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1. éGHajlatváltOzás
 
Általános cél: „Az éghajlatváltozással kapcsolatos lehetőségek és kockázatok kezelése.”

eredmények:
  Az energiahatékonyság projektek eredményeként, főleg a Downstream területen, jelentős mértékben csökkent a CO2-kibocsátás. 

49 ezer tonna CO2 megtakarítást értünk el 2014-hez képest.
  további 212 ezer tonna CO2-kibocsátás megtakarítást értünk el az InA-nál megvalósított eOR projekt nyomán.
  A MOl-csoport csatlakozott a világbank „Zero Routine Flaring Initiative” kezdeményezéséhez, valamint csekély mértékű csök-

kenést regisztráltunk a kutatás-termelés területen elfáklyázott volumen tekintetében.
  A jászberényi geotermikus kutatási projekt hosszú távú tesztfázisának előkészítése befejeződött, a projekt ütemterv szerint halad.
  A nem-élelmiszer jellegű megújuló üzemanyag-termelés lehetőségeinek vizsgálata keretében feltérképeztük a cellulóz-alapú 

alapanyagokkal és a nem élelmiszer jellegű anyagokkal kapcsolatos konverziós technológiákban rejlő potenciált.
 
kiHívásOk:
  Az alacsony szén-dioxid kibocsátású energiahordozók MOl-csoporton belüli szélesebb körű alkalmazásához szükséges megol-

dások kidolgozása.
  Az alacsony szén-dioxid kibocsátással járó energiahordozók arányának növelése a hagyományos fosszilis termékek mellett.

Az éghajlatváltozás a MOl-csoport üzleti környezetét jelentős mértékben befolyásoló folyamat. Hosszabb távon ez megfelelő felké-
szülést és körültekintő kezelést igénylő kockázatokat, de új lehetőségeket is hordoz magában. 

kockázatok
Az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok kezelése a MOl-csoport általános kockázatkezelési folyamatának szerves része. 
A kockázatokat egységes módszertan alapján mérjük fel, súlyosság és valószínűség szerint kategorizáljuk az ún. hőtérképeken 
(angolul heat map) a különböző szervezeti szintek mentén. Az Igazgatóság rendszeresen áttekinti a kockázatkezelési- és kontroll 
intézkedéseket, valamint meghatározza a kockázatok mérséklésére irányuló intézkedéseket. Az Igazgatóság Pénzügyi és Kocká-
zatkezelési Bizottsága (FRC) egyezteti a kockázatokat, a MOl általános kockázati kitettségével, többek között az éghajlatváltozási 
kockázatok kezelésével kapcsolatos intézkedéseket.

Az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok sokszor jóval kiszámíthatatlanabbak, mint az egyéb pénzügyi-, szabályozási- vagy 
működési kockázatok. Az alábbiakat tekintjük a MOl-csoport tekintetében legjelentősebb éghajlatváltozással kapcsolatos kocká-
zatot hordozó területnek a 2030-ig tartó időszakban: bioüzemanyagok, alternatív infrastruktúrák, gépjármű-hatékonyság és 
e-mobilitás. Az egyes területek pénzügyi hatása becslés szerint éves szinten 5-150 millió UsD között mozog. Az európai Unió kibo-
csátás-kereskedelmi rendszerének lehetséges megújítása ennél valószínűleg jóval jelentősebb pénzügyi kockázatot jelent.

lehetőséGek
A vonatkozó eU rendeleteket tartalmazó éghajlat-változási csomag jelentős hatással lehet a fosszilis tüzelőanyagok és energia iránti 
kereslet alakulására hosszabb távon. A kötelezettségek megfogalmazása mellett ez egyben új üzleti lehetőségeket kínál a „tiszta 
fűtőanyagok és energia” terén. Hosszabb távon a fogyasztói kereslet várhatóan a környezetbarátabb termékek felé mozdul el.

A következő fejezet tárgyalja a hosszú távú termékportfólió és az energiahatékony működés kialakításához szükséges intézkedéseket.

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



1.1 hosszÚ távÚ terMékportfólió

Kapcsolódó célkitűzések:
•  „Az alacsony szén-dioxid kibocsátással járó termékek és szolgáltatások arányának maximalizálása.”
•  „Az Upstream első geotermikus projektjének elindítása.”

2015-ben a MOl-csoport folytatta az ÜHG lábnyom csökkentésére alkalmas technológiák fejlesztésére és hasznosítására 
irányuló erőfeszítéseit. 

Fejlesztések a finomítás területén

2015-ben a MOl-csoport folytatta azt az előző évben megkezdett munkát, melynek keretében az vizsgáljuk, hogy milyen lehetőségeink 
vannak a hagyományos fosszilis termékek alacsony szén-dioxid kibocsátással járó energiahordozókkal való kiváltására. Az év során 
várakozásainkkal összhangban módosultak a bioüzemanyagok felhasználására vonatkozó eU szabályok, különösen a nem-élelmiszer- 
és hulladékalapú anyagáramok tekintetében, melyek a jövőben egyre fontosabb szerepet játszanak ezen a területen. ezen alapanyagokból 
fejlesztés alatt lévő technológiák segítségével állíthatunk elő korszerű bioüzemanyagokat. Az elkövetkező évek egyik legkomolyabb kihí-
vása lesz, hogy miként tudjuk sikeresen integrálni ezeket a technológiákat és termékeket a MOl-csoport meglévő ellátási láncába.

Nem-élelmiszer jellegű megújuló üzemanyagok

A 2020-ig és az ezt követően megvalósítandó megújuló energiákra vonatkozó célkitűzéseknek, valamint a földhasználat közve-
tett megváltozásával (IlUC) kapcsolatos követelményeknek való megfelelés jegyében vizsgáltuk az ÜHG-hatékony hulladék zsírok 
és olajok feldolgozásának lehetőségeit. A fókuszterület a megújuló dízel termelése hidrogénező eljárásokkal és a keletkező termék 
bekeverése. A legígéretesebb lehetőségekből beruházási projektterv készül. A megvalósítási döntés meghozatalára várhatóan 2016-
ban kerül sor a részletes műszaki- és gazdasági felmérést követően.

A hosszú távú tervezés jegyében, megkezdtük a cellulóz alapanyagokban és a kapcsolódó konverziós technológiák feltérképezését. 2016-
ban fejeződik be az elérhető alapanyag mennyiségének felmérése a MOl-csoport számára elérhető régióban. A bioüzemanyag-előállítás 
területén jelenleg vizsgáljuk a lehetséges konverziós technológiai megoldásokat, többek között a cellulóz pirolízist és a cellulóz gázosí-
tást, valamint a különböző biotechnológiai eljárásokat. számos elismert hazai és nemzetközi szakértő és technológia fejlesztő segítségével 
végeztük el a technológiai értékelést. A megoldási javaslatokra és döntésekre várhatóan következő években kerül sor.

A korszerű bioüzemanyagok mellett megkülönböztetett figyelmet fordítottunk a fenntartható energiahasznosítási trendek, többek 
között a hatékony széndioxid hasznosítási-, megújuló energiatermelési- és tárolási megoldások figyelemmel kísérésére.

CO2-konverzió és hasznosítás

A probléma kezelésére szolgáló kialakulóban lévő megoldások mindezidáig a mezőgazdasági felhasználásra, valamint a széndioxid-
leválasztásra és tárolásra (CCs) korlátozódtak. A MOl-csoport előrelátó módon megkezdte a vállalat szénlábnyomának csökken-
tésére alkalmas CO2-konverziós technológiák feltérképezését. Az utóbbi időben történt néhány fejlesztés ezen a területen, amelyek 
segítségével a széndioxid kémiailag megköthető és értékes anyagokká alakítható. Ilyen például a metanol, a hangyasav, vagy külön-
böző típusú műanyagok. A kapcsolódó kutatások célja, hogy ezeket a fejlődő technológiákat gazdaságossá tegyék.

üzemanyag gazdaságosság

2015-ben a kiváló minőség mellett egyben gazdaságosabb üzemanyagok előállítása volt a MOl-csoport egyik fókuszpontja. ezek 
az újszerű üzemanyagok egyrészt gazdasági megtakarítást jelentenek vevőink számára, másrészt jobb égési tulajdonságaiknak 
köszönhetően jelentős mértékben csökkentik a széndioxid-kibocsátást is.

Kémiailag stabilizált gumibitumen gyártása

2015-ben folytattuk a MOl környezetbarát bitumen termékének piaci bevezetését, melyből az elmúlt évben több mint 400 tonnát érté-
kesítettünk. egy közelmúltban készült tanulmány szerint az ennek felhasználásával épített utak élettartama másfélszer hosszabb, 
karbantartási igényük alacsonyabb, és a hagyományos bitumentermékekhez képest a teljes életciklusra vetítve 25-30 százalékkal 
alacsonyabb széndioxid-kibocsátást jelentenek. A tanulmány egyben hangsúlyozza, hogy minőségét tekintve a gumibitumen nem 
csak a hagyományos termékeket múlja felül, de az autópálya-építésben használt prémium termékekkel is felveszi a versenyt.
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Geotermikus fejlesztések

A MOl-csoport elkötelezett a geotermikus energia, mint megújuló energiaforrás hasznosítására irányuló beruházások iránt. ez 
nyilvánvaló lehetőséget teremt a MOl-csoporton belül felhalmozott tudás és műszaki szakértelem, valamint e közép-kelet-európai 
régióban jellemzően előforduló energiaforrásban rejlő kedvező geológiai adottságok kiaknázására. 

2014. első félévében, a jászberényi geotermikus kutatásra kiírt koncessziós tender megnyerését és a koncessziós szerződés aláírását köve-
tően, a CeGe Kft. megkezdte a kutatási program végrehajtását. A hivatalos kétéves kutatási időszak 2015. márciusában vette kezdetét.

A MOl nyrt. 2015 decemberében ausztrál partnerétől, a Black Rock energy (korábban: Green Rock energy néven ismert) válla-
lattól megvásárolta annak CeGe részesedését és ezzel a CeGe Kft. egyetlen tulajdonosává vált.

A CeGe Kft. 2015-ben a vállalt munkaprogram alábbi elemeit valósította meg:
•  a terület már korábban elkészült háromdimenziós szeizmikus adatainak megvásárlása és ezek újraértékelése, 
•  magnetotellurikus szelvényezés végrehajtása és az eredmények értelmezése, 
•  a termelőkút sikeres lefúrása és a rezervoár rétegserkentés megkezdése (2016 januárjában sikeresen befejezve), 
•  megkezdődött a felszíni létesítmények kialakítása.
•  a hosszú távú rétegvizsgálati ütemterv szerint 2016. második félévében esedékes.

 
Bioüzemanyag beszerzés

A MOl-csoport nem foglalkozik bioüzemanyagok előállításával, de két vállalata, a MOl nyrt. és a slovnaft is rendelkezik kisebb-
ségi részesedéssel biodízel gyártásban érdekelt vegyesvállalatokban. ezek a vállalatok a MOl-csoporttól függetlenül működnek és 
pénzügyi befektetésnek tekintendők.

A MOl nyrt. és a slovnaft a.s. 2015-ben 450 millió liter biokomponenst vásárolt, és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
ezeket benzin- és gázolajtermékeinek előállítása során hasznosította.

A MOl-csoport egyaránt használ első- és második generációs bioüzemanyagokat. ezek minősített biológiai forrásokból és hulladékból, 
többek között a MOl-csoport töltőállomás hálózatán keresztül begyűjtött használt sütőolajból készült alapanyagokból készülnek.

A 2015-ben vásárolt bioüzemanyag komponensek megfelelnek az eU megújulóenergia-irányelvében (ReD) foglalt követelmé-
nyeknek. A MOl-csoport vállalatok (MOl nyrt., slovnaft a.s. és InA d.d.) forgalmazóként teljesítik az európai IssC tanúsítási 
rendszer-alapú követelményeket. Az IssC tanúsítvány lefedi a bioalapú alapanyagok és megújuló energiaforrások teljes ellátási 
láncát, ezzel biztosítva a szigorú ökológiai és társadalmi fenntarthatósági előírások alkalmazását, az üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkenését és az ellátási lánc mentén történő nyomon követhetőség megvalósulását. 

 1.2. enerGiahatékonysáG és ühG-kibocsátás

GhG emissions

Kapcsolódó célkitűzés:
•  „Minden telephely javítsa egy decilissel a jelenlegi ágazati CO2-mutatóját a Downstreamben”.
• „Az Upstream működés során 2017 végéig 30%-kal csökkenjen a CO2-intenzitás (t CO2/toe).”
 
A MOl-csoport teljes közvetlen CO2-kibocsátása 2015-ben 6,1 millió tonnát tett ki szén-dioxid egyenértéken számolva. ez 2014-
hez képest (5,79 millió tonna volt a szén-dioxid egyenértéken számolva) 5 százalékkal magasabb, de a 2010-es kiindulási évben 
mért értéknél (7,14 millió tonna) 15 százalékkal kevesebb. Az ÜHG-kibocsátás legjelentősebb összetevője a széndioxid (CO2), a 
kapcsolódó kibocsátási értéket az alábbi táblázat mutatja be országonkénti bontásban. 

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



CO2-kibocsátás országonként
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ez az általános növekedés számos tényező hatására vezethető vissza:
•   Az emelkedő tendenciát elsősorban az okozza, hogy 2015-ben a Dunai Finomító gőzfejlesztő üzeme is bekerült a MOL-csoport 

alá tartozó működtetett és egyben konszolidált egységek közé, így a továbbiakban ennek hatása megjelenik a közvetlen kibo-
csátásban. 

•   Ugyanakkor a Slovnaft finomító- és petrolkémiai üzemeinek működése és így kibocsátása is visszatért a korábbi alancso-
nyabb szintekre a 2014. évi nagyleállások miatt.

A növekedést több projekt részben ellensúlyozta:
•  Az energiahatékonysági program, mely 2015-ben 49 ezer tonna CO2-kibocsátás csökkenést eredményezett.
•   Az EOR (fokozott olajkinyerési eljárás) projekt nyomán (212 ezer tonnával) csökkent a horvátországi kutatás-termelésben 

alkalmazott CO2-lefúvatás mennyisége. A 2014 októberében üzembe helyett beruházás 2015 eleje óta élesben működik. A 
beruházás célja a fokozott olajkinyerés ún. „harmadlagos módszerének” alkalmazása (CO2-visszasajtolás), mellyel növelhető a 
kinyerhető olaj mennyisége, ugyanakkor a kitermelt CO2 egy része ártalmatlanítható.

ÜHG-kibocsátás változások 2014-2015
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A MOl-csoport ÜHG-kibocsátásának legnagyobb része a petrolkémiai és finomítói tevékenységből származik. 2010-től kezdődően 
folyamatosan figyelemmel kísérjük a finomítás üzletág ÜHG teljesítményét a COnCAWe-solomon CO2-intenzitás mutató (CWt 
– Complexity Weighted tons) segítségével. Hasonló módon, a petrolkémiai üzletágnál a HvC (magas értékű vegyipari termékek) 
mutatót alkalmazzuk. ezek a mutatók termelési vonatkozásúak, ugyanakkor figyelembe veszik a létesítmények komplexitását is.

A kutatás-termelési üzletágnál az egységes IOGP mutató (kg CO2/toe) segítségével kísérjük figyelemmel a teljesítmények alakulását.

Az alábbiakban bemutatott eredmények a szén-dioxid intenzitás kismértékű növekedését jelzik 2011-hez képest (3,55%) a finomí-
tási, és 3 százalékos növekedést jeleznek a petrolkémiai ágazatnál (ezek az eltérések elsősorban a nagyleállásokra és a 2014-től hatá-
lyos kalkulációs/módszertani változásokra vezethetőek vissza a horvátországi működés tekintetében).
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A finomítók és petrolkémiai üzemek CO2-kibocsátás intenzitása (termeléssel súlyozott átlag alapján) [GRI EN16]

év 2011 2012 2013 2014 2015
váltOzás 

2011-2015 (%)

Finomítás (t Co2/kt of CwT) 36,64 36,43 35,59 35,54 37,94 3,55

Petrolkémia (t Co2/t HvC) 1,032 1,031 1,020 1,020 1,040 3,0

  
CO2-kibocsátás intenzitás változása finomítónként (t CO2/kt of CWT) és petrolkémiai üzemenként (t CO2/t HVC) [GRI EN16]

telepHely

FinOmítás petrOlkémia

dunai 
FinomíTó 

(mol)

slOvnaFt 
(slovnaFT)

mantOva 
(ies)

sisaK (ina) rijeKa (ina)
mOl 

petrOlkémia
spc

változás (%)
2010-2015

5,87 0,87 -100 2,61 10,11 -4 33

Egyéb közvetett (Scope 3) üHG kibocsátások 

A MOl-csoport értéklánc mentén megjelenő, de a vállalat tevékenységeitől független ÜHG-kibocsátásokat a scope 3 kibocsá-
tások alatt tárgyaljuk. Az ilyen jellegű kibocsátások jellemzően a finomítói termékek vagy földgáz fogyasztói, vagy a MOl-csoport 
számára szolgáltatásokat nyújtó beszállítók általi felhasználásából erednek. A MOl-csoport beszámol a scope 3 kibocsátásokról is, 
hogy kontextusba helyezze a saját közvetlen kibocsátást és átlátható módon mutassa be a vállalatcsoport lábnyomát.

Scope 3 ÜHG-kibocsátások forrásai (t CO2) [GRI EN17]

KiboCsáTó FOrrás 2012 2013 2014 2015

vevők
értékesített finomított termékek használatából 
(t Co2) 

50.305.352 51.060.438 48.486.612 50.571.763

vevők
mol-csoport által termelt és eladott földgáz 
használatából (t Co2) 

7.528.676 6.566.103 6.025.497 6.247.138

mol-csoport üzleti utakhoz kapcsolódóan (t Co2) 3.943 4.414 2.984 2.508

beszállítók
nyersolaj termeléséből (mol-csoport által külső 
forrásból vásárolt) (t Co2)

1.722.810 1.399.445 1.179.981 1.203.727

összesen 59.560.780 59.030.400 55.695.074 58.025.136

A scope 3 kibocsátás jelentős mértékben megnövekedett 2015-ben az előző évhez viszonyítva, ez alapvetően a nagyobb értékesített 
termékvolumenből fakad. A beszállítói oldali ÜHG-kibocsátás növekedés a nagyobb volumenű kőolaj feldolgozás eredménye.

Ugyan a teljes MOl-csoport kibocsátásnak csak csekély részét teszi ki, az üzleti célú utazásokkal kapcsolatos CO2-kibocsátás figye-
lemmel kísérése és jelentése is biztosított. Az üzleti célú utazással kapcsolatos kibocsátás 2014-hez képest csökkent, és 2015-ben 
összesen 2.508 tonna volt szén-dioxid egyenértéken számolva.

Gáz szivárgás/veszteség (fáklyázás és lefúvatás)

jelen fejezet tárgyalja a működés során alkalmazott szénhidrogén fáklyázásból és lefúvatásból származó veszteségeket. Fáklyá-
zásnak nevezzük a fel nem használt szénhidrogének technológiai vagy biztonsági okból szükséges, ellenőrzött körülmények között 
történő elégetését. Az Upstream területen lefáklyázott gáz ún. „kísérőgáz” (APG), míg a Downstream szegmensben a finomítás 
során keletkező gázhalmazállapotú szénhidrogének egy részét fáklyázzák le biztonsági okokból. Az olaj- és gázszivárgást anyag-
veszteségnek tekintjük, ami a tevékenység alacsony hatékonyságáról árulkodik.

A lefáklyázás mind környezetvédelmi, mind működéshatékonysági szempontból rendkívül fontos. ennek fontosságát nyomatéko-
sítandó, a MOl-csoport 2015-ben csatlakozott a világbank által indított „Zero Routine Flaring Initiative” (az áltatlános, nem bizton-
sági, munkafolyamatként végzett fáklyázás teljes kiküszöbölése) kezdeményezéshez.

A MOl-csoport működése során elfáklyázott gáz mennyiségét az alábbi táblázatokban mutatjuk be:
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Fáklyázás az Upstreamben 2015-ben (ahol a MOL-csoport operátor) [GRI OG6]

Fáklyázás az 
uPsTreamben 2015-ben

mOl  
kt

ina  
kt

mOl 
pakistan

OrOszOr-
szág (baiTex, 
maTyusKinsz-

Kaja verTiCal)

KurdisTan összesen

elfáklyázott szénhidro-
gén mennyisége (t)

5.080 8.065 7.308 424 1.964 22.842

cO2 (t) 10.850 22.072 21.230 1.373 8.690 64.215

A kutatás-termelési üzletágban elfáklyázott összmennyiség a korábbi évekhez képest kismértékű csökkenést, de országonként 
jelentős eltéréseket mutat. A legjelentősebb csökkenés Horvátországban következett be, ahol a lefáklyázott mennyiség egyharma-
dával csökkent az előző évhez képest. ennek oka, hogy 2014-ben a nagyleállási- és csőgörényezési munkálatok miatt jóval több 
szénhidrogént égettek el. Hasonló rendkívüli eseményre 2015-ben nem került sor. A csökkent oroszországi mennyiséget a Matyus-
kinszkaja vertical mező csökkentett termelése indokolja. Míg ezekkel párhuzamosan növekedés figyelhető meg Irak Kurdisztán 
Régiójában az intenzívebb tevékenységek miatt és Pakisztánban, ahol egy új gázfeldolgozó üzemet (GPF) helyeztünk üzembe, ennek 
kapcsán és több folyamatbiztonsági esemény történt ami megnövelte a vészeseti fáklyázás mennyiségét.

Fáklyázás a Downstreamben 2015-ben [GRI OG6]

Fáklyázás az 
downsTreamben 

2015-ben
mOl

slOvnaFt 
(FinomíTás + 

PeTrolKémia)
ies*

ina 
(rijeKa+sisaK 

FinomíTóK)
mOl petrOlkémia összesen

elfáklyázott szénhid-
rogén mennyisége (t)

9.411 5.495 0 25.240 6.661 46.808

cO2 (t) 19.926 15.835 0 80.756 20.807 137.324

* 2015-ben nem végeztek kőolaj-feldolgozási tevékenységet

Minden downstream termékelőállítási tevékenységet az eU-n belül végzünk, ahol a fáklyázást kizárólag leálllási- és indítási tevé-
kenységek, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően veszélyhelyzetben végzünk.

A Downstream üzletágban a lefáklyázott mennyiség csekély mértékben emelkedett (2014: 44.265 tonna, 2015: 46.808 tonna). Az Ies 
(Olaszország) vállalatnál a termékelőállítási tevékenység megszűnése miatt felhagytunk a fáklyázási tevékenységgel is, valamint a 
kevesebb karbantartási tevékenység miatt ez a slovnaftnál is 34 százalékkal csökkent. A fáklyázási volumen minden más működési 
területen növekedett, ennek oka elsősorban az előző évekhez képest intenzívebb termelés. 

Energiahatékonyság

Kapcsolódó célkitűzés: „A Downstream termelés energiafelhasználásának 5%-kal történő csökkentése 2014 végéig.”

A MOl-csoport alaptevékenysége, az olaj- és gázfeldolgozás rendkívül energiaigényes tevékenység. Az alacsony olaj- és gázárakkal 
jellemezhető piacon az olajtermelő vállalatokra nehezedő nyomás miatt 2015-ben is kulcsfontosságú feladatot jelentett az energia-
hatékonyság növelése a pénzügyi eredmények és a rugalmasság javítása érdekében. ez viszont mérsékelte az ÜHG-kibocsátást, 
melynek figyelemmel kísérése és jelentése továbbra is biztosított.

A MOl-csoport túlteljesítette célkitűzését mivel 19%-kal csökkentette a Downstream termelés energiafelhasználását (106 millió 
Gj-ról 2010-ben, 86 millió Gj-ra 2014-ben).

2015-ben az egyszeri energiahatékonysági projektek becslés szerint mintegy 49.000 tonna CO2-csökkenést, valamint éves szinten 
1,5 milliárd Ft pénzügyi megtakarítást eredményeztek.

2011 óta éves szinten mintegy 420.000 tonna CO2-kibocsátás- és 14 milliárd Ft költségcsökkentést értünk el az Upstream és Downst-
ream energiafelhasználás mérséklésére irányuló csoportszintű kezdeményezés eredményeként.

2015-ben az InA d.d, a MOl nyrt. és a MOl Petrolkémia Zrt. megszerezte az IsO 50001-alapú energiairányítási rendszertanúsít-
ványt, ezzel is nyomatékosítva az energiahatékonysági intézkedések és irányítás iránti elkötelezettséget. 
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A 2015-ben megvalósult projektek többsége a Downstream divízió csoportszintű stratégiai keretrendszerén, a „next Downstream” 
Program (nxDsP) keretein belül végzett fejlesztésekhez kapcsolódott, mely egyértelműen jelzi, hogy milyen prioritást élvez az 
ilyen jellegű intézkedések iránti csoportszintű elkötelezettség. A gőzhálózat karbantartás, az InA-nál tapasztalt hőveszteség csök-
kenés és a MOl nyrt.-él végzett hőcserélő karbantartás is mutatja, hogy kiemelt figyelemben részesült a gőztermelés: ezek nyomán 
15.000 tonnával csökkent a keletkezett CO2-mennyiség. A MOl Magyarország éves szinten további 18.000 tonna CO2 csökkenést ért 
el a Dunai Finomítóban létesített hangolható diódalézeres (tDl) mérési technológia és kapcsolódó fejlesztések segítségével, mellyel 
elvégezhető a tüzeléses hőfejlesztő berendezésekben keletkező füstgázok elemzése, és így jóval hatékonyabb, biztonságosabb és 
szinte folyamatos működés biztosítható.

A petrolkémia területen az energiahatékonyság fejlesztése a közvetlen vállalati szénlábnyom és az energiaköltségek csökkenté-
sének egyik leghatékonyabb módja, mivel a poliolefin gyártás szintén rendkívül energiaigényes folyamat. A MOl Petrolkémia Zrt. 
legjelentősebb 2015. évi működési megtakarításai a külső forrásból beszerzett gőz- és villamosenergia-felhasználás csökkentésére 
irányuló projektekből erednek, így ezek hatása a fenti számadatokban nem jelenik meg. A MOl Petrolkémia Zrt. 2015-ben átadta 
az új butadién kinyerő üzemet. Az üzem 2016-ban kezdi meg a gumiabroncsgyártás alapanyagául szolgáló szintetikus gumi előál-
lítását. Az új üzem átadását követően 2016-tól éves szinten 46.000 tonnával csökken a MOl Petrolkémia régi üzemének CO2-kibo-
csátása. A széndioxid csökkenés a fűtésre használt földgáz 61 százalékának kiváltásával valósul meg, amelyet az új egység által 
kibocsátott 5.900 tonna hidrogén fog helyettesíteni. ez nem érinti a MOl Petrolkémia összkibocsátását és nem jelenik meg a 2015. 
évi energia/CO2-megtakarítások között.

A kutatás-termelési tevékenységek kevesebb, mint 10 százalékot tesznek ki a teljes csoportszintű energiafelhasználásból. ezzel 
szemben a Downstream - ezen belül elsősorban a finomítói és petrolkémia tevékenységek -, a csoportszintű energiafelhasználásnak 
több mint 90 százalékát teszik ki (beleértve a közvetlen és közvetett energiaforrásokat is).

A meglévő és megvalósított projektek mellett az energiahatékonyság rendkívül fontos szerepet játszik a kutatás-fejlesztési tevé-
kenységek terén is. erre kiváló példa az a 2014-ben indított projekt, melynek feladata a hagyományos antisztatikus adalék kiváltása 
egy magasabb olvadáspontú változattal. 2015-ben kezdődött el és 2016-ban is folytatódik a projekt laboratóriumi fázisa. A projekt 
sikeres megvalósítása esetén éves szinten 10.000 Gj (gőz-) energia-megtakarítás várható. 

A legfontosabb üzleti tevékenységek mellett számos kisebb fejlesztést végzünk más területeken is, pl. töltőállomás hálózatunknál, 
irodaépületeinkben és raktárainkban.

Minden szakmai területnek vannak a kitűzött célok megvalósítását elősegítő projektjei, többek között az alábbiak:
•   A magyarországi tevékenységek során használt vasúti mozdonyok egy részének felújításával 8 százalékos üzemanyag- és 60 

százalékos kenőanyag megtakarítást értünk el.
•   A számos magyarországi irodaépületen megvalósított energiahatékonysági kezdeményezések nyomán 2015-ben 31,4 tonnával 

csökkentettük éves CO2-kibocsátásunkat.
•   Az utóbbi években 4.000 LED égőt szereltünk be a töltőállomás hálózat egységeinél.

2. környezet
 
eredmények:
   jelentős mértékben csökkent a vízfelhasználás, bár ez alapvetően az energiatermelő létesítmények csökkentett hűtővíz 

igényéből fakad.
   Csoportszinten 6 százalékkal, azaz 66 százalékra javult a hulladékhasznosítási ráta.
   Az 1 m3-nél nagyobb mennyiségű szénhidrogént tartalmazó elfolyások volumene 16,9 m3-re csökkent. 

cHallenGes:
   A földgáz helyett megjelenő megnövekedett tüzelőanyag-felhasználás miatt növekedett a sO2 és nOx-kibocsátás mértéke.
   A lehatárolási és kármentesítési kötelezettségek további csökkenése a MOl-csoport vállalatainál.
   A vízfelhasználás csökkenése nem követi az energiahatékonysági- és működési változásokat.
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