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1. Bevezetés 
 
 
A Dunai Finomító (a továbbiakban: Finomító) 2019. évről készült környezetvédelmi 
jelentésben az évek óta folyó tudatos környezetvédelmi, ill. a környezetterhelés 
csökkentésére irányuló tevékenységünk eredményeit mutatjuk be. 
 
Működésünk során folyamatosan törekszünk a környezetbe kibocsátott anyagok 
mennyiségének csökkentésére, és – számos beruházást megvalósítva – biztosítjuk a 
jogszabályi előírásoknak való megfelelést. Talaj- és talajvíz kárelhárító és monitoring 
rendszer üzemeltetésével folyamatosan végezzük a múltbeli tevékenységünkből származó 
talaj-, és talajvíz szennyezések felszámolását. 
 

A Finomító tevékenységét a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) által a 
PE-06/KTF/1977-1/2019., a PE-06/KTF/1640-8/2017., a PE/KTF/2478-130/2016., a 
PE/KTF/2478-121/2016. és a PE/KTF/2478-120/2016. számú határozatokkal módosított 
PE/KTF/2478-97/2016. számon kiadott egységes környezethasználati engedély alapján végzi. 
 
A jelentés a Finomító 2019. évi környezetvédelmi teljesítményének bemutatását és 
értékelését tartalmazza. 
 
 
2. Környezetvédelmi teljesítmény értékelése 
 
2.1. Levegőtisztaság-védelem 
 

A Dunai Finomítóban folyó tevékenység, a kőolaj-finomítás energiaigényes. A 
csőkemencékben eltüzelt tüzelőanyag hőtartalma biztosítja a szükséges hőmérsékletet a 
technológiai berendezésekben. Tüzelőanyagként földgázt, finomítói fűtőgázt és alacsony 
kéntartalmú fűtőolajat használunk fel, melyekből az égés során kén-dioxid, nitrogén-oxid, 
szén-monoxid, esetleg szilárd szennyezőanyag távozhat a levegőbe. Vannak egyéb 
technológiák is, így a finomító területén jelenleg összesen 53 működő pontforrást tartunk 
nyilván. Magasságuk változó, van 25 méteres és 100 méteres kémény egyaránt. 
 
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 egy új, az ún. „diffúziós” mintavételi 
módszert alkalmazzuk, ami több előnnyel is rendelkezik. Egyrészt nincs szükség mintavevő 
szivattyú alkalmazására (passzív mintavételi technika), másrészt könnyen, akár közel egy 
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időben nagy számban elhelyezhető, nagy területek vizsgálhatók így. A módszer segítségével 
kiküszöbölhetők a helyi hatások. 

A 2019. évre vonatkozó, passzív mintavétel mérési átlageredményeit az 1. táblázat 
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 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

1,46 1,57 0,51 1,00 1,45 1,97 0,55 1,23 1,11 1,92 0,55 1,50 2,08 5,87 1,40 4,18 

1. táblázat 
 

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy mindhárom aromás szénhidrogén 
koncentrációja alacsony, ennek alapján a levegő minősége megfelelő. 

 

 

1. ábra 
 

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. 
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Emisszió 
A Dunai Finomító összes légszennyező anyag kibocsátását (emisszió) pontforrásainak 

szennyezőanyag kibocsátás-változását az 2. táblázat mutatja.  
 

Év Kén-dioxid
Szén-

monoxid

Nitrogén-

oxidok
Szilárd anyag Összesen

2016 380 174 933 5 1493

2017 336 206 917 26 1484

2018 516 180 794 23 1514
2019 704 220 825 10 1759

A Dunai Finomító szennyezőanyag kibocsátás-változása

 

2. táblázat 
 

Az NOx kibocsátás csökkentése érdekében az elmúlt években, több üzemben is 
kemencerekonstrukciót valamint égőcserét hajtottunk végre, mely során a korábbi égőket 
alacsony NOx kibocsátású, ú.n. Low-NOx égőkre cseréltük.  

 
Az üzemelő pontforrásaink kimérését 2019-ben is akkreditált szervezetek – a Fővárosi 

Levegőtisztaság-védelmi Kft. valamint a Minőségellenőrzés MOL akkreditált 
vizsgálólaboratórium szervezete – végezték. 

 

 

2. ábra 
 
Pontforrásaink esetében az Egységes Környezethasználati Engedély írja elő a 

megengedett kibocsátási határértékeket. 
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A 2018. október 9-től a hatályos Ásványolaj- és Gázfinomításra vonatkozó BAT 
következtetések értelmében online mérési kötelezettséget az AV2, AV3, FCC, CL4, CL5, CL6 
üzemekben bevezettük, valamint a BAT szerint előírt emisszió mérési gyakoriságokat is 
alkalmazzuk.  

Az integrált kibocsátás kezelési technikát alkalmazzuk az előírt pontforrások esetében. 
 
2019-ben az integrált kibocsátás - határérték következőképpen alakult: 
 
NOx esetében 
 

Tech.az. Technológia megnevezése

Határérték 

technológiánként

(mg/Nm3), 3% O2

 füstgáz 

térfogatáram 

(Nm3), 3% O2

Térfogatárammal 

súlyozott 

koncentráció

Kibocsátási 

határérték

mg/Nm
3

Nox 

kibocsátás 

(kg/év)

Kibocsátott Nox 

koncentráció

mg/Nm
3

T-1
Hőtermelés fűtőgáz 

tüzeléssel
150 2 421 497 231 363 224 584 652 345 817

T-2
Hőtermelés vegyes 

tüzeléssel
300 797 905 408 239 371 622 407 95 599

T-3 FCC katalizátor regenerálás 300 673 435 940 202 030 782 000 66 361

T-11 Hőtermelés kazánban 150 574 400 623 86 160 093 434 66 243

Összesen: 4 467 239 202 890 787 082 492 199 574 020 128

2019 ÉVES 

 

 
SO2 esetében 
 

Tech.az. Technológia megnevezése

Határérték 

technológiánként

(mg/Nm3), 3% O2

 füstgáz 

térfogatáram 

(Nm3), 3% O2

Térfogatárammal 

súlyozott 

koncentráció

Kibocsátási 

határérték

mg/Nm
3

SO2 

kibocsátás 

(kg/év)

Kibocsátott SO2 

koncentráció

mg/Nm
3

T-1 Hőtermelés fűtőgáz tüzeléssel 35 2 644 542 888 92 559 001 074 136 637

T-2 Hőtermelés vegyes tüzeléssel 600 784 064 112 470 438 467 247 120 513

T-3 FCC katalizátor regenerálás 600 737 970 500 442 782 300 000 36 630

T-5 Kénkinyerő üzemek (CL5) 5000 115 133 001 575 665 002 556 226 555

T-14 Kénkinyerő üzemek (CL4) 5000 24 935 273 124 676 366 764 29 466

T-16 Kénkinyerő üzemek (CL6) 5000 32 890 667 164 453 333 089 76 678

T-11 Hőtermelés kazánban 35 644 019 890 22 540 696 141 4 898

Összesen: 4 983 556 330 1 603 985 467 018 322 631 376 127

2019 ÉVES 

 
 
 
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 2019. év során felülvizsgálatra került és 2020 
márciusában új ÜHG engedély került kiadásra.  

 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített kibocsátás jelentést az idei évben is 

külső, akkreditált szervezettel hitelesítettük. A MOL Nyrt. Dunai Finomító által 2019-ben 
kibocsátott szén-dioxid mennyisége összesen 1 557 141 tonna. 
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2019-ben a Dunai Finomítóban megalakult az ún. CO2 cross-funkcionális team, melynek 

célja, hogy a különböző szervezetek közreműködése segítségével a DS Termelés EBK 
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 

 
 
 
Programok, projektek 

Megvalósult beruházásaink, projektjeink azt a célt hivatottak szolgálni, hogy minden 
légszennyező forráson, minden légszennyező komponens tekintetében tudjuk tartani az 
előírt kibocsátási határértéket. Programjaink, hatékonyságnövelő projektjeink folytatódnak, 
kiemelt figyelmet fordítva a szén-monoxid határérték túllépés megszüntetésére. 

Az emisszió csökkenése érdekében folyó fejlesztéseink közül az egyik legjelentősebb a 

VOC kibocsátásunk 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 
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hangsúlyt helyezzünk feladataink megvalósítására, hogy a levegőtisztaság-védelem területén 
is megfeleljünk a jogszabályi és egyéb követelményeknek. 

 
Vízminőség-védelem 
 

Mivel a kőolaj-feldolgozás rendkívül vízigényes technológia, a Dunai Finomító éves 
szinten 9 millió m3 vizet használ fel. Ennek csupán 2-3%-át teszi ki a kommunális vízigény. A 
hatalmas vízhasználat hatalmas szennyvíz mennyiséggel jár, éves szinten mintegy 8 millió m3 
szennyvíz gyűjtéséről és kezeléséről kell gondoskodnunk.  

A Dunai Finomító szennyvíz kibocsátási határértékeit a többször módosított KTVF: 
31427-1/2010. számú egységes vízjogi üzemeltetési engedély rögzíti (2020 márciusában a 
Dunai Finomító részére módosított vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra a 35100-

1901/2020. számon). Szennyvizeink vízminőségi vizsgálatára saját akkreditált laborunkban 
kerül sor, a mintavétel önellenőrzés keretében napi rendszerességgel történik (az 
Önellenőrzési tervünk jelenleg jóváhagyás alatt van). A vízminőségi adatok értékelése 

alapján megállapítható, hogy a Dunába vezetett tisztított szennyvíz minősége megfelelő volt. 
 
A 2019. évben beruházás, vízminőséget javító intézkedések az alábbiak voltak: 

• homokfogó átkötés, 

• kiegyenlítő medencére fölöző rendszer telepítése. 
 
A 2019. évben mintavétellel egybekötött ellenőrzést a hatóság a Dunai Finomító 

területén nem tartott. 
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2.2. Talaj- és talajvízvédelem 
 

A Finomító területén lévő talajvízvédelmi és monitoring rendszer üzemeltetésével 
kapcsolatos környezetvédelmi feltételeket a KTVF: 2389-7/2011. és KTVF: 23515-4/2012. 

számon módosított KTVF: 10673-7/2010. számú vízjogi üzemeltetési engedély rögzíti, a 
Finomító a területén lévő talajvízvédelmi és monitoring rendszer üzemeltetése pedig „A 
Dunai Finomító talajvízvédelmi rendszere” című munkautasítás szerint történik. 

A Dunai Finomító területének és környezetének felügyelete érdekében, mintegy 500 
db figyelőkútból, 10 km hosszú résfalból és 7,5 km hosszú szivárgó rendszerből álló 
talajvízvédelmi rendszert üzemeltetünk.  
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A 2019. év során az alábbi hatósági előírások szerinti vizsgálatok elvégzésére került sor: 

• Folyadékszint és szénhidrogén vastagság mérése kéthavonkénti gyakorisággal. 

• A résfal mentett oldalán található talajvízfigyelő kutak, valamint 

forrásfoglalások vízmintázása és vízkémiai vizsgálata - évente két alkalommal 
(tavasszal és ősszel) megtörtént. 

A Finomítóban és a környezetében található összes „T” és „B” jelű talajvízfigyelő, 
valamint „MF” jelű rétegvíz figyelő kút folyadékszint és szénhidrogén vastagság mérése 
kéthavi gyakorisággal megtörtént. 

A Finomító területén 112 db folyadék kitermelő egység található. A kutak egy része a 
résfal által felduzzasztott talajvíz és rétegvíz kitermelésére, másik része az üzem belső 
területén, a szennyezett és/vagy magas talajvízszintű területeken az úszó szénhidrogén 
eltávolítására készült.  

A mentett oldalon lévő mintegy 200 db kút féléves gyakorisággal végzett vízkémiai 
vizsgálata alapján a talajvízszennyezés mennyiségi és minőségi változásait ellenőrizzük. A 
rendszer alkalmas a megjelenő újabb szennyezések észlelésére, felderítésére, a szükséges 

kárelhárítási műszaki intézkedések megtételére. A kutak laboratóriumi vizsgálati eredményei 
és a különböző szintmérési adatok a talajvízvédelmi rendszer adatbázisába kerülnek. 

A vizsgálati eredmények és azok értékelése a területileg illetékes hatóság részére 
megküldésre került. 

2016-ban a hatóság felé benyújtásra került kármentesítési stratégiai tervünk, mely a 
Pest megyei Kormányhivatal által a PE-06/KTF/00996-1/2020. számon került jóváhagyásra. 
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2.3. Hulladékgazdálkodás 
 

A Dunai Finomító működése során törekszünk a termelt (veszélyes) hulladék 
mennyiségek minimalizálására, a gyűjtés, ártalmatlanítás során pedig a jogszabályi előírások 
betartására. 
 
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. 
 

 

6. ábra  

 
A tevékenységünk során képződött hulladékok mennyisége a fenti diagramon látható, 

a 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 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. 
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A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 
szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében 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 hatályos jogszabályok alapján a Dunai Finomítóban a hulladékgazdálkodást a 

HSE_1_G9.1.1_MOL1_DR1_2v számú „A MOL Nyrt. százhalombattai területének 
hulladékgazdálkodási szabályzata” című utasítás szabályozza. 

A Dunai Finomítóban folyamatosan törekszünk 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 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 70%-os telitettégen áll. Betelte után új lerakó építése üzleti 
döntés eredménye lesz. A lerakóban elhelyezett hulladék után a jogszabályban 
meghatározott lerakói járulékot negyedévente megfizetjük. 

 
Hulladék export: 
 
A Magyarországon nem hasznosítható katalizátorainkat fémkinyerés (hasznosítás) céljából 
külföldi létesítményekben kezeljük. 
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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. 

 

A Dunai Finomító Hulladékudvara: 
 
Itt 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 2017-2018-ban már több, mint 700 tonna fáradt olajat gyűjtöttünk be, 

kezeltünk elő és küldtünk hasznosításra a Zalai Finomítóba. 
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Programok, fejlesztések: 
 
Új hulladék monitoring rendszer (HMR) bevezetése: 
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 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. Várható átadás: 2020. szeptember. 
 
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. A tartósan fellendülő gazdaság következtében a magyarországi hulladékkezelő 
kapacitások szinte teljes mértékben ki vannak használva, így célszerűnek látszik foglalkozni a 
saját kapacitások bővítésével. Az égetőmű fejlesztési lehetőségeit projekt keretében 

vizsgáljuk. 
 
Fáradt lúg kezelése: 
 
A Késleltetett kokszoló üzemben keletkező fáradt lúgot korábban a Sarpi Doprog 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. 
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2.4. Környezeti zaj 
 

2008-tól kezdődően folyamatosan vizsgáljuk a Dunai Finomító zajkibocsátását, 2009. 
év végére elkészült a Dunai Finomító zajtérképe, amely felhasználásával meghatározásra 
került a Dunai Finomító zajszempontú hatásterülete. A zajtérkép a zajforrások helyszíni 
vizsgálatával, ill. egy zajtérképező modell segítségével készült, ahol figyelembe vették a 
különböző zajterjedést befolyásoló tényezőket is (árnyékolás, visszaverődés). A hatásterület 
meghatározásához a kerítésvonalon vett referenciapontokon, ill. a környező települések 
legközelebbi védendő lakóépületeinél történtek mérések. 

A zajtérkép alapján szabályzatban rögzítettük azokat a követelményeket, amelyeket 
egy új beruházás, technológia módosítás esetén be kell tartani, annak érdekében, hogy a 
környező települések zajterhelése ne növekedjen. 

Zajvédelmi követelményeink a „Környezeti zaj elleni védelem a DS Termelés MOL 
területén” belső szabályzatban kerültek meghatározásra, melyek betartására nagy hangsúlyt 
fektetünk. 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. 

2018-ban környezeti zajcsökkentésként a 262. jelű szivattyútéren zajvédő fal került 
kiépítésre.  
 
3. 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 az a tudatos, jól átgondolt 

fejlesztési, átalakítási, és beruházási program, azok az 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. 
 


