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1. Bevezetés 

 

A környezetvédelmi jelentés készítésével a MOL Nyrt. Zalai Finomító a környezet védelme, a környezet-

terhelés csökkentése érdekében tett erőfeszítéseit kívánja évről évre számba venni, értékelni és bemu-

tatni.  

 

A környezetvédelmi tevékenységünk rendszeres értékelése és a középtávú elképzelések felvázolása az 

érdekelt felekben is megerősítheti azt, hogy a Zalai Finomító minden tekintetben meg kíván felelni a 

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

folyó tevékenység a lehető legkisebb környezetterheléssel járjon. 

 

Működésünk során folyamatosan törekszünk a környezetbe kibocsátott anyagok mennyiségének csök-

kentésére, és – számos beruházást megvalósítva – biztosítjuk a jogszabályi előírásoknak való megfele-

lést. Mára eljutottunk arra a szintre, hogy a jogszabályi megfelelésen túlmenően a környezetvédelmi 

beruházásainkkal az elérhető legjobb technikai színvonalat valósítjuk meg. Az elmúlt évtized jelentős 

beruházásainak köszönhetően a finomító működéséből származó környezetterhelés jelentősen lecsök-

kent. Ezzel egyidejűleg komoly figyelmet fordítunk a megelőzésre és a fenntarthatóságra, egyre több 

fejlesztésünk és beruházásunk mutat ebbe az irányba. 

 

Termékfejlesztéseink során elsődleges, hogy a gyártás a lehető legkisebb környezetterheléssel valósul-

jon meg és képviselje a fenntarthatóságot. 
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2. Gumibitumen gyártása 

 

 

A használt gumiabroncsok újra hasznosításának egyik lehetősége gumibitumen gyártása, amely hozzá-

járul a tartós és jó minőségű útburkolatok építéséhez, megcélozva a vezetés biztonságának és komfort-

jának növelését, másrészt az anyagában történő hulladékhasznosítással a fenntartható fejlődés és a 

MOL 2030 stratégia céljait szolgálja.  

 

A Zalai Finomítóban 2020-ban egy 20000 tonna/év 

kapacitású gumibitumen gyártó üzem kezdte meg mű-

ködését. A környezetbarát technológiával készülő és 

kiemelkedő eredményeket mutató gumibitumen első-

sorban a hazai piacra készül, és az útépítésben haszno-

sítják. A szabadalmaztatott technológiát a MOL és a 

Pannon Egyetem közösen fejlesztette. Az éves kapaci-

tás kihasználása - a gumibitumen gyártásához évi 3 

ezer tonna gumiőrleményt használunk fel, amely mint-

egy félmillió használt gumiabroncs újra hasznosításá-

hoz járul hozzá. Ez a mennyiség az évente keletkező 

hazai gumiabroncs-hulladék 8-10 százaléka. Az éves 

szinten legyártott 20 ezer tonna gumibitumen 200 km 

2x1 sávos új főút megépítését vagy 600 km 2x1 sávos 

út felső rétegének felújítását teszi lehetővé. 

 

A felhasználásra kerülő gumiőrleményt a hulladék gumiabroncsból külső partner állítja elő.  Az új üzem 

innovációja nem csak a nemzetközi jelentőséggel bíró termékben nyilvánul meg: a gumibitumen gyár-

tás teljesen zárt rendszerben történik, nincs szennyvíz és hulladékképződés.  A zárt rendszerben kép-

ződő un. degradációs gázokat egy mindössze 260 kW teljesítményű termikus égetőben semlegesítjük, 

az összes légszennyező anyag kibocsátás (NOx, SO2, CO, szilárd anyag) így egy 36 órás gyártási ciklus 

alatt mindössze 1,3 kg.   
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Az adalékellátási folyamat tervezése során olyan egyedi BIG-BAG gumiőrlemény tároló, szállítóeszközt 

sikerült kifejleszteni, mely többször használatos, így a csomagolóeszköz hulladékképződésből származó 

környezetterhelés is minimális. 

 

3. Zalai Finomító szagprojekt - múltbeli áttekintése 

 

A korábbi években a telephely üzemeltetése során folyamatos problémát jelentett a tevékenységgel járó 

szaghatás. Lakossági panaszok sorozata és ügyészségi, környezetvédelmi hatósági eljárások is a problé-

ma orvoslását szorgalmazták. A Zalai Finomító szakemberei már régóta dolgoznak az elsősorban diffúz 

forrásokból származó szaghatás megszüntetésén, amelynek hozadékaként 2010-ben átfogó Szagprojekt 

megvalósításába kezdtünk.  A Zalai Finomítóban indított átfogó szaghatás csökkentési projekt három 

ütemben 2019-ig fejeződött be.  

 

Szagprojektek célja: 

 A különböző tanulmányokban feltárt szagforrások megszüntetése 

 A környezetterhelés csökkentése és a lakosságot zavaró szaghatás megszűntetése a MOL 

FF&EBK stratégiájában kitűzött céloknak megfelelően 

 EU banchmark-nak való megfelelés; Jövőbeni szigorításra való felkészülés 

 Egészségesebb munka és lakóhelyi környezet megteremtése 

 

A szagprojektek fő elemei: 

 Szennyvíztisztító zárttá tétele 

 Zárt rendszerű ipari szennyvízelvezetés 

 Zárt rendszerű vasúti töltés- és lefejtés kialakítása 

 Bitumenes zárttátételi rendszer kondenzrendszer zárttá tétele 

 Fáradt olaj tárolás és lefejtés zárttá tétele 

 Szennyvíztisztító iszapkezelés csurgalék kezelés 
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4. A környezetvédelmi teljesítmény értékelése 

 
4.1. Levegőtisztaság-védelem 

 

A Zalai Finomító pontforrásainak légszennyező anyag kibocsátása, a korszerű füstgázkezelésnek köszön-

hetően 2007-től kiegyenlítetten, a lehető legkisebb környezetterheléssel történik. Az energiaracionalizá-

lási intézkedések eredményeként a termelési kapacitásunk felfutása, és szezonálisan a teljes kapacitással 

üzemelő gyártókapacitás mellett is szinten tudtuk tartani az alacsony, határérték alatti légszennyező 

anyag kibocsátást. A Zalai Finomító légszennyezőanyag kibocsátása 2014-ben jelentősen lecsökkent a 

kazánház földgáztüzelésre történő átállásának köszönhetően. A korábbi fűtőolaj tüzelés miatti kén-

dioxid és szilárd anyag kibocsátás a kazánházi pontforrásunknál gyakorlatilag megszűnt és az NOx kibo-

csátás is jelentősen lecsökkent. Az ezt követő időszakban a kibocsátásunk a termelési volumen függvé-

nyében az energiafelhasználással arányosan változik, és az éves légszennyezőanyag kibocsátást az 

adott évi mérési eredmények határozzák meg. 2021-ben a tüzeléstechnikai beállításoktól is függő CO és 

NOx kibocsátásban volt csökkenés.  

 

A Zalai Finomító pontforrásai szennyezőanyag kibocsátásának alakulását az alábbi táblázat mutatja. 

Szennyező 
anyag meg-
nevezése 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

NOx 4,767 5,047 9,79 7,667 8,811 14,089 9,41 

SO2 1,1 3,883 1,248 2,071 1,147 1,356 1,31 
CO 12,5 4,369 3,676 11,368 13,332 11,356 6,31 

Összesen  18 13 15 21 23 27 17 
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Változások az üzem gőztermelésében 

A Finomító gőztermelő egységében a fűtőolaj (FO) 2014-től alternatív tüzelőanyagként szerepelt, az 

elsődleges tüzelőanyag a földgáz lett, tényleges felhasználás azonban nem volt 2017-től pedig a fel-

használás technológiai feltételei is megszűntek, ezért az engedélyünkből a 3-as Gőztermelés technológia 

törlésre került.  

A K2 –es kazán korszerűsítése 2017-18-ban megtörtént, segédüzemi monitoring rendszer valósult meg, 

így a berendezés üzemzavar esetén kezelői beavatkozás nélkül leáll.  

 

Fúvatási gázok kezelése 

A fúvatási gáz a technológiai mosótornyokról 

cseppleválasztást követően soronként önálló 

fúvatási gázégető berendezésben kerül meg-

semmisítésre, majd az elégetett fúvatási gázok 

mindkét soron lúgos mosóra kerülnek, majd a 

mosóhoz tartozó P28 jelű kéményen a szabad-

ba távoznak.   

 

A technológiához tartozik még P10-es jelű téglakémény, amelyen 2 esetben távozhat légszennyező 

anyag:  

• mosórendszer vagy az előmelegítő meghibásodása esetén, átmenetileg a leállás időtartama alatt – 

biztonsági lefúvatóként, 

• fúvatás szüneteltetése esetén a tartályok és a közúti töltő rendszerről származó gázok elégetésekor. 

 

Az elmúlt évek tudatos fejlesztéseinek köszönhetően a bitumenfúvató üzemben a gyártás során kibocsá-

tott szennyezőanyagok mennyiségének folyamatos minimalizálására törekedtünk. A fúvatási gázkezelő 

rendszernek, a bitumenes tartályok zárt nitrogénes rendszerének, a zárt rendszerű bitumentöltőknek és 

a szagprojekt keretében megvalósult beruházásoknak köszönhetően mára már elmondható, hogy a bi-

tumengyártásból származó légszennyező anyagok mennyisége a legkisebb mértékben terheli a környe-

zeti levegőt. Ezt támasztják alá a mérési eredmények is, amelyek alapján minden pontforrásunk eseté-

ben jóval határértékek alatti a kibocsátás. 
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Üzemelő pontforrásaink emisszió mérésének gyakoriságát az Egységes Környezethasználati Engedé-

lyünk határozza meg. Eszerint pontforrástól függően éves, és ötéves mérési gyakoriságok vannak előírva. 

2021-ben a fúvatói P10, P28, és kazánházi P13 jelű pontforrások levegőtisztaság-védelmi mérésére ke-

rült sor, amelyek eredménye minden esetben határértékek alatt volt.  

 

Diffúz források 

A Szag III. projekt befejezésével a fáradt olaj tárolás és a szennyvíz kezelés bejelentett diffúz forrásai 

megszűntetésre kerültek. Az egyetlen meglévő diffúz forrásunk a szennyvíztisztító záportározó meden-

céje, ahol kis mértékű forrásként jelentkezhet a záportározóba jutó olaj. 

Már a korábbi immissziómérések eredményei is azt mutatták, hogy a Finomító területén és annak kör-

nyezetében a nitrogén-oxidok, szén-monoxid, kén-dioxid, kén-hidrogén és benzol esetén a légszennye-

zettség meg sem közelíti a 24 órás egészségügyi határértéket.  

 

4.2. A Zalai Finomító – lakossági bejelentések 

 

 

A finomító tevékenységével, többek között a szaghatással kapcsolatos lakossági bejelentéseket munka-

időben a diszpécserszolgálat fogadja. A lakossági panasz bejelentések mindegyikét regisztráljuk, hala-

déktalanul kivizsgáljuk és a bejelentőt tájékoztatjuk.  

A szaghatás bejelentésében 2021-ben annyi változás történt, hogy a MOL honlapján is elérhető zalaifi-

nomíto@mol.hu emailcímen is lehetőség van bejelentést tenni. A szagprojektekben megtett intézkedé-

seink hatékonyságát igazolja az a tény, hogy míg a projekteket megelőző időszakban 100-as nagyságren-

dű panaszbejelentés volt, addig 2021-ben 12 alkalommal érkezett lakossági bejelentés.  

  

A szaghatás csökkentésére végrehajtott intézkedéssorozat eredményeként kijelenthető, hogy normál 

üzemelés mellett a lakosságot zavaró mértékű szaghatás megszűnt. A továbbiakban tevékenységünk 

során átmeneti szaghatás elsősorban üzemzavar vagy berendezések karbantartása során jelentkezhet.  

Sajnálatos, hogy tavalyi évben a kisleállást követő üzemindulást követően egy hibásan beépített szerel-

vény miatt intenzív, átmeneti szaghatást okoztunk a környezetünkben, amire több bejelentés érkezett 

és hatósági vizsgálat is indult. 
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4.3. Nitrogénes zárttá tételi rendszer 

 

A bitumen tárolótér működtetésének legfontosabb segédfolyamata a zárt nitrogénes gázinga rendszer. 

A Bitumen üzemben a légszennyezés csökkentése a korábban szabadba légző alapanyag- és terméktar-

tályok inertgáz párna alá helyezésével, azaz zárttá tételével valósult meg.  

 

2013-2014-ben megtörtént a gázinga rendszer felülvizsgálata, műszaki átalakítása, fejlesztése. A fejlesz-

tés révén megvalósult a rendszer DCS-re történő áttelepítése, meglévő távadók felülvizsgálata, cseréje, 

átalakításra került az alapgerinc nyomásszabályozása, a gázinga rendszer ágainak levegő beszívási kocká-

zatának csökkentése, valamint a tartályok légterének egyedi nyomásmérése (DCS). A gázinga rendszer 

jelenleg 19 tartály felügyeletét, zárt működését biztosítja. A levegő tartályba kerülési kockázatának to-

vábbi csökkentése érdekében kiépítésre került a rendszerben lévő tartály egyedi, karbantartás utáni 

üzembevételéhez szükséges inertizálási rendszer kiépítése, nyomásszabályozással, mennyiségméréssel 

és DCS nyomon követéssel. Előírásra került a tartályok inertizálást követő és időszakos légtérmérése kézi 

gázkoncentráció mérővel. 

 

4.4. A Zalai Finomító Zajtérképe 

 

2013-ban MOL DS Fejlesztés erőforrásainak igénybevételével elkészítettük a Zalai Finomító zajtérképét. 

A zajtérképre alapozva 2017-ben az alábbi zajcsökkentési intézkedéseket végeztük el: 

 

 A Bitumenfúvató területén 

A zajforrás jele A zajforrás megnevezése 

103 V1 frekvenciaváltós radiális ventilátor  

101 K118 radiális ventilátor  

106 NySz-1 nyomásfokozó szivattyú  

110 K115 radiális ventilátor  

105 K308-II radiális ventilátor  

111 Légfúvó csővezeték  
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 Zajvédő-(zajárnyékoló fal) az olaj-víz szétválasztó D-i oldalán  

 VF-1 jelű légfúvó zajárnyékolása a szennyvíztisztító területén  

 Bitumenfúvató légfúvó kompresszorok hűtésének légtechnikai átalakítása és zajvédelem ki-

alakítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajcsillapító berendezések a bitumenüzem területén 

A zajcsökkentési intézkedések végrehajtását követően környezeti zajmérést végeztünk, ami igazolta, 

hogy határértéken belüli a zajterhelésünk.  

Az új gumibitumen üzem tervezése során tervezői előírásként fogalmaztuk meg, hogy finomító környe-

zeti zajterhelése nem növekedhet. A cél elérése érdekében a zajkeltő berendezések telepítésénél zajár-

nyékolást alkalmaztunk, és a bitumenüzem területén a védendő létesítményekhez közelebb eső zajfor-

rásoknál 2020-ban további zajcsökkentéseket hajtottunk végre, hogy az éjszakai 40 dB határérték be-

tartható legyen.  

Megvalósult zajcsökkentési intézkedések 2020-ban: 

 K-308-V-H-113 Kazán ventilátor  tokozás 

 P-302-III és P-302-I kitároló szivattyú (2 db) tokozás 

 T-509- tartály keverő motor   tokozás 

 T-509 tartályudvar szivattyú   tokozás 

 T-501 tartály keverő motor   tokozás 

 T-529 tartály keverőmotor    tokozás 

 Közúti tankautó lefejtő elszívó ventilátor árnyékolás 
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 V03-V04 – Zárttátételi rendszer elszívó ventilátorok tokozás 

 

2020-ban sor került a Zalai Finomító 5 éves teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatára, amelynek 

során - elsősorban az új gumibitumen gyártó üzem zajhatásának vizsgálatára - környezeti zajmérésre 

került sor. A zajmérési eredmények alapján további zajhatás csökkentő intézkedéseket hoztunk az új 

gumibitumen gyártó üzemben és zajvédő tokozásra kerültek az üzem területén lévő Siefer szivattyúk. Az 

ezt követően elvégzett környezeti zajmérés igazolta a határértékeknek való megfelelést.   

 

4.5. Üvegházhatású gáz kibocsátása 

 

A korábbiakhoz hasonlóan 2021-ben is a jogszabályi- és a CO2 kibocsátási engedélyünkben megadott 

előírásoknak megfelelően működtettük a szén-dioxid kibocsátás nyomon követésére felállított monitor-

ing rendszerünket. A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített kibocsátási jelentést és a tevé-

kenységi szinthez kapcsolódó ALC templatet külső akkreditált szervezettel hitelesítettük, majd benyúj-

tottuk a hatóságnak. Az év során kisebb változások miatt két alkalommal módosítottuk a CO2 kibocsátási 

engedélyünket. 

A Zalai Finomító IV. kereskedési időszakára jutó ingyenes allokált CO2 kvóta jelentősen, közel harmadá-

val lecsökkent, így 2021-től már CO2 kvótát kell vásárolnunk. 2021 évi szén-dioxid kibocsátásunk a gu-

mibitumen üzem elindulásával kis mértékű növekedést mutat.   

A finomító szén-dioxid kibocsátás-csökkentési lehetőségei az energia-hatékonyság növeléséből, ill. a 

tüzelőanyag felhasználás csökkentéséből adódhatnak, melyek az elkövetkező években is jelentős hang-

súlyt kapnak, továbbá a körforgásos szemlélet további lehetőségeket rejt, hogy kompenzálni lehessen az 

üzem CO2 kibocsátását. 
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4.6. Vízminőség-védelem 

 

A Finomító vízi létesítményeinek üzemeltetésére kiadott 106-4/2014/VH egységes szerkezetű 

vízjogi üzemeltetési engedély 2019-ben 36800/4608-7/2019.ált. számon módosításra került. 

 

Szennyvízkezelés 

Az ipari szennyvíztisztító üzem a gyárterület dél-nyugati részén helyezkedik el. Az üzemek területéről 3 

csatornarendszeren (feltételesen olajmentes csatorna, olajos szennyvíz csatorna, csapadékvíz csatorna) 

érkezik az ipari szennyvíz a szennyvíztisztító üzembe. 

A rendszer a következő elemekből áll:  

- API medence (olajfogó kismedence), 

- záportározó medence, 

- ZENON biológiai szennyvíztisztító rendszer, membrán szűrővel 

- iszapkezelő rendszer. 

 

 

 

Az előtisztított technológiai szennyvíz 2010-től közcsatornára kerül bevezetésre.   

 

A tisztított szennyvizek közcsatornába történő átkötésével egyidejűleg a kazánházi használt vizek a 

Válicka-patak helyett a csapadékcsatornán keresztül az Avas-árokba kerülnek bevezetésre. 
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A szennyvíztisztító üzemeltetése során karbantartás keretében 2018-ban mindkét Zenon konténerben 

kicserélésre került a nagy értékű membrán szűrő, így a szennyvíztisztító szükség esetén maximális szűré-

si kapacitással tud üzemelni. Az új membránok várható élettartama 5-6 év. 2020-ban a Kisleállás alatt 

elvégeztük a biológiai műtárgy levegőztető elemeinek cseréjét. 

 

A Zalai Finomító 2021 és az azt megelőző években kibocsátott tisztított szennyvíz mennyiségi és minősé-

gi adatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

Szennyvíz adatok határérték 2016 2017 2018 2019 2019 2020 2021 

Kibocsátott szennyvíz mennyi-

sége, (m3/év) 
 143524 107638 181182 159519 159519 148847 134378 

Átlagos vízminőségi adatok         

pH 6,6-8,5 7,8 7,7 7,9 8,2 8,2 8,1 8,2 

Olajtartalom SZOE, (mg/l) 50 3,2 5,1 14,1 2,3 2,3 1,5 3,2 

Kémiai oxigénigény (KOI), 

(mg/l) 
1000 104 197 167 93,5 93,5 82,3 

81,2 

Összes só, (mg/l) 2500 418 683 510 495 495 421 471,9 

Éves kibocsátás         

Olaj SZOE, (t)  0,459 0,552 2,563 0,359 0,359 0,372 0,431 

Kémiai oxigénigény, (t)  14,9 21,2 30,4 14,9 14,9 12,3 10,9 

Összes só, (t)   60,0 73,5 92,3 79,0 79,0 62,7 63,4 

 

A szennyvízkibocsátás és az önellenőrzési adatok értékelése 

Szennyvízkibocsátásunk ellenőrzését a jóváhagyott önellenőrzési tervünknek megfelelően végeztük. Az 

önellenőrzési eredményeket a korábbi gyakorlatnak megfelelően 2021-ben is havi rendszerességgel 

megküldtük közcsatornára bocsátás esetében a ZALAVÍZ Zrt-nek, az élővízi Avas-árokba történő kibocsá-

tás esetében pedig a Vízügyi Hatóságnak (OKIR rendszerben).  

A szennyvíztisztító éves működése során minden komponens esetében biztosítani tudtuk a határérték 

alatti kibocsátást. 
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4.7. Hulladékgazdálkodás 

 

A Zalai Finomító működése során törekszik a termelődő veszélyes hulladékok minimalizálására, a gyűj-

tés, és ártalmatlanítás során pedig maradéktalanul betartja a jogszabályi előírásokat. 

A hulladékok nyilvántartásának és szállításának támogatására a MOL Magyarország telephelyein egysé-

ges új HMR - Hulladék Monitoring Rendszer került bevezetésre.  

A Finomítóban korszerű üzemi és munkahelyi gyűjtőhelyek vannak és biztosított az ipari és irodai hulla-

dékok szelektív gyűjtése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A karbantartási, felújítási projektjeinkhez kapcsolódóan folyamatosak a tartálytisztítások és felújítások, 

melyek során nagyobb mennyiségű tartályfenék iszap és bitumenkoksz veszélyes hulladék keletkezik. 

Egyéb, aktuális projektjeink is nagyban meghatározzák az adott év hulladékgazdálkodási mutatóit. 2021-

ben egy 5000 m3-es tartály tisztítása miatt és a fáradt olaj feldolgozás magasabb fejtermék kihozatala 

miatt jelentősen nőtt a keletkező veszélyes hulladék mennyisége. A fejtermék magas fűtőértékű hulla-

dék, amelyet 2013-tól 500 tonna/év mennyiségben tudunk hőtermelésre hasznosítani a MOL Petrolké-

mia Hulladékégetőjében Tiszaújvárosban. 
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A Zalai Finomító területén 2021-ben képződött veszélyes- és nem veszélyes hulladékok mennyiségét, 

azonosító számát a következő táblázat tartalmazza:  

Veszélyes hulladék megnevezése EWC kód Keletkezett 
mennyiség 
2017-ben 

Keletkezett 
mennyiség 
2018-ban 

Keletkezett 
mennyiség 
2019-ben 

Keletkezett 
mennyiség 
2020-ban 

Keletkezett 
mennyiség 
2021-ban 

(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) 

Olajos iszap 050106 40460 0 0 0 0 

Tartálytisztításból származó iszap 050103 0 0 8020 1420 0 

Bitumenkoksz 050108 116470 130275 95765 71090 256880 

Fáradt olaj feldolgozás fejtermék 190208 181276 109618 43340 84410 287767 

Olaj-víz szeparátorokból származó 
iszap 

130502 0 0 0 0 0 

Olajjal szennyezett- tömlő, üveg, 
csomagoló anyag 

150110 1060 1393 2267 1070 2080 

Olajjal szennyezett textil 150202 4800 400 2060 1080 4860 

Veszélyes anyagokat tartalmazó 
szervetlen hulladék 

160303 0 0 810 0 0 

Laboratóriumi vegyszer maradé-
kok 

160506 0 0 0 0 0 

Ólomakkumulátor 160601 0 0 0 0 1420 

Szennyezett fémhulladék 170409 0 3000 0 0 0 

Olajjal szennyezett föld  170503 650 99630 68380 13540 0 

Szennyezett szigetelőanyag 170603 440 0 550 1400 0 

Fénycső hulladék 200121 40 0 0 80 10 

Elemek 200133 0 0 0 0 0 

Elektronikai hulladék 200135 0 0 0 0 0 

Összesen:   345 196 344 316 221 192 174 090 553 017 
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Nem veszélyes hulladék 
megnevezése 

EWC kód Keletkezett 
mennyiség 

Keletkezett 
mennyiség 

Keletkezett 
mennyiség 

Keletkezett 
mennyiség 

Keletkezett 
mennyiség 

2017-ben 2018-ban 2019-ben 2020-ban 2021-ben 

(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) 

Papír és karton csomagolási 
hulladék 

150101 1020 890 0 600 1430 

Műanyag csomagolási hulla-
dék 

150102 400 1650 2370 2440 1550 

Fa csomagolási hulladék 150103/ 

200138 

2540 1050 5220 10880 5640/ 
100 

Vas és acél 170405 151540 8580 45980 76850 8100 

Nem szennyezett föld és 
kövek 

170504 0 0 0 0 0 

Szigetelő anyagok 170604 0 0 0 580 2540 

Kevert építési és bontási 
hulladék 

170904 0 0 480 1000 0 

Nem veszélyes szennyvíz iszap 190812 20280 59880 115060 117480 105340 

Gumi hulladék 191204 0 0 0 0 600 

Elektronikai hulladék 200136 480 472 3660 0 1920 

Összesen:   196 930 84 962 173640 209830 121 580 

 

A nem veszélyes hulladékok mennyiségét ugyancsak nagymértékben befolyásolják az aktuális beruházá-

sok. Az új gumibitumen üzem építése és az előzetes bontási munkák miatt előző években a duplájára 

nőtt a fém hulladékok mennyisége, ez most visszacsökkent a normál üzemeltetés melletti értékre. 

Ugyanakkor kiemelendő, hogy a keletkezett beton törmelék az építési helyszínen teljes mennyiségben 

őrlésre és újra használatra került. 

A konténeres szelektív hulladékgyűjtési rendszerünk sikeresen működik, melynek köszönhetően a hasz-

nosításra elszállított hulladékok mennyisége hulladékgazdálkodási anyagmérlegünkben jelentős rész-

arányt képvisel.  
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4.8. Talaj- és talajvíz védelem 

 

A kármentesítési munkák keretén belül valósult meg még 2006-ban a finomító teljes körű monitoring 

rendszere, amely mára 46 darab monitoring kutat foglal magában. Hatósági előírás alapján negyedéves 

monitoring tevékenységet folytatunk.  

 

A több évtizedes kármetesítési monitoringot és műszaki beavatkozásokat követően jelenleg a környe-

zetvédelmi hatóság ZA/KTF/00979-13/2020. számú határozata alapján az alábbi műszaki beavatkozáso-

kat folytatjuk: 

  ZFM-1, ZFM-34, ZFM-40 kutakból havi gyakoriságú vízkitermelés mobil tartályba, melynek 

ürítése az olajos csapadékvíz-elvezető rendszerbe történik.  

 A T2002-es tartály környezetében lévő drénrendszer üzemeltetése folyamatos vízkitermelés-

sel. 

 Negyedéves talajvíz mintavétel a monitoring kutakból és a drénaknából TPH, BTEX, PAH, ÁVK 

vizsgálatok céljából. 

A kármentesítési monitoringról és a kármentesítés műszaki beavatkozás előrehaladásáról éves jelenté-

sek készülnek, amelyet megküldünk az illetékes hatóságoknak. 

 

5. A Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetése 

 

Az év során az Integrált Irányítási Rendszer keretében az SGS Hungária Kft. auditállta a KIR rendszert. Az 

audit során nem-megfelelőséget nem regisztráltak, megfelelőnek minősítették a rendszer működését. 

 

6. Jelentős környezeti tényezők alakulása, értékelése 

 

A környezeti tényezők a Zalai Finomító tevékenységének és termékeinek olyan elemei, amelyek köl-

csönhatásba kerülhetnek a környezettel. Jelentős az a környezeti tényező, amelynek környezeti hatása 

jelentős, vagy azzá válhat. Környezetvédelmi eljárásainknak megfelelően rendszeresen felmérjük tevé-

kenységünk környezeti tényezőit, és azok hatását folyamatosan értékeljük. A felmérések alapján minden 

évben elkészítjük a finomító jelentős környezeti tényezőinek listáját.  

Az eddigiek során mindig jelentős környezeti tényezőként szerepel a Finomító szaghatása, ahol a pre-

vencióra helyeződik a hangsúly és az esetlegesen beérkező panaszbejelentések kivizsgálására. 
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Továbbra is fontos a Széndioxid jelentős környezeti tényezőként történő kezelése, hiszen a globális fel-

melegedés miatt elengedhetetlen, hogy kiemelten kezeljük a szén-dioxid kibocsátás csökkentést. 

A környezeti tényezők körébe szerepel a hulladékkezelés, hiszen a hulladékkezelésünknél kiemelten 

fontos a hulladékkeletkezés minimalizálása és a hulladék lerakás csökkentése. 

A Gumibitumen gyártásával újra vizsgáltuk a környezeti zajterhelést és a Finomító zajhatását jelentős 

tényezőként szerepeltettük, amire berendezések egyedi zajvédelmével további zajcsökkentési intézke-

déseket teszünk.  

 

Környezetvédelmi céljaink és programjaink meghatározása során minden évben figyelembe vesszük a 

jelentős környezeti tényezők listáját is. 

 

7. A Zalai Finomító környezetvédelmi céljai teljesülésének értékelése 

 

A Finomítás integrált irányítási rendszerének bevezetése során az alábbi fő célokat határoztuk meg: 

− A Zalai Finomító által okozott szaghatás, illetve a levegőbe történő káros anyag (CO, NOx és SO2 

gázok) kibocsátás csökkentése. 

− A termelés során alkalmazott, és ahhoz kapcsolódó technológiák szabályozottságának javítása a 

környezetterhelés minimalizálása érdekében. 

− A Zalai Finomító ipari szennyvíztisztító rendszerének környezetkímélő- és biztonságos működte-

tése. A szennyvíztisztító által okozott szaghatás minimalizálása. 

− A Zalai Finomító múltbeli tevékenysége által okozott környezetszennyezés folyamatos felszámo-

lása, további szennyeződések keletkezésének megakadályozása. 

− A Zalai Finomító energiafelhasználásának csökkentése, az energiafelhasználás hatékonyságának 

növelése. 

− A Zalai Finomítóban a termelés során keletkező hulladékok mennyiségének csökkentése, kör-

nyezetkímélő kezelésük folyamatos fejlesztése. 

 

A célok között még mindig elsőként szerepel a finomító által okozott szaghatás, illetve a levegőbe törté-

nő kibocsátás alacsony szinten tartása, a fajlagos értékek csökkentése, a lakossági bejelentések kivizsgá-

lása és nyomon követése.  
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A Zalai Finomító környezeti kibocsátását folyamatosan nyomon követjük, a légszennyező anyag és 

szennyvízkibocsátásunk koncentrációi jóval határérték alatt vannak. 

 

A Zalai Finomító Egységes Környezethasználati Engedélyének 5 éves felülvizsgálata 2020-ban megtör-

tént az új engedélyt ZA/KTF/00039-3/2021. számon adta ki a Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály. Az új egységes környezet-

használati engedély már tartalmazza az új 20000 tonna/év kapacitású gumibitumen gyártó üzemünk 

működésével kapcsolatos előírásokat is. 

 

A szennyvízkezelő és elvezető rendszerünk magas tisztítási hatásfokú technológia fenntartása mellett, a 

szennyvizek közcsatornára bocsátásával üzemel. 

 

Szintén kiemelt célként kezeljük a finomító múltbeli tevékenysége által okozott környezetszennyezések 

felszámolását. A műszaki beavatkozási tervnek megfelelően folytatjuk a monitoring tevékenységet és a 

kármentesítési létesítmények üzemeltetését.  

 

A fenti áttekintés alapján látszik, hogy minden területen sikerült eredményt elérnünk, de vannak még 

további megoldandó feladataink, így céljaink módosítására nincs szükség.  

 

A környezetvédelmi beruházások értéke: 
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8. A környezetvédelemben érdekelt felektől érkező információk áttekintése 

 

− A Zala Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi hatósága 2021-ben komplex ellenőrzés keret-

ében ellenőrizte az Egységes Környezethasználati engedélyben foglaltak betartását. Az ellenőr-

zés során szabálytalanságot nem állapítottak meg.   

− A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendszeresen tartott RID és egyéb hatósági ellen-

őrzést. A Zalai Finomító Belső Védelmi Gyakorlatára 2021. május 18-án került sor. 


