren (Dunai Finomító Lakossági bejelentő rendszeren) 

érkező bejelentések kivizsgálása során rengeteg tapasztalatot szereztünk a szaghatásunk kezelésére 

vonatkozóan az elmúlt években. A bejelentésekhez kapcsolódó pontos adatok, kivizsgálások lehetővé 

tették a tevékenységünk, technológiáink környező településekre gyakorolt hatásainak megismerését, 

megértését. A tény adatok ismerete a szagforrások pontosabb beazonosításán keresztül célirányosabb 

intézkedést tesz lehetővé. 

A már megvalósult és a még megvalósulásra váró fejlesztéseink, projektjeink nagyrészt a csatorna 

szénhidrogén terhelésének csökkenésén keresztül a szennyvíztisztító telep tisztítási hatékonyságának 

növelését és ezzel párhuzamosan a telep szaghatásának csökkenését szolgálják. Másrészt üzemeltetési, 

tüzeléstechnikai tudatosság növelést célozták meg melyek a következők voltak: 

2020-ig megvalósított akciók: 

− Alsó-tó II. tófél takarítása, iszapmentesítése – diffúz forrás felszámolása 

− Nyitott iszapágyak felszámolása – diffúz forrás felszámolása 

− Kiegyenlítő medencére fölöző rendszer telepítése – szénhidrogén (olaj) fölözés hatékonyság 

növelése 

− Meglévő olajfogók felülvizsgálata, rekonstrukciója, új berendezések telepítésének terveztetése, 

elavultak felszámolása – csatornaszennyezések csökkentése, helyi kezelések megvalósítása 

− Automata víztelenítők telepítése – csatornaszennyezések csökkentése, emberi hibafaktor 

kizárása 

− Nyitott elvezetőrendszerek zárttá tétele - diffúz forrás felszámolása 

− Online orr telepítése – kontroll megteremtése 

2020-ig megvalósított folyamatfejlesztések: 

− Call Center indítása a lakossági bejelentések fogadására - szagforrás azonosítását támogató 

rendszer 

− AV üzemi sómentesítők működésszabályozásának felülvizsgálata, a sómentesítők működéséből 

eredő csatorna kockázatok folyamatos nyomon követése 

− Savanyúvíz kezelő egységek üzemi, működési paramétereinek vizsgálata és folyamatos nyomon 

követésének megteremtése 

− Napi állapotriport bevezetése a vezetői szintű nyomon követés megteremtése érdekében 

Az elmúlt évben megvalósított akciók: 

− Felső szennyvíztisztító telep Homokfogóra forgódobos fölöző telepítése – szénhidrogén fölözés 

hatékonyság növelése 

− AV-3 üzemben új sómentesítők telepítése – csatornaszennyezések csökkentése 

környezetkímélőbb technológiai adottságokkal 

Az elmúlt évben megvalósított folyamatfejlesztések: 

− Csatorna kibocsátások bejelentő rendszerének (CSAKIR applikáció) fejlesztése a nem megszokott 

minőségű és/vagy mennyiségű szennyvíz bejelentésére – szennyvíztisztító telep sokkszerű 

terhelésének elkerülésére 
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− Fűtőgáz kén-hidrogén tartalmának csökkentése a finomítói lefújt gázok megfelelő terelésével és 

előkezelésével, valamint minőségének folyamatos nyomon követesével 

− Fűtőgáz fűtőérték csökkenésének kezelése SO2 kibocsátás növekedés elkerülésével 

2022. évben tervezett akciók / folyamatfejlesztések: 

− Szennyvíztisztító telep non-process API medence takarítása, üzemen kívül helyezése – diffúz 

forrás felszámolása 

− Online orr (E-nose) telepítése 

− AV-3 üzemi új Sómentesítők beüzemelése, elfolyóvizének helyszíni kezelésének megteremtése a 

régi sómentesítők felhasználásával – csatornaszennyezések csökkentése környezetkímélőbb 

technológiai adottságokkal, valamint helyszíni kezeléssel 

− Szennyvíztisztító telep process API medence rekonstrukció tanulmány készítése – hatékonyabb 

szennyvíztisztítás 

− Alternatív kőolaj hatásának és azok csökkentési lehetőségeinek vizsgálata 

4. Összefoglalás 

A Dunai Finomító Környezetvédelmi jelentésének célja a környezet védelmében, a környezetterhelés 

csökkentése érdekében tett intézkedéseink teljeskörű bemutatása. Szeretnénk, ha a minden egyes 

környezeti elem védelmére kiterjedő áttekintés, értékelés, a problémák azonosítása, a hozott javító 

intézkedések, akciók, programok felvázolása az érdekelt felekben is megerősíti, hogy a Dunai Finomító 

a jogszabályi előírásoknak megfelelésen túlmenően a globális környezetvédelmi elvárásoknak is meg 

kíván felelni, biztosítva ezzel, hogy tevékenysége az elérhető legkisebb környezetterheléssel járjon.  

 

 


