
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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2.1 leveGőtisztasáG-védeleM

Kapcsolódó célkitűzés: „Az LDAR módszertan alkalmazása segítségével a VOC (illékony szerves vegyületek) emisszió csökkentése.”

A MOl-csoport számos olaj- és gáztechnológiát és berendezést működtet, de az egész iparágat az illékony szerves vegyületek 
(vOC) egyik jelentős forrásának tekintik. ezt figyelembe véve 2010-ben a MOl-csoport konkrét célkitűzéseket fogalmazott meg a 
vOC (illékony szerves vegyület) kibocsátások mérésével és csökkentésével kapcsolatban, valamint folytatja a csoportszintű lDAR 
(szivárgás-felderítés és javítás) program megvalósítását az ilyen jellegű kibocsátások hatékonyabb figyelemmel kísérésére és jelen-
tésére szolgáló programmal párhuzamosan.

A program eredményeként az elmúlt évek során vOC kibocsátásunk jelentős mértékben csökkent (az egyes telephelyek szintjén), 
2015-ben is folytattuk az e terület továbbfejlesztésére irányuló erőfeszítéseket. Például a magyarországi logisztikai területre átfogó 
vOC-kibocsátási leltárt készítettünk. A tanulmány készítése során figyelembe vettük a tartályok kibocsátásait és a szivárgási 
pontokból származó diffúz kibocsátásokat is, majd ennek folyományaként állandó programot hoztunk létre a termékkezeléssel 
kapcsolatos vOC-kibocsátások mérséklésére.

A szlovákiai finomítónál az 1998 óta működő lDAR program segítségével már 60 százalékkal csökkentettük vOC-kibocsátásunkat. 
2015-ben 8 termelési egység felmérését végeztük el. emellett 2015-ben 1.000 tonna szénhidrogént sikerült kinyerni és újrahasznosí-
tani a gőzvisszanyerő egység segítségével.

Az olaszországi telephelyen is jelentős eredményeket értünk el a 2010-ben indított lDAR programmal. Például 2015-ben 69 száza-
lékkal csökkent a vOC-kibocsátás 2014-hez képest (2014: 3,12 t/é, 2015: 0,96 t/é), bár ez részben a telephely átalakítási program ered-
ménye.

jóllehet az lDAR programba bevont egységek esetén a vOC-kibocsátás jelentősen csökkent, az összesített (MOl-csoport szintű) 
kibocsátás azonban 2015-ben 89 százalékkal nőtt a 2010. évi eredményhez képest, mivel folytatjuk a vOC-mérések körének kiter-
jesztését a fentiekben leírtak szerint.

Az iparág egyúttal sO2-, nOx-, CO- és PM- (szilárd részecskék) -kibocsátások forrása is, így megelőző lépéseket tettünk ezek 
mennyiségének csökkentésére is. A termelési egységeknél végrehajtott beruházások nyomán a 2010-es bázisévhez képest, 2015-ben 
53 százalékkal sikerült csökkenteni az sO2, és 34 százalékkal nOx-kibocsátásainkat. ennek ellenére éves szinten mindkét indikátor 
jóval magasabb értéket mutat. ennek elsődlegesen az az oka, hogy néhány üzemegység a földgázról áttért a tüzelőolaj használatára 
az alacsony olajárak miatt.

2015-ben a PM (részecske) kibocsátás volumene 2010. évi szinthez hasonlóan alakult (csekély mértékben, 2 százalékkal csökkent), 
de jelentős mértékben csökkent a 2013-hoz képest (36%). A CO-kibocsátás 44 százalékkal növekedett a 2010 bázisévhez képest, de 
csökkent 2013-hoz képest. Az eltérések oka, hogy 2011-től a MOl-csoport beszámolóiban már megjelennek az oroszországi műkö-
désből származó kibocsátási adatok, valamint az ezzel kapcsolatban 2012-2013. közötti időszakban megvalósult levegőtisztaság-
védelmi intézkedések hatása is. A CO-kibocsátás megközelítőleg hasonló szinten maradt 2014-ben és 2015-ben.

Teljes légszennyezőanyag-kibocsátás (kivéve ÜHG) komponensek szerint (t) [GRI EN21]

év 2010 2011 2012 2013 2014 2015
váltOzás 
2010-2015 

(%)*

sO2 (Kén-dioxid) 13.142 10.625 7.878 5.776 5.368 6.146 -53

nOx (nitrogén-oxidok) 7.874 7.531 6.839 6.057 4.715 5.175 -34

voC (illékony szerves vegyületek) 4.211 4.901 4.501 5.643 5.251 7.950 89

Co (szén-monoxid) 1.599 3.295 2.889 4.248 2.275 2.309 44

Pm (szilárd részecskék) 361 492 460 552 367 353 -2

összes 27.187 26.844 22.567 22.276 17.976 21.933 -21

* A 2015. évi adatokat 2010-hez viszonyítjuk, mivel 2010 a stratégiánk kiinduló éve.  

A korábbi évekhez hasonlóan folytattuk a légköri emisszió-monitoring rendszer kiterjesztését minden európán kívüli kutatási és 
termelési létesítményünkre annak érdekében, hogy mérsékeljük a környezetre gyakorolt hatásunkat és óvjuk a helyi közösségeket.
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2.2  vízGazdálkOdás

általános cél: 
•  „A Downstream termelés teljes vízfelhasználásának csökkentése 5%-kal (2010-2015).”
•  „A vízgazdálkodási módszerek javítása a vízhiányos területeken.”

 
Vízfelhasználás

Működéséhez a MOl-csoport sokféle forrásból származó vizet használ fel: felszíni vagy felszín alatti vizek, vezetékes vízhálózat, 
tengervíz, felfogott esővíz, valamint termelésből vagy más szervezetektől származó használt víz.

A MOl-csoport megvalósította a vízfelhasználással kapcsolatos céljait. 2015-ben a MOl-csoport teljes vízfelhasználása 84,65 millió 
m3 volt, mely 8 százalékos csökkenést jelent 2010-hez képest (91,96 millió m3). ez az aktuális piaci keresletnek megfelelően módosí-
tott termelőkapacitásokra, az olaszországi finomítási tevékenység felhagyására, valamint az elmúlt 6 év során megvalósított számos 
víztakarékossági kezdeményezésre vezethető vissza.

A teljes vízfelhasználás mértéke forrásonként (ezer m3) [GRI G4-EN8]

év 2010 2011 2012 2013 2014 2015
váltOzás 

2010-2015 (%)*

Közüzemi szolgáltatótól, vízműtől 
átvett víz

 3.523  3.478  2.839  2.682  2.177  12.295 249

Felszíni vízkivétel  43.812  42.095  44.155  50.218  46.929  39.231 -10

Felszín alatti vízkivétel  12.571  12.785  13.887  11.869  10.755  10.971 -13

gyűjtött, tárolt és felhasznált esővíz  565  487  16  -   188  158 -72

más szervezetektől átvett szennyvíz  6.794  6.383  2.274  -   91  209 -97

teljes édesvíz-kivétel  67.267  65.230  63.173  64.769  60.140  62.866 -7

non-fresh water withdrawal  24.700  30.700  33.589  29.749  33.990  21.790 -12

teljes vízkivétel  91.967  95.930  96.762  94.518  94.130  84.655 -8

*A 2015. évi adatokat 2010-hez viszonyítjuk, mivel 2010 a stratégiánk kiinduló éve.

Az előző évekhez képest ez jelentős eltérést jelent a 2015-ben regisztrált vezetékes vízhálózatból kivett vízmennyiség, az egyéb 
vízgazdálkodási- és felszíni vízkivételi mutatók tekintetében, melynek oka a horvátországi finomító felszíni vízellátó rendszerének 
2 hónapos leállásában keresendő, mely helyett a vezetékes vízhálózatot használtuk. Ugyanakkor ez a telephely összességében is 
kevesebb sósvizet használt, mivel a villamosenergiát külső féltől szerezte be és így kevesebb, az villamosáram-termelés során hasz-
nált, hűtővizre volt szükség.

Teljes vízkivétel országonként 
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2015-ben folytattuk a MOl-csoport vízfelhasználással kapcsolatos céljait támogató kezdeményezések megvalósítását:
•   A horvátországi Ivanic Grad-i létesítménynél projekt keretében elvégeztük a régi vezetékek cseréjét és egy korszerű szeleprend-

szer kialakítását. ennek azonnali hatásaként több mint 50 százalékkal csökkent a telephely vízfelhasználása (a cserét megelőző 
időszakban nagyságrendileg havi 2.000 m3 vizet fogyasztott, ez a projekt megvalósítása után mintegy 900 m3-re csökkent).

•   A hajdúszoboszlói telephelyen üzembe helyezett új zárt hűtőrendszernek köszönhetően jelentős mértékben (2014-ben 66 
százalékkal) csökkent a vízfelhasználás. A víztakarékosság mellett 2015-ben a telephely Keleti-főcsatornából származó 
felszíni vízkivétele nullára csökkent.

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



•   Az átalakítási projekt nyomán a mantovai telephelyen jelentős mértékben, 2014-hez képest 26,2 százalékkal csökkent a vízfel-
használás (2014: 1.207.521 m3, 2015: 891.169 m3).

 
Vízkibocsátás

Az előző évekhez képest a vízbe történő kibocsátás teljes mennyisége továbbra is csökkenő tendenciát mutat.

Kibocsátott szennyezőanyagok mennyisége (t) [GRI G4-EN22]

év 2010 2011 2012 2013 2014 2015
váltOzás 

2010-2015 (%)*

Összes alifás szénhidrogén (TPH) 75 57 73 63 95 38 -49

Kémiai oxigén igény (Koi) 2.376 2.094 1.743 1.712 1.647 1.514 -36

biológiai oxigén igény (boi) 582 568 419 417 471 307 -47

lebegő anyagtartalom (ss) 1.055 1.038 688 609 873 765 -27

* A 2015. évi adatokat 2010-hez viszonyítjuk, mivel 2010 a stratégiánk kiinduló éve.

ezt a vízforrások hatékonyabb felhasználása és néhány műszaki fejlesztési projekt tette lehetővé. Például a szlovákiai finomítóban 
az elmúlt évek során folyamatosan javult a kibocsátott víz minősége, így csökkent a befizetendő környezetvédelmi díj összege (2014-
hez képest 60.000 eUR csökkenés) és az olaszországi telephelyeken a kibocsátott vizet újra felhasználják (például: tűzoltórendsze-
reknél).

A jóval alacsonyabb tPH (összes alifás szénhidrogén) értékek az olasz finomító logisztikai központtá alakításának, a pakisztáni 
gázfeldolgozó üzemben elkészült új szennyvízkezelő telep, és a horvátországi tevékenységek során alkalmazott mintavételi módszer 
(új jogszabályi előírásokkal összhangban végrehajtott) módosításának eredményei.

Folytatjuk a kibocsátott víz minőségének javítására irányuló erőfeszítéseket, 2015-ben számos projektet indítottunk ezzel a céllal, 
többek között a magyarországi finomítónál megvalósuló víz újrahasznosítási projektet, a pécsi, szajoli, valamint a Rijekai Finomí-
tónál megvalósuló korszerű szennyvízkezelési rendszer projekteket.

Rétegvíz termelés

Kutatás-termelési létesítményeink jelentős mennyiségű termelt vizet kezelnek. 2015-ben több mint 11 millió m3 vizet termeltünk ki 
(9,8 millió m3 az eU-országokban, 1,0 millió m3 az eU-n kívüli országokban). A hatások minimalizálása érdekében a MOl-csoport 
lehetőség szerint törekszik a kitermelt víz visszasajtolására.

2014-hez képest az eU-országokban termelt víz mennyisége alig változott (elenyésző mértékben növekedett), míg az eU-n kívüli 
országok esetében csökkent az alacsonyabb termelési volumenek miatt.

Az eU-országokat érintő tevékenységeink keretében termelt vizet visszasajtoljuk, a kapcsolódó fejlesztési projektek megvalósí-
tása folyamatos. Például Horvátországban, a stružec-i rétegvíz szivattyúüzemnél folyamatban van egy hatékonyságnövelő felújítási 
projekt megvalósítása.

Pakisztánban, a Makori-West mezőn 2015-ben folytattuk a napi 3.000 bpd kapacitású víz visszasajtoló rendszer üzemeltetését. 
Összesen 1.200 hordónyi termelt vizet sajtoltunk vissza, a rendszer 2016-tól már teljes kapacitással működik. 

A kutatási és termelési tevékenységekben kitermelt víz mennyisége 2015-ben (m3) [GRI OG5]

eu műKÖdési 
területek

nem-eu műKÖdési 
területek

teljes mOl-
csOpOrt

a kitermelt rétegvíz mennyisége 9.833.135 1.015.306 10.848.441

a visszasajtolt rétegvíz mennyisége 10.677.465 1.090.586 11.768.051
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A visszasajtolt rétegvíz aránya meghaladhatja a 100 százalékot, mivel ez magában foglalja a teljes visszasajtolt mennyiséget. 
A kutatás-termelési telephelyeken a termelt vizet a föld alatti nyomás fenntartása érdekében sajtolják vissza, de további vizet is 
besajtolnak a nyomás fokozására.

Vízhiányos területek 

A vízhiány azt jelenti, hogy nincs elégséges mennyiségű, vagy megfelelő minőségű (biztonságosan felhasználható) víz. A MOl-
csoport a vízkészletek szűkösségét fontos kérdésnek tekinti, ennek megfelelően intézkedéseket tett és tesz a működésével kapcso-
latos vízszükséglet csökkentése érdekében. tevékenységeinknek csupán elenyésző részét végezzük vízhiányos területen.

Annak ellenére, hogy közép-kelet-európai kutatás-termelési létesítményeink nem vízhiányos területeken helyezkednek el, folya-
matosan erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy csökkentsük vízigényünket (lásd a fentiekben bemutatott vízfelhasználás-
csökkentési projekteket) és a vízszennyezést.

lépéseket tettünk a külső tanulmányok (például a World Resource Institute által jegyzett hidrogeológiai térképek) szerint vízhi-
ányosnak minősülő területeken folytatott tevékenységeink helyzetének részletesebb felmérésére (például Pakisztánban és Irak 
Kurdisztán Régiójában).

ennek keretében részletes hidrológiai tanulmány készült a pakisztáni teri vízgyűjtő medencéről (Pakisztán) a rendelkezésre álló 
vízforrások és tevékenységeink lehetséges hatásainak felmérésére. A tanulmány megállapítja, hogy a helyi körülményeket figye-
lembe véve működésünk nem zavarja vízegyensúlyt, de elővigyázatosságból már tettünk a vízforrások védelmére irányuló lépé-
seket, így többek között megfigyelőkutakon keresztül rendszeresen vizsgáljuk a felszín alatti vizek minőségét, folytatjuk a 2014-ben 
kidolgozott vízvédelmi akcióterv végrehajtását, valamint a kezelt használt víz kertészeti célú felhasználását.

A 2014 végére elkészült tanulmány tárgyalta az egyre jelentősebb vízhiány kérdését, valamint az egymással ütköző ipari- és helyi 
közösség igények közötti egyensúly megteremtésének lehetőségeit. vízgazdálkodási lábnyomának sikeres felmérését követően a 
Kalegran B.v.  (Irak Kurdisztán Régiója) vállalta, hogy kezelni fogja a vízhiányból fakadó kihívásokat és újszerű megoldásokat 
vezet be a fenntartható vízgazdálkodás megteremtése érdekében.

Annak ellenére, hogy Irak Kurdisztán Régiója szűkös vízkészletekkel rendelkező területként ismert, megállapították, hogy az 
Akri-Bijeel blokkban végzett tevékenységeink nem érintik kedvezőtlen a régió vízforrásait. ennek ellenére számos összehangolt 
intézkedést hoztunk a vízhez való hozzáférés problémájának kezelésére, mivel ez a helyi közösségek egyik legégetőbb problémája. 
Mivel a MOl-csoport 2015-ben felfüggesztette tevékenységeit az Akri-Bijeel blokkban, újabb intézkedésekre nem került sor.

Kutatás-termelés nem hagyományos módszerekkel

A nem hagyományos kutatási technikák (pl. hidraulikus repesztés) forradalmasították az energiaipart, de számos környezeti- 
és közösségi aggodalomra adnak okot. ezen aggályok közé tartozik, hogy a repesztéshez nagy mennyiségű vizet használnak fel, 
amelyet csak jelentős környezeti igénybevétel mellett lehet a repesztés helyszínére eljuttatni. egy másik jellemző aggály a poten-
ciálisan rákkeltő vegyszerek használatával és környezetbe kerülésével kapcsolatos, valamint azzal, hogy a repesztés helyszínén 
szennyeződhetnek a felszín alatti vizek. A harmadik, és egyben talán legfontosabb aggály abban áll, hogy a hidraulikus repesztési 
folyamat kisebb földlökéseket okozhat.

A MOl-csoport ugyan nem végez nem-hagyományos kutatási tevékenységeket, de felismerve a probléma fontosságát, környezetvé-
delmi normákat fogalmazott meg a hagyományos szénhidrogén mezőkön végzett korlátozott rétegrepesztési tevékenységek felelős 
végzésére.

A fenti követelmények felölelik az érdekelt felek aggodalmait, a víz és föld használatát és védelmét, a kutak integritását, a vegy-
szerek alkalmazását és más előre látható kockázatokat, amelyek kifejezetten erre vonatkozó kockázatértékelésekből fakadnak. 
A MOl-csoport és leányvállalata, az InA sikeresen végeztek rétegrepesztési munkálatokat néhány korábban kialakított kútnál, 
melynek keretében a tevékenység teljes életciklusa mentén – a szerződéskötéstől kezdve a kút termelési célú kiépítéséig – sikerrel 
kezelték az összes felmerülő kockázatot.
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2.3 hUlladékGazdálkodás, elfolyások, kárMentesítés

Hulladékgazdálkodás

Kapcsolódó célkitűzés: „A hasznosított hulladék arányának 5%-kal történő növelése (kivéve kármentesítési hulladék) 2015 végéig.”

A MOl-csoport a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentésével, a hulladékkezelési-, újrahasznosítási- és visszanyerési megol-
dások fejlesztésével folyamatosan törekszik a környezeti terhelés mérséklésére. A tevékenységek összetett jellegéből fakadóan a 
hulladék anyagáramok és -típusok rendkívül sokfélék lehetnek. A vállalat működése során szilárd és cseppfolyós hulladékokat is 
termel (beleértve az olajos iszapot, a hulladékká vált vegyszereket, az elhasznált katalizátorokat, stb.). A keletkezett hulladék mennyi-
sége 2015-ben 62 százalékkal növekedett a 2010-ben keletkezett mennyiséghez viszonyítva. ennek alakulását egyértelműen befolyá-
solta az alábbi jelentősebb beruházások/bontási projektek során keletkezett nem veszélyes hulladék mennyisége:

•   A magyarországi működés tekintetében, mintegy 25 százalékkal növekedett a keletkezett hulladék teljes mennyisége a külön-
böző építési/bontási projektek miatt, de 2014-hez képest az újrahasznosított mennyiség is 40 százalékkal nőtt.

•   Hasonló a helyzet a szlovákiai finomítónál, ahol a beruházási tevékenységek és egyes üzemek karbantartása miatt szintén 
növekedett a keletkezett hulladék mennyisége.

A megnövekedett teljes hulladékmennyiség ellenére 2015-ben 25 százalékkal javult a MOl-csoport hulladékhasznosítási mutatója 
2010-hez képest, mely jelzi, hogy sikerült felülteljesíteni a kitűzött célt.

A MOL-csoportban képződött hulladék mennyisége (t) [GRI G4-EN23]*

év 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

váltOzás 
2010-2015 

(%)***

veszélyes hulladék 92.918 89.895 82.331 60.528 80.866 97.720 -0,2

nem veszélyes hulladék 77.604 68.783 80.891 185.528 170.970 183.686 137

összes keletkezett hulladék 170.522 158.678 163.222 246.056 251.836 276.406 62

ártalmatlanított/lerakott hulladék 80.202 74.656 76.867 86.574 102.413 94.197 17

Újrahasznált/-hasznosított hulladék 90.320 84.023 86.355 159.482 149.423 182.209 102

összes ártalmatlanított/ lerakott és 
újrahasznált/-hasznosított hulladék

170.522 158.679 163.222 246.056 251.836 276.406 62

Újrahasznosítási arány 53% 53% 53% 65% 59% 66% 25
 
* A jelzett mennyiségek tartalmazzák a működésből, kármentesítésből és építésből származó hulladékmennyiségeket is. 
**2015-ben egy új, részletesebb adatgyűjtési módszer került bemutatásra. 
*** A 2015. évi adatokat 2010-hez viszonyítjuk, mivel 2010 a stratégiánk kiinduló éve.

számos kezdeményezés gyakorolt hatást a MOl-csoport hulladéktermelési és újrahasznosítási adataira, többek között az alábbiak:
•   A szlovákiai finomítóban létesített fordított ozmózis elvén működő technológia segítségével 3.500 tonnával csökkentettük a 

szennyvízkezelő telepről származó hulladék mennyiségét.
•   Szintén Szlovákiában, a 2011-2015 közötti időszakban 15.839 tonna használt katalizátor keletkezett és 2015-ben ezt a mennyi-

séget egy 98,4 százalékos újrahasznosítási rátát biztosító módszerrel ártalmatlanítottuk.
•   2015-ben folytatódott a használt háztartási sütőolaj begyűjtési kampány (három ország, Szlovákia, Magyarország és Románia 

kiskereskedelmi hálózatának bevonásával). Romániában 35 új töltőállomás csatlakozott a programhoz, míg szlovákiában 15-ről 
88-ra növeltük a töltőállomási gyűjtőpontok számát. ennek eredményeként a szlovákiában begyűjtött olaj teljes mennyisége a 
2014. évi 3 tonnáról 2015-ben 9 tonnára nőtt, míg Romániában és Magyarországon kb. 30%-kal nőtt a begyűjtött mennyiség, ami 
41 százalékos növekedést jelent 2014-hez képest (161,7 tonna).

•   Horvátországban folytattuk a kutatás-termelési tevékenységből származó különböző vegyi anyagok ártalmatlanítását, a 
keletkezett veszélyes hulladék mennyisége továbbra is igen magas.

•   Pakisztánban összesen 3.362 tonna olaj alapú iszap biológiai kezelését végeztük el. A kezelt iszapot újra felhasználjuk útépí-
tési töltőanyagként.

 
A MOl-csoport környezetvédelmi normái határozzák meg a fúrási iszapok kezelésével kapcsolatos előírásokat, beleértve az iszap 
kiválasztásával, a hulladék minimalizálásával, újrahasznosítással és a felelős elszállítással kapcsolatos követelményeket is.  
Az alábbiakban tárgyaljuk az ezzel kapcsolatos adatokat.
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A kitermelt fúrási iszap és hulladékok mennyisége 2015-ben (t) [GRI OG7]

 
eu műKÖdési 

területek
nem-eu műKÖdési 

területek
teljes mOl-

csOpOrt 

veszélyes hulladék vizes alapú fúrási iszapból és hulladékokból 532 1.479 2.011

veszélyes hulladék nem-vizes alapú fúrási iszapból és hulladékokból 0 3.360 3.360

nem veszélyes hulladék vizes alapú fúrási iszapból és hulladékokból 34.909 133 35.042

A MOL-csoport által ártalmatlanított/hasznosított fúrási iszap és hulladékok 2014-ben (t) [GRI OG7]

 
eu műKÖdési 

területek

nem-eu 
műKÖdési 
területek

teljes 
mOl- 

csOpOrt

vizes alapú fúrási iszap és hulladékok –  
mélyfúrású kutakba helyezett hulladék, szárazföldi lerakás

5.428 1.612 7.040

vizes alapú fúrási iszap és hulladékok –  
hasznosított, újrahasznosított

30.924 0 30.924

vizes alapú fúrási iszap és hulladékok – tengeri lerakás 0 0 0

nem vizes alapú fúrási iszap és hulladék – mélyfúrású kutakba helyezett 
hulladék, szárazföldi lerakás

0 0 0

nem vizes alapú fúrási iszap és hulladék – hasznosított, újrahasznosított 0 3.360 3.360

nem vizes alapú fúrási iszap és hulladék – tengeri lerakás 0 0 0

A fáradt olaj visszagyűjtése és saját létesítményekben történő feldolgozása jelentős pénzügyi- és környezeti előnyökkel jár. 2015-ben 
további erőfeszítéseket tettünk az ilyen jellegű hulladékok visszagyűjtött mennyiségének növelésére. A hulladékot saját hulladék-
feldolgozó létesítményeinkben dolgozzuk fel, ez jelentősen hozzájárul a gőztermeléshez és a bitumengyártás alapanyagaként hasz-
nált fluxus olaj előállításához.

2015-től kezdődően központilag gyűjtjük a tevékenységeinkkel kapcsolatos exportált/importált veszélyes hulladékokat és jelentjük 
ezek mennyiségét. néhány hulladék anyagáram tekintetében nem állnak rendelkezésre helyben a megfelelő hulladékkezelő léte-
sítmények, így ezeket a korlátozott mennyiségben keletkező, rendkívül specifikus hulladékokat (például finomítói katalizátorok/
tartályiszap) németországba vagy Ausztriába exportáljuk feldolgozásra. A megfelelő feldolgozás érdekében exportált veszélyes 
hulladék teljes mennyisége elérte a 3.930 tonnát.

Elfolyások 

A MOl-csoport tisztában van az elfolyások környezetre és közösségekre gyakorolt hatásával, így az elfolyások megelőzésére 
irányuló intézkedések prioritást élveznek a műszaki létesítmények tervezése és üzemeltetése során. Minden telephelyen rendsze-
resen karbantartást és ellenőrzéseket végzünk és rendelkezésre állnak a rendszeresen aktualizált vészhelyzeti tervek. Az elfolyás 
észlelését követően azonnal megtesszük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a szennyezett területeken maradékta-
lanul helyreállítsuk az eredeti állapotot.

2015-ben összesen 6 darab (1 m3-nél nagyobb mennyiségű szénhidrogént tartalmazó) elfolyás történt, MOl-csoport szinten az 
elfolyt szénhidrogén teljes mennyisége 16,9 m3 volt. ez nem tartalmazza a telephelyen kívül bekövetkezett közúti balesetekkel 
kapcsolatos elfolyásokat. ez növekedést jelent a 2014-ben regisztrált 5 elfolyáshoz képest.

Másrészt jelentős csökkenés figyelhető meg a 2014-ben regisztrált 193,5 m3 elfolyt szénhidrogén mennyiséghez képest, melynek oka, 
hogy 2014-ben 2 nagyobb, összesen 170 m3 volumenű szénhidrogén elfolyást regisztráltunk a horvátországi működés során. 2015-
ben nem következett be hasonló nagyságrendű esemény működésünk során. 

A két legnagyobb elfolyást a horvátországi és szlovákiai működés területén regisztrálták. Az első 6 m3 volumenű elfolyás a sisaki 
Finomítót és a jAnAF kőolajszállító távvezetéket összekötő szelvényben következett be korróziós problémák miatt, míg a második 
4,9 m3 volumenű elfolyást a slovnaft Finomító területén bekövetkezett üzemzavar okozta. A további 4 elfolyás, melyek volumene  
1-2 m3 volt, korróziós problémák (2), gépészeti hiba (1) és lopási kísérlet (1) miatt következett be. Az összes elfolyás korlátozott 
környezeti hatással járt és nem érintett egyetlen közösséget sem. A 6 elfolyás kármentesítésének összköltsége 93.490 eUR volt.
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A MOl-csoport 2015-ben nem üzemeltetett egyetlen tengeri létesítményt sem. A MOl-csoport kizárólag nem üzemeltetői partner 
minőségben, vegyesvállalatokon keresztül vett részt offshore kutatási vagy termelési tevékenységekben. A MOl-csoport ennek 
ellenére mindent megtesz a tengeri ökoszisztéma védelme érdekében a tengerpart közelében működő telephelyeken (például a 
horvátországi Rijekai Finomítónál, vagy az északi-tenger angliai szakaszán).

Kármentesítés

2015-ben a MOl-csoport folytatta a vállalati szintű kármentesítési program megvalósítását, melynek célja a korábbi szennyezések 
felszámolása.

2015-ben 187 magyarországi telephelyen végeztünk kármentesítést, 12 helyszínen fejeztük be a kármentesítési munkálatokat (a 2011 
bázisévben összesen 32 helyszínen teljesítettük a kármentesítési programot). 2015-ben mintegy 1.191,6 millió Ft-ot (4,26 millió UsD) 
fordítottunk a környezeti károk kezelésére. 

A szlovákiai telephelyeken 6 helyszínen, 4 logisztikai és 2 kiskereskedelmi telephelyen folytattuk a kármentesítés programot. egy 
logisztikai telephelyen befejeztük a kármentesítési feladatokat és megkezdtük az utókövetési tevékenységeket. 2015-ben a kármen-
tesítési program teljes kiadása 47 millió Ft (azaz 0,17 millió UsD) volt a 2014-es 732 millió Ft-hoz (2,48 millió UsD) képest.

A Rijekai Finomítónál 1993 óta folyamatosan végzünk kármentesítést. A kármentesítési program hármas célja: a tenger és a tenger-
parti szakasz védelme, a korábban keletkezett felszín alatti szennyeződések folyamatos felszámolása és a felszín alatti szennye-
ződések napi figyelemmel kísérése (2015-ben 5 új megfigyelőkutat létesítettünk a magas kockázatú területeken). A horvátországi 
működés kármentesítéssel kapcsolatos összkiadása 2015-ben 744,79 millió Ft-ot (2,66 millió UsD) tett ki.

A kármentesítési projektek megvalósítása az olaszországi működés területén is folytatódott. 2015-ben összesen 124 millió Ft-ot 
(0,44 millió UsD) terveztünk be a kármentesítési tevékenységekre, de végül 76,99 millió Ft-ot (0,27 millió UsD) használtunk fel, 
mivel külső tényezők hatására csúszik az egyik projekt indítása. A mantovai telephelyen a legérzékenyebb területek emelt szintű 
védelme érdekében optimalizáltuk a hidraulikus szivattyú- és kezelő rendszert.

A nemzetközi kutatás-termelési telephelyeken, Oroszországban a Matyuskinszkaja vertical mezőin 21 hektárnyi, a Baitex-nél 37 
hektárnyi területen állítottuk helyre az eredeti állapotot. emellett 25 iszapgödröt számoltunk fel a Baitex leányvállalatban.

A kármentesítési és környezetvédelmi kötelezettségek kiemelt jelentőséggel bírnak működési területek felhagyása során. A MOl-
csoport folyamatosan optimalizálja az eszközeit érintő tevékenységeket is. 2015-ben egyetlen jelentősebb területet sem hagytunk fel. 
A nemzetközi kutatás-termelés területén nincs új vagy felhagyott telephelyünk.

2.4 biolóGiai sokféleséG 

Kapcsolódó célkitűzés: „Biodiverzitási Akciótervek végrehajtása tevékenységünk összes kritikus helyszínén.”

A MOl-csoport tisztában van azzal, hogy a természetes környezet és helyi közösségek védelme érdekében biztonságosan és fele-
lősségteljesen kell végeznie tevékenységeit. ennek megfelelően szigorú előírások alkalmazásával csökkentjük a működésünk által 
potenciálisan érintett kritikus, biológiai szempontból sokszínű vagy védelem alatt álló élőhelyek kitettségét. Minden új nagyobb 
projektre és jelenlegi működést érintő jelentősebb bővítésre biodiverzitással kapcsolatos tanulmányt készítünk (a környezeti hatás-
vizsgálat részeként). 

A MOl-csoport kockázati kitettsége a biodiverzitás tekintetében nem számottevő. 2014-ben csoportszintű felmérés készült a 
jövőben alaposabb figyelmet igénylő, potenciálisan érzékenyebb területek felmérésére, ennek keretében összesen 162 helyszínt 
mértünk fel.

A felmérés szerint csak 8 (6 Upstream és 2 Downstream) helyszín tekinthető biodiverzitás szempontjából kritikus területnek, de 35 Upst-
ream telephely üzemel natura2000 (európai természetvédelmi területként nyilvántartott) területen vagy annak közelében. Két kutatás-
termelési helyszín található vízhiányos területen (lásd a vízgazdálkodás fejezetben), egy található vízvédelem alá eső területen.

A védett területen vagy annak közelében folytatott tevékenységek feltérképezésére irányuló 2014-es program folytatásaként 2015-
ben biodiverzitás-védelmi akciótervet dolgoztunk ki minden ebbe a kategóriába sorolt kutatási- és termelési telephelyre.
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2015-ben szintén kiemelt szerepet kapott a biodiverzitás szakértők és helyi közösségek bevonásával végzett biodiverzitás megőrzé-
sére irányuló munka:

•   Magyarországon a tudatosság elmélyítését szolgáló projekteket indítottunk az Őrségi Nemzeti Parkkal, a Hortobágyi Nemzeti 
Parkkal, a Kiskunsági nemzeti Parkkal és a Körös-Maros nemzeti Parkkal együttműködésben. ennek keretében számos 
ismertetőt nyomtattunk, különböző rendezvényeken vettünk részt, stb.

•   Szlovákiában folytattuk az SOS Szlovák Madártani Egyesülettel kialakított együttműködést, ennek keretében élőhelyeket 
alakítottunk ki a dunai Šamorín Madárszigeten az ott élő a madaraknak. Mintegy 40 slovnaft munkavállaló támogatta 
az sOs szlovák Madártani egyesület szakembereinek munkáját, melynek keretében megtisztították a sziget területét és a 
madarak számára fészekrakó helyeket készítettek elő. ez a madársziget ad otthont a legnagyobb kelet-európai szerecsensirály 
kolóniának (több mint 250 sirálypár), míg a sziget szomszédságában található terület számos kelet-európai kacsafaj legfonto-
sabb telelőhelye.

•   Pakisztánban folytattuk a Margala Hills Nemzeti Parkkal kialakított együttműködést, ennek keretében több mint 1.000 
előnevelt fát ültettünk el. emellett a tal Blokknál 100 mesterséges madárfészket helyeztünk el és a vadon élő állatoknak 
készült sónyaló helyet alakítottunk ki.

 
2.5 ebk MeGfelelés

2015-ben a MOl-csoport 11 esetben összesen 21,0 millió Ft (75,1 ezer UsD) eBK jellegű (egészségvédelmi, biztonsági és környezet-
védelmi) bírságot fizetett. A legjelentősebb egyösszegű bírságot (11 millió Ft) az InA d.d. vállalatra szabták ki, mivel egy helyszín 
rekonstrukciós program keretében nem tartották be a vonatkozó hulladékgazdálkodási és ügyviteli előírásokat. Az oroszországi 
Matyuskinszkaja vertical leányvállalatra 6,8 millió Ft bírságot szabtak ki kísérőgáz égetés miatt. Az egyéb bírságok kisebb költ-
séget jelentettek, ezek többnyire ügyviteli problémákhoz kapcsolódtak, pl. a telephelyeken nem állt rendelkezésre a megfelelő doku-
mentáció.

3. bizTonság- és egészségvédelem
 
Cél: EBK kiválóság biztosítása működésünk során.

eredmények:
  2015-ben a MOl-csoport minden karbantartó vállalata megszerezte a nemzetközileg elismert sCC (safety Checklist Contractors) 

tanúsítványt.
  A súlyos (tier1) folyamatbiztonsági események száma 25% százalékkal csökkent 2014-hez képest.
  nem következett be munkaidő-kieséssel járó sérülés (ltI) a MOl Petrolkémia Zrt. (korábbi tvK) Butadién kinyerő üzem és a 

slovnaft Finomító lDPe-4 üzem létesítési projektjeinek keretében ledolgozott 1,5 és 2,4 millió munkaóra során.

 
kiHívásOk:
  több vállalkozói haláleset következett be Pakisztánban a nemzetközi kutatás-termelés területén.
  A közlekedésbiztonsági események számának csökkenése.
  Megfelelő számú sCC tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozó alkalmazása minden magasabb eBK kockázattal járó tevékenységre.
  A személyi sérülések leggyakoribb okának minősülő megcsúszások és botlások megelőzése.

3.1 MUnkavállalók védelMe

Munkabiztonság

Kapcsolódó célkitűzés: „Nulla balesetet célzó programok bevezetése.”

Célunk, hogy biztonsági teljesítményünkkel 2020-ig bekerüljünk az olaj- és gázipari vállalatok felső kvartilisába. Munkavállalóink 
és beszállítóink körében a személyi sérülések gyakorisága 2015-ben a mindenkori legalacsonyabb szintet érte el mind a munkaidő-
kieséssel járó (100), mind a munkaidő-kieséssel nem járó (39) balesetek (elsősegély-nyújtási esetek nélkül) tekintetében. Ami a 
további mutatókat illeti, a MOl-csoport 2014-től alkalmazza a tRIR mutatót (összes jelentésköteles baleseti rátát) elsődleges telje-
sítménymutatóként a személyi biztonság terén mind a saját, mind a szerződéses munkatársak vonatkozásában, ezzel összesítve az 
orvosi ellátást igénylő munkabaleseteket (vagyis ez a mutató magában foglal egyes munkaidő-kieséssel nem járó baleseteket is és 
így terjedelmét tekintve nagyobb területet fed le, mint az alábbiakban tárgyalt ltIF mutató). A saját és szerződéses tevékenységeket 

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)


