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1-2) Dr. Pánczél Andrea, Lendvai Sándor, Varga Péter és Kapusy Pál köszöntötte a meghívott 
résztvevőket, majd röviden összefoglalták a MOL-csoport fenntarthatósági és környezetvédelmi 
tevékenységeit, eredményeit, és az elmúlt éves trendeket. Bemutatásra került a MOL fenntartható 
fejlődés (FF) jelentéstételi gyakorlata (közös, integrált Éves jelentés FF tartalommal + weboldal 
részletesebb tartalommal), valamint a MOL-csoport környezetvédelmi politikája és megközelítése. (Az 
előadásokat kísérő prezentációk külön letölthetőek a honlapunkról.) 
 
3) Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány vezetője bemutatta a MOL-lal közös, hat éve működő 
programjukat közösségi funkciójú zöld területek létesítésére, fejlesztésére és rehabilitációjára. Ezt 
követően Pánczél Andrea röviden ismertette a MOL használt lakossági sütőolaj begyűjtését célzó 
programját. 
 
4) Beszélgetés, észrevételek, javaslatok: 
Kapusy Pál a beszélgetés felvezetéseként ismertette a résztvevőkkel a 2009. decemberi fórumon 
felmerült észrevételeket és javaslatokat, illetve az azokkal kapcsolatos intézkedéseket és 
megoldásokat, amelyet a jelenlévők elfogadtak. 
 
Ezt követően került sor az előzetesen megküldött kérdésekre, és a jelenlévők közötti párbeszédre. 
 
Dolla Eszternek, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség igazgatójának megállapítása: A MOL 2006. óta egységes környezethasználati engedélyt 
kapott, azóta is folyamatos a párbeszéd a hatósággal, a MOL a jogszabályoknak megfelelően 
működik. 
- Környezetvédelem: A Dunai Finomító (DF) tevékenységét környezetvédelmi szempontból a hatályos 
jogszabályok alapján 5 évente felül kell vizsgálni, amelyet a MOL Nyrt. valamennyi környezeti elemre 
kiterjedően elvégzett, és az arra vonatkozó teljes körű felülvizsgálati dokumentációt benyújtotta a 
Felügyelőségre.  
- Hulladékgazdálkodás: A MOL Nyrt. tevékenységéből származó hulladékok egyre nagyobb arányban 
kerülnek hasznosításra (2008: 41% - 2010: 56%). 
- Levegőtisztaság: A MOL Nyrt. a 2000-2010 közötti időszakban számos levegőtisztaság-védelemmel 
kapcsolatos intézkedést hajtotta végre a Dunai Finomító területén. A legjelentősebb csökkenés a kén-
dioxid kibocsátás esetén tapasztalható.  
- Természetvédelem: a Dunai Finomító meghatározott területe részét képezi a HUDI20034 
területkóddal, Duna és ártere néven jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési (Natura 
2000) területnek, továbbá az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv. 3/1. 
melléklete által megállapított országos ökológiai hálózat övezetének. 
 
Dr. Fülöp Sándor Jövő Nemzedéke Ombudsman kérdései, és az azokra adott válaszok: 
- Mi a MOL álláspontja az alternatív energiaforrásokra való áttérés megoldási lehetőségeiről és 
időzítéséről? Válaszát a megbeszélés későbbi szakaszában adta közzé a MOL: 
 
- A hidrogénüzemanyag kérdése és a MOL 
A téma jelenleg nem szerepel a MOL rövid- és középtávú céljai között. Az autóiparban érezhető trend, 
hogy a kapcsolódó K+F támogatást csökkentették az elektromos meghajtás javára. 
 
- Mi a MOL álláspontja a vízvisszasajtolás és a termálvizek hasznosítása kérdéseiben?  
A MOL minden esetben a jogszabályoknak megfelelően jár el. Ennek megfelelően a geotermia esetén 
sem kérdéses, hogy a felszínre kerülő „termálvíz” visszasajtolásra kerül. Ez a kérdés elsősorban a 
vízjogi engedély alapján létesült mezőgazdasági és balneológiai hasznosításra kialakított 
rendszereknél merülhet fel, ahol új besajtoló kutak fúrására lenne szükséges..  
A MOL már megvalósította első geotermikus projektjét, azonban jelenleg a villamos energiatermelési 
célú geotermia kapcsán az alapvető probléma az, hogy még mindig nincs meg a koncessziós 
területek kiírását lehetővé tevő jogi környezet és ennek hiányában az országban senki nem tud nagy 
mélységi geotermikus tevékenységet folytatni már lassan 1,5 éve. 
 
Herner Katalin, KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért kérdései, és az azokra adott 
válaszok: 
- Az adatoknál zavaró, hogy az egyes mutatóknál eltérő a vizsgált időszak és a bevont vállalati kör, 
ezen túlmenően pedig kevés a fajlagos mutató.  
A MOL válaszában arra hívta fel a résztvevők figyelmét, hogy üzleti divíziói révén 19 országból 
szolgáltat adatokat, ezért gyakran nehézkes az adatgyűjtés. Az akvizíciók, továbbá a nemzetközi 
jelentéstételi elvárások jelentősen megnehezítik az egységes adatközzétételt. A fajlagos mutatók 
közzététele pedig az olajipari sajátosságokból fakadóan csoportszinten sok esetben nem lehetséges, 
hiszen az üzleti szervezeteknek egymástól nagyon eltérő tevékenységük van, így nehéz azonos 



vonatkoztatási alapot találni. Az üzleti egységek külön-külön természetesen képeznek fajlagos 
mutatókat, ezek közzététele – indokolt esetben – lehetséges. Mindazonáltal a jövő évi jelentésbe 
ágyazva üzletági fenntarthatósági összefoglalók is készülnek majd fajlagos mutatókkal. 
 
- A következő évben a környezetvédelmi kötelezettségek 5%-os csökkentését részletesebben kérik 
megmagyarázni a jelentés szövegében. 
 
- Igényként merült fel, hogy a megújulók részletesebb magyarázata szükséges – szintén a jelentés 
szövegében – és a jövőt érintő tervekről is bővebb beszámolót igényelnének az olvasók.  
A MOL kitért arra, hogy az Éves jelentésében a megújulók kapcsán valamennyi aktuális információt és 
eredményt közzétesz, ott minden konkrét és publikus eredményről be fog számolni. 
Algakutatás: a MOL elismeri, hogy nagy lehetőséget jelent a megújulók terén, azonban a kutatások 
még nagyon korai szakaszában vannak bárhol a világon. 
 
- Mi az oka elmúlt évben az esővíz-felhasználás jelentős csökkenésének?  
A nagyságrendi eltérésnek az oka, hogy korábban az egyik külföldi leányvállalat illetékes kollégái 
tévesen értelmezték az adott indikátort és hibás adatot szolgáltattak. Az elmúlt évben korrigálták a 
hibát, azonban az visszamenőlegesen nem került kijavításra a korábbi évek adataiban. Ez a 
vízfelhasználási adatokban nem okozott lényeges torzítást, mindazonáltal a jövő évi jelentésben 
javításra kerül.  
 
- A csoportszintű környezetvédelmi bírságok mutató bontása nem elég részletes a jelentésben, 
azonban a MOL-nak nem is volt célja az egyes tételeket ismertetni, csupán a jelentős eseteket 
ismertette. 
 
- Az energiaauditok kapcsán a MOL illetékes munkatársai arról számoltak be, hogy folyamatos 
vizsgálatokról van szó, amelyek végén konkrét akcióterv készül jelentős energiamegtakarítási 
eredményekkel. A vizsgálat nem kizárólag a MOL Algyői Technológiai telepére korlátozódott, hasonló 
vizsgálatok zajlottak a TVK tiszaújvárosi telephelyén, valamint a Finomítás több területén is. 
 
Dr. Nemes Csaba, Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetügyért Felelős Államtitkárság:  
- A prezentációban elhangzott, hogy a MOL a Dow Jones Fenntarthatósági Index alapján az olajipari 
cégek között bekerült a felső tíz százalékba. Kérdés arra vonatkozott, hogy hány vállalat közül került 
az első tízbe.  
Az olaj- és gázipari szereplő 112 cég közül a legjobb 11 vállalat közé került be a MOL 2009. évi 
fenntarthatósági teljesítménye alapján 
 
- Mit jelent a környezetszennyezés elkerülése? Tesz-e bármit a MOL annak érdekében a jogszabályok 
betartásán kívül?  
A MOL a környezetvédelmi szempontokat már a tervezésnél, a projektek elindításánál figyelme veszi. 
Minden előterjesztett projekt esetén ki kell térni a környezeti hatásokra és kockázatokra, illetve azok 
megfelelő kezelésére. Az iparági sajátosságokból adódik, hogy a most meghozott döntések 
eredményei – környezeti szempontból – akár csak 10 év múlva fognak realizálódni. A 
környezetszennyezés természetesen nem megengedhető, annak minden formáját igyekszik a MOL 
elkerülni, ha véletlenül ez mégis bekövetkezik, akkor pedig nagyon fontos a kármentesítés. A 
környezet terhelése elkerülhetetlen, de ezt a terhelést is folyamatosan csökkentjük, nagyobb 
mértékben, mint ami a jogszabályi kötelezettség. 
 
- Mi a státusza a MOL által indított CCS (Carbon Capture Storage – Szén-dioxid leválasztás és 
tárolás) projektnek? 
Maga a technológia jelenleg Magyarországon még vizsgálat alatt áll, jelen állapot szerint nem 
gazdaságos, valamint a kimerült rezervoárjaink nem jelentenek hosszú távú megoldást. A MOL által 
indított projekt részletesen ismertetésre kerül a MOL honlapján. 
 
- A kormány hosszú távú energia stratégiájában az szerepel, hogy 2030-ra a személygépkocsik 
száma a mostani mennyiség duplájára nő. A MOL-nak vannak-e erre, illetve az elektromos 
meghajtású autók majdani arányára vonatkozó előrejelzései?  
A MOL stratégia szervezete készített egy átfogó tanulmányt a lehetséges fogyasztói igények és 
szokások alakulásáról, ez alapján nem tartja valószínűnek, hogy a személygépkocsik száma valóban 
megduplázódna 2030-ra, az elektromos meghajtású autók száma pedig a 25%-ot nem fogja 
meghaladni. 
 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség: 
- Magyarországi telephelyek tisztított szennyvíz kibocsátása miatt fizetett-e a MOL bírságot?  

http://www.mol.hu/hu/a_molrol/sd/kornyezetunk_vedelme/eghajlatvaltozas/szen_dioxid_levalasztas_es_tarolas_ccs/


A MOL az elmúlt években nem kapott magyarországi működési területén ilyen típusú bírságot, és 
biztosítja a jogszabályokban előírt határértékeket. 
 
Dr. Fülöp Sándor Jövő Nemzedéke Ombudsman kérdései, és az azokra adott válaszok: 
- Tisztségéből fakadóan fontos feladatnak tekinti az adatok és tények tisztázását, és habár a 
nagyvállalatok ebben a kérdésben hagyományosan nem erősek, a MOL a hasonló vállalatokhoz 
képest az élen jár. Mégis vannak pontjai az éves jelentésnek, ahol sem az időbeli dimenziók, sem 
maguk az adatok nem világosak. 
 
- Több területre vonatkozóan – elsősorban a megújulók kapcsán - olvasható a jelentésben, hogy 
„kutatjuk”, „fejlesztjük”, ezzel kapcsolatban az az észrevétel született, hogy sok említett területen 
külföldi vállalatok, kutatócsoportok már eredményt tudnak felmutatni, működő technológiákkal 
rendelkeznek. 
A MOL válaszában kiemelte, hogy a „kutatás” azt is magában foglalja, hogy a kollégák nyomon 
követik külföldi kutatócsoportok munkáját, és felfedezéseit. A sajtóban sokszor a hírérték miatt 
megjelennek olyan kutatási eredmények, melyek ipari léptékű alkalmazása még messze nem 
megoldott. 
 
- Mekkora hajlandóság mutatkozik a MOL részéről a környezet-egészségügyi problémák feltárására? 
A MOL nem állít magáról valótlan tényeket, korrekt képet kíván magáról mutatni. A környezet-
egészségügy a jövő kérdése lesz, az EBK rövidítésen belül is valószínűleg meg fog változni a betűk 
prioritása. A projektek megkezdése előtt környezeti hatástanulmányok készülnek. A levegőminőség 
kérdése nagyon fontos a MOL számára is, több telephelyen, például a Dunai Finomítóban és 
környékén is folyamatosan méri az immissziót, a mért adatok jók. 

 
5) Az ebédet követően Horváth Henrietta MOL Finomítás FF és EBK szakértő tartott összefoglalót a 
Dunai Finomító EBK tevékenységeiről, akcióiról és a környezetvédelem terén elért eredményeiről. A 
beszélgetést lezárva Lendvai Sándor megköszönte a megjelentek aktív részvételét és észrevételeit a 
MOL-csoport 2010. évi jelentéstételi folyamata és kiadványa kapcsán. Végezetül Horváth Henrietta 
kalauzolása mellett a meghívottak megtekintették a DF területén működő „Hulladék udvart”, és 
autóbuszos körutat tettek a Dunai Finomító területén. 
 
 
 
Készítette: 
Haraszti Gábor és Marczis Dóra 
MOL-csoport FF & EBK 


