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Ebéd 
 
Megújuló energia projektek a MOL Downstreamben: el ıadás és a másodgenerációs 
bioüzemanyag kísérleti reaktor megtekintése 
 
 
1) Lendvai Sándor, Kapusy Pál  és Csala Attila  köszöntötte a meghívott résztvevıket, majd röviden 
összefoglalták a MOL-csoport fenntarthatósági és környezetvédelmi tevékenységeit, eredményeit, és 
az elmúlt éves trendeket. Bemutatásra került a MOL fenntartható fejlıdés (FF) jelentéstételi gyakorlata 
(közös, integrált Éves jelentés FF tartalommal + weboldal részletesebb általános tartalommal), 
valamint a MOL-csoport új környezeti és társadalmi hatás politikája is, valamint annak megvalósítása, 
azon belül is a hosszabb távú stratégiai célkitőzések. 
 
2) Beszélgetés, észrevételek, javaslatok: 
Kapusy Pál  a beszélgetés felvezetéseként ismertette a résztvevıkkel a 2011. júniusi fórumon 
felmerült észrevételeket és javaslatokat, illetve az azokkal kapcsolatos intézkedéseket és 
megoldásokat, amelyet a jelenlévık elfogadtak. 
 
- A környezetvédelmi kötelezettségek magyarázata kellı részletességgel történt meg a 2011. évi Éves 
jelentésben. Fontos kiemelni, hogy a jelentésben szereplı kármentesítési céltartalék a kármentesítési 
tevékenység teljes spektrumát lefedi, tehát a tervezéstıl a kivitelezésig valamennyi lépés elhatárolt 
összegét csoportszinten (tehát nem kizárólag a MOL Nyrt. tételeit) tartalmazza. 
 
- Igényként merült fel tavaly, hogy a megújulók részletesebb magyarázata szükséges – szintén a 
jelentés szövegében – és a jövıt érintı tervekrıl is bıvebb beszámolót igényelnének az olvasók.  
A megújuló energiák is részletesebben kerültek bemutatásra a csoportszintő jelentésben. Kapusy Pál  
kiemelte, hogy a MOL stratégiai irányai között továbbra is meghatározó a kutatás-termelési 
tevékenység, és következı években is elsısorban olaj- és gázipari szereplı marad. A megújuló 
energiával kapcsolatos kutatásai-fejlesztései is jelenlegi alaptevékenységéhez kapcsolódnak – 
geotermia, bioüzemanyagok, biogáz -, ugyanakkor ezek aránya a beruházásokban nem indokolja a 
jelentésben nagyobb terjedelemben való bemutatását. Ez egyfajta zöldremosásként is értelmezhetı 
lenne, a MOL viszont hiteles kommunikációt szeretne folytatni.  
 
- A csoportszintő környezetvédelmi bírságok mutató részletesebb bontása került be a jelentésbe.  
 
- Dow Jones Fenntarthatósági Index eredményei is bemutatásra kerültek az idén megjelent Éves 
jelentésben.  
 
Ezt követıen került sor az elızetesen megküldött kérdésekre, és a jelenlévık közötti párbeszédre. 
 
Povodör Artúr , a Követ Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért szervezet képviseletében: 
A csoportszintő jelentést követve vajon helyi szinten ad-e ki jelentést a MOL-csoport valamelyik 
tagvállalata? 
 
A TVK Nyrt. önálló, integrált jelentéssel jelentkezik minden évben, külföldi érdekeltségeink közül a 
Slovnaft és az INA is saját FF összefoglalóval készül minden évben. Magyarországon ugyan jelenleg 
a MOL Nyrt.-re vonatkozóan nincs önálló jelentés, csak a csoportszintő, azonban a jövıre nézve a 
MOL terveiben szerepel önálló, kizárólag a MOL Nyrt. eredményeit bemutató összefoglaló. 
Jellemzıen jelenleg nem találhatók a honlapon sem magyarországi adatok, diagrammok és 
eredmények, ez egy fejlesztési irány a jövıre nézve (csoportszintő és lokális eredmények 
különválasztása). 
 
Bese Barnabás , a Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelıség: Tervez-e a MOL a teljes jelentésen belül telephely szintő adatközzétételt?  
 
 



Különbözı igények kerülnek egymással szembe a jelentéskészítés során. A csoportszintő adatgyőjtés 
üzleti, ország szinten érkezik be a jelentést készítı központi FF és EBK szervezethez, tehát például a 
Finomítás adatai országos bontásból áll össze, de nem telephelyi részletességgel. A jó hír az, hogy 
telephely szinten is ismerjük a mutatóinkat és figyelemmel is kísérjük azokat, azonban a terjedelmi 
korlátok is közrejátszanak abban, hogy ennyire részletes eredménykimutatást nem áll módunkban 
publikálni. (Nota bene a MOL telephely szintő eredményeket is bemutat a helyi szitő, lokális érintetti 
párbeszédek alkalmával.) 
 
Fontos Sándor , Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség:  
Vízkészletek – felszíni és felszín alattiak – használatának részletesebb bemutatását javasolta a 
jelentésben. 
A MOL-ban külön munkacsoport alakult a vízfelhasználás optimalizálása érdekében, és elmondható 
az is, hogy prioritás ma a teljes MOL-csoportban a természeti erıforrásokkal való gazdaságos és 
fenntartható gazdálkodás, így a vízfelhasználás minimalizálására és a kivett vizek újrafelhasználására 
törekszünk. Projektek indultak erre Szlovákiában, Olaszországban és Magyarországon is. Ezt 
támogatja is, de sokszor nehezíti is a jelen gazdasági helyzet (megtakarítások lehetısége vs. 
forráshiányos idıszak). Az azonban általánosan is elmondható, hogy a téma összetettsége ellenére is 
csökkenı vízfelhasználás valósul meg a MOL-csoport mőködésében. 
Megállapítható, hogy az ilyen irányú projektjeink és eredményeink nem kerülnek bemutatásra sem a 
MOL jelentésében, sem a MOL honlapján, amelyet a jövıben a MOL pontosítani fog.  
 
Bese Barnabás:  Mennyire fajlagos egy mutató (hulladék), ha egy csökkenés mögött valójában a 
termelés csökkenése áll?  
A jelentés a 2015-ig teljesítendı stratégia cél leírásával kezdıdıtt, melyben a fajlagos mutató 
szerepel. A következı bekezdésben már az aktuális év abszolult adatait mutattuk be. Ez félrevezetı 
volt, amelyre a következı évben a MOL jobban odafigyel a jelentéskészítés során. 
 
Povodör Artúr:  Dolgozók miként kerülnek bevonásra a környezetvédelembe?  
Az EBK és Társadalmi Hatás Politika utolsó mondata a saját dolgozóink és beszállítóink 
tudatosságának növelésére utal. A MOL igyekszik megszólítani munkavállalóit, vagy akár vásárlóit is 
a környezettudatosság fokozása érdekében, különbözı programokkal, kampányokkal (versenyek, 
EBK napok, EBK elnöki díj, cikkek a vállalati magazinban, stb.). Nagyon fontos a menedzsment 
elkötelezettsége is, mert annak hiányában nehéz jelentıs eredményeket elérni a munkavállalók 
körében, és kijelenthetı, hogy a MOL ezen a területen igen erıs eredményeket tudhat magáénak. A 
MOL-nál minden újonnan kinevezett vezetınek kötelezı egy egynapos EBK oktatáson részt venni, 
hogy az biztosítsa a magas szintő EBK vezetıi tudatosságot.  
A lakosság tudatformálása az üzemanyagtöltı állomásokra hárul, ahol számos kampány zajlik évrıl-
évre, és a MOL vásárlóinak szánt magazinjában, a Stílus és Lendületben is cikksorozatok jelentek 
meg (pl: 77 tanács a biztonságos közlekedéshez). 
 
Horváth Attila , a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fıosztályvezetıje: 
Megköszönte a MOL ezirányú tevékenységét, külön kiemelve a társadalmi tudatformálás terén végzett 
munkásságát. Fontos lenne azonban, hogy a fenntartható fejlıdést kiterjessze a MOL a vállalkozói 
szférára is. A MOL is hatással van, meghatározza a magyarországi gazdasági szereplık (kis- és 
középvállalkozások) kultúráját, ezért ezt a feladatát továbbra is el kell látnia! Rá kell kényszeríteni a 
vállalkozókat, hogy zöld anyagokkal dolgozzanak, illetve hogy a tevékenységük során a környezeti 
szempontok is komoly hangsúlyt kapjanak! 
Milyen programok, akciók és mérıszámok jellemzik a vállakozói körrel, elsısorban a beszállítói körrel 
való kapcsolattartást? 
A MOL vállalkozói biztonság programja elsısorban a munkabiztonságot érintik, azonban annak 
hatása kimutatható a környezetvédelemre vonatkozóan is. Az elıszőrés, a vállalkozói elıminısítésünk 
tartalmaz ilyen típusú kérdéseket is, amely akár kizáró ok is lehet a kiválasztásnál (pl. ISO 14001). E 
mellett folyamatos belsı audit ellenırzéseket tartunk meglévı vállalkozóink körében. Kijelenthetı, 
hogy alvállalkozók, beszállítók felé ugyanaz az elvárás, mint a MOL belsı követelménye a 
munkavállalókkal, vagy akár a saját mőködésével szemben. Az azonban tény, hogy a mai gazdasági 
környezet hátrányosan érinti a beszállítókat, az ilyen típusú, nem jogszabályi követelmények jelentıs 
anyagi terhet rónak a szereplıkre, így arra is tekintettel kell lenni, hogy az ilyen típusú számonkérés 
gazdaságilag ne veszélyeztesse ıket. 
 
Pataki Szilvia , a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség: 
Elismerte a MOL Dunai Finomító környezetvédelem terén elért eredményeket. 
 
 
 



 
Fontos Sándor  a környezetvédelmi kármentesítés terén képzett tartalék magyarországi számai iránt 
érdeklıdött, továbbá kiemelte, hogy a megfogalmazás kicsit pontatlan, hiszen az olvasónak nem 
egyértelmú, hogy a célkitőzés gazdasági, illetve kockázatalapú megközelítéső. A MOL-csoport 
stratégiai célkitőzéseivel összhangban 5 éven belül 25%-kal csökkentjük a kármentesítési 
kötelezettségeket. A megvalósítás érdekében csoport-szintő kármentesítési programot mőködtetünk, 
és 2011-ben – csoport-szinten – 4,7%-kal csökkentettük a kötelezettségeinket, így a stratégiai cél 
elérése továbbra is reális cél. A kockázat alapú megközelítéssel mőködtetett kármentesítési program 
keretében a 2011. évi ráfordítás 1,15 Mrd Ft volt a magyarországi feladatok esetében; ez a pénzügyi 
adat mintegy 8,8%-os kötelezettség-csökkenést jelent. 
 
Bese Barnabás:  Freshhh vetélkedıt a Miskolci Egyetem hallgatói nyerték, amely kapcsán pár héttel 
ezelıtt az Egyetem szervezésében egy külön rendezvényre is sor került, elismerve a teljesítményüket. 
Gratulál a kezdeményezéshez! Egyben kiemelte a MOL jelentésének komplexitását és magas szintő 
minıségét. 
 
3) Az ebédet követıen Keresztury László  MOL TKD Kutatás és Innováció vezetı tartott összefoglalót 
a MOL Downstream megújuló energia terén tett kutatásairól, tevékenységeirıl, akcióiról.  
 
A beszélgetést lezárva Lendvai Sándor  megköszönte a megjelentek aktív részvételét és észrevételeit 
a MOL-csoport 2011. évi jelentéstételi folyamata és kiadványa kapcsán. Végezetül Keresztury 
László  kalauzolása mellett a meghívottak megtekintették a DS fejlesztés területén mőködı 
másodgenerációs bioüzemanyag kísérleti reaktort. 
 
 
 
Készítette: 
Haraszti Gábor  
MOL-csoport FF & EBK 


