
Emlékeztető 
 
Téma: MOL-csoport Zöld fórum - Érintetti párbeszéd 
Időpont: 2009. december 11. 
Helyszín: MOL Székház, Panoráma tárgyaló 
Résztvevő 
szervezetek: 

Levegő Munkacsoport;  
KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért;  
Ökotárs Alapítvány;  
Kiskunsági Nemzeti Park;  
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium;  
Jövő Nemzedéke Országgyűlési Biztosa Hivatala;  
Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
(KTVF);  
Nyugat-dunántúli KTVF;  
Alsó-Tisza-vidéki KTVF;  
Közép-Tisza-vidéki KTVF; 
Közép-Duna-völgyi KTVF; 
Észak-dunántúli KTVF; 
Felső-Tisza-vidéki KTVF 

A szervező 
képviseletében  

MOL-csoport Fenntartható Fejlődés & Egészségvédelem, Biztonságtechnika és 
Környezetvédelem (FF és EBK);  
MOL Nyrt. Kutatás-Termelés Divízió (KTD) FF és EBK;  
MOL Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem FF és EBK;  
MOL Nyrt. Logisztika FF és EBK; 
Slovnaft a.s. Logisztika FF és EBK; 
MOL Nyrt. Kiskereskedelem FF és EBK;  
TVK Nyrt. FF és EBK;  
Földgázszállító Zrt. FF és EBK; 
MOL Nyrt. KTD Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok;  
MOL Nyrt. KTD Üzleti támogatás;  
MOL Nyrt. Társasági Szolgáltatások, Beruházás; 
MOL-csoport Társasági Kommunikáció;  
MOL-csoport Vállalati Kapcsolatok  

Meghívottak 
voltak, nem 
vettek részt:: 

Magyar Természetvédők Szövetsége; 
WWF Magyarország; 
Hulladék Munkaszövetség; 
Energia Klub; 
Hortobágyi Nemzeti Park; 
Körös-Maros Nemzeti Park; 
Duna-Dráva Nemzeti Park; 
Őrségi Nemzeti Park; 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség; 
Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (KTVF); 
Közép-dunántúli KTVF; 
Észak-magyarországi KTVF 

 
Napirendi pontok:  
 
1. Köszöntő, bemutatkozás 
 
2. Bevezető: MOL, Fenntartható Fejlődés, Környezetvédelem 
 
3. Beszélgetés 

a. Beérkezett észrevételek, kérdések áttekintése 
b. További javaslatok 

 
4. Összegzés 
 
 



1-2) Cseh Béla, Márton Viktória és Kapusy Pál köszöntötte a meghívott résztvevőket, majd röviden 
összefoglalták a MOL-csoport fő FF és EBK tevékenységeit és eredményeit, egyes FF és EBK 
mutatókat és az elmúlt éves trendeket. Bemutatásra került a MOL fenntartható fejlődés (FF) 
jelentéstételi gyakorlata (közös, integrált Éves jelentés FF tartalommal + weboldal részletesebb 
tartalommal). 
 
3) Beszélgetés, észrevételek, javaslatok (az előzetesen megküldött kérdések mentén): 
 
3/1) A környezetkímélő technológiák alkalmazása nem jelenik meg kellő súllyal a MOL honlapján - 
Közép-Duna-völgyi KTVF 
MOL: az olajipar nemzetközi iparág, valamennyi szereplője hasonló, nemzetközi technológiát 
alkalmaz, amely egyben a legjobb elérhető gyakorlatot jelenti. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy 
az olvasó ennek tartalmát automatikusan megérti, ezért ennek bővebb kifejtése a honlapon valóban 
indokolt. Ennek megfelelően módosítás történik. 
Közép-Duna-völgyi KTVF: A MOL évek óta együttműködik a hatósággal a Dunai Finomító kapcsán, 
erre büszke lehet a vállalat, és ennek eredményét mutassa is be a honlapján, pl. a csatorna 
szétválasztás sikeres megvalósítását. Közép-Tisza-vidéki KTVF: A NATURA 2000 program által 
érintett területeken folyó kitermelést, tevékenységet, illetve annak környezeti terhelését csökkentő 
intézkedéseket is be lehetne mutatni. 
 
3/2) A közeljövőben elkészülő Vízgyűjtő-gazdálkodási terv célkitűzéseit és intézkedési programját is 
vegyék figyelembe a társaság vízgazdálkodási (vízkivételi, vízkibocsátási) stratégiájának jövőbeli 
kialakításánál. – Észak-magyarországi KTVF 
MOL: A jelenlegi, azaz idei EBK célkitűzések között már szerepel a MOL-csoport egészére vonatkozó, 
az előző évhez viszonyított 10%-os vízfelhasználás csökkentés. 
Alsó-Tisza-vidéki KTVF: van számos olyan felszíni vízgyűjtő, mely időszakosan kiszárad, és adott 
esetben csak nem-természetes úton telik meg vízzel. A felszíni víztestek vízminőségére vonatkozó 
értékek pedig nincsenek összhangban a jelenlegi jogszabályi kibocsátási határértékekkel. Ez azonban 
inkább a jogalkotó és jogalkalmazó kritikája, és fejtörést okoz majd a későbbiekben ennek rendezése. 
MOL Kutatás-Termelés: Definiálni szükséges, hogy mi a technológiai víz, hiszen a MOL 
tulajdonképpen nem terheli a környezetet, csak annyit csinál, hogy a szénhidrogént elválasztja a víztől 
a kitermelés során, és az így leválasztott vizet sajtolja vissza a földfelszín alatti rétegekbe, ahol 
korábban is együtt volt jelen a két fázis. Mindettől függetlenül a MOL egyik EBK szakértői csapata, az 
ún. „Víz panel” munkatervébe felveszi a kérdést, és megvizsgálja elemzi az elérhető legjobb 
nemzetközi gyakorlatot. 
 
3/3) A vízkibocsátás címszó alatt a szenny-, és használtvíz kibocsátás kerül ismertetésre. 
Véleményünk szerint bátran lehet nevén nevezni a szóban forgó vizet, mielőtt még valaki ezzel 
kapcsolatban negatív észrevételeket fogalmazna meg. - Dél-dunántúli KTVF: a vízkibocsátásnál 
ügyeljünk a „szennyvízkibocsátás” kifejezés használatára, mert jelenleg a honlapon nem így hívják 
ezt. 
MOL: feltehetően a GRI nemzetközi fenntarthatósági jelentéstételről szóló szabványt követve a „water 
discharge” fordításaként került alkalmazásra a kifejezés. Az észrevételt figyelembe veszik a jövőben. 
 
3/4) „Kockázat-alapú kármentesítési módszer alkalmazása” mit jelent? Nincs megfelelően kifejtve. - 
Közép-Duna-völgyi KTVF 
MOL: A vállalatcsoport környezetvédelmi kármentesítés kockázatértékelési gyakorlatának lényege, 
hogy a kármentesítendő területeket rangsorolja, és egyben megmutatja az elemzés során, hogy 
melyek azok a területek, ahol azonnali beavatkozás szükséges, és ez hogyan kezelendő. 
Megállapítható, hogy a MOL elindult egy úton, az EU előírásoknak is megfelelve közelíti meg a 
kockázatok elemzését. A folyamat a hatóságok bevonásával történik, a kalkuláció betekinthető, az 
értékelés gyakorlata pedig szakmai együttműködésen alapul. Az elmondottak alapján a gyakorlat – a 
Közép-Duna-völgyi KTVF felvetésére – kiterjeszthető és alkalmazható a Dunai Finomító tartályaira is, 
eredménye pedig a honlapon publikálható. Egyben elhangzott a Dunai Finomítót övező résfal 
megvalósítása is, mint pozitívum, és mint egy esetleges környezetszennyezés kockázatát csökkentő 
beruházás.  
 
3/5) „A környezeti kárelhárítási tevékenységnek - amit markánsabban elkülönítenénk a kármentesítési 
tevékenységtől – a kármegelőző és megelőzést szolgáló felkészülési munkarészét lehetnek 
hangsúlyosabbá tenni. Az akkumulálódott környezeti károk kármentesítésének eredményeit a MOL 
ezek jelentősége miatt joggal tekinthetné át részletesebben” 
Dél-Dunántúli KTVF: A MOL-nak át kell gondolnia, hogy mi kerüljön ki a honlapra és a jelentésbe a 
témával kapcsolatban, ezzel kapcsolatban fontos tisztázni, hogy ki a célközönség.  



Egy hatóság szívesen olvasna részletesen a témáról, ezen a területen a MOL jelentős eredményeket 
ért el, amiket jobban is lehetne hangsúlyozni. 
MOL FF&EBK: A felvetéssel a MOL egyetért, évente 4-7 Mrd Ft-ot költenek kármentesítésre, be kell 
mutatni az elvégzett feladatokat, azt, hogy milyen valós tevékenységek állnak az összeg mögött. 
Levegő MCS: A jelentés és a honlap tartalma véleményük szerint nem elsősorban civileknek szól, de 
a tartalmával nagyrészt meg vannak elégedve. Véleményük szerint az 1996-os anyag jobb volt és 
több információt hordozott, mint a jelenlegi. 
Társadalmi felelősségvállalás témájában kifogásolták azonban a „humántőke-kiaknázás” szó 
használatát, véleményük szerint nem odaillő, rosszul hangzó kifejezés, és félreértésekre adhat okot.  
Hiányolták, hogy a MOL, mint Magyarország egyik legnagyobb munkáltatója, nem számol be kellő 
részletességgel a dolgozók véleményéről, tapasztalatairól, továbbá a közlekedésből adódó 
környezetszennyezéssel kapcsolatban a MOL-nak komolyabb szerepet kell játszania, hiszen 
termékeivel részben felelős az okozott légszennyezésért. A társadalom felé külön csatornát kell nyitni 
a témában, hogy az egyszerű állampolgár számára is világos legyen, mit tesz a MOL, ezzel 
versenyelőnyre is szert tehet.  
MOL FF&EBK: A jelen fórum a természeti környezettel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, ezért 
most csak jelezzük, hogy a honlapon részletes információ található munkavállalókkal kapcsolatos 
témákról. Kiemeltük, hogy a MOL „Egyéni Egészségterv” programja elnyerte az Amerikai 
Kereskedelmi Kamara 2009-es „Legjobb Munkahelyi Egészségfejlesztési gyakorlat” díját. Az 
észrevételt a fordítások és a szóhasználatra vonatkozóan köszönjük. 
MOL KTD: A Levegő MCS javaslatára - mely szerint a közlekedéshez kötődő légszennyezés terén a 
MOL-nak komolyabban kellene fellépnie - válaszában kifejtette, hogy a MOL nem egyedüli szereplő a 
magyarországi kiskereskedelemben, csak a piaci részesedés arányában felelős az említett 
szennyezésért. 
Levegő MCS: Tisztában vannak vele, hogy az olajipar nagy környezetterhelésű iparág, de nem vonják 
kétségbe a létjogosultságát, maguk is autóznak. Mindemellett törekednie kell a MOL-nak arra, hogy a 
legjobb elérhető technológiát alkalmazó cég legyen, fenntarthatóság terén a legelső legyen, és ezt 
mutassa is meg a vásárlóinak. Alsó-Tisza-vidéki KTVF: Kármegelőzés terén egy hatóság úgy segíthet 
leginkább, ha az egyes esetekben kifejtheti a véleményét. Különösen a nagy mélységű, nem 
konvencionális fúrásoknál lenne szükség az együttműködésre, mert az ilyen esetek többségében nem 
környezetbarát technológiát használnak. Ebből az okból kifolyólag a kutatófúrásokat is be kellene 
emelni a hatóságok látókörébe. 
Emellett kitértek arra, hogy a környezetvédelmi szabályozásban komoly fogalmi problémák vannak. 
MOL KTD Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok: Minden hatóság be van vonva, észrevételeket 
tehetnek a kivitelezések előtt és közben is. Ugyanakkor gátat szabnak a jogszabályi ellentmondások 
(Bányászat vs. Környezetvédelem jogi szabályozása). 
Alsó-Tisza-vidéki KTVF: Az említett jogszabályi ellentmondásokra reflektálva elmondják, hogy a 
rendszer valóban nem egyenszilárdságú, A MOL is lobbizhatna annak érdekében, hogy ez 
megváltozzon. 
MOL KTD Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok: A lobbizás felvállalható, bár próbálkoztak vele 
többször is, de sikertelenül. Eddig a MOL az ellentmondásos jogszabályoknak próbált megfelelni, de 
tisztában vannak vele, hogy ez csak rövid távú megoldás. 
 
3/6) „Az anyagból hiányzik a MOL Nyrt., ill. jogelődei tevékenysége során szennyeződött területek 
2008. évi kármentesítésének ismertetése (pl. a Százhalombattai Olajfinomító területén lévő 
szennyezett talajvíz tisztító rendszer működtetése)” OKTVF 
MOL: A MOL a javaslatot elfogadja, és igyekszik szerepeltetni a honlapján az adott év legjelentősebb 
kármentesítési projektjeinek összefoglalóját. 
 
3/7) „Kiegészíthető lenne és komplexebbé válna a beszámoló a természetvédelem és a tájvédelem 
érdekében megfogalmazott célkitűzésekkel, az itt elért eredményekkel.” - Dél-dunántúli KTVF 
„A jelentésben általánosságban és kijelentett szándék szintjén megjelenik a biológiai sokféleség 
megóvásának szükségessége, azonban a természetvédelem és tájvédelem fogalmak (fejezetek) a 
jelentésben kiemelten nem szerepelnek.” - OKTVF 
MOL: A MOL megköszöni az észrevételt és kifejti a MOL biodiverzitással kapcsolatos megközelítését. 
Fontos annak eldöntése, hogy a jogszabályoknak akar-e a vállalat megfelelni, vagy magasabb szintű 
elvárásokat tűz ki maga elé. Komoly problémát okoz a mutatók csoportszintű összegyűjtése, de a 
MOL jogosnak tartja a hatóságok észrevételeit, melyek szerint komolyabban kell foglalkozni a témával 
a jelentésben is. 
 
3/8) „A zajterhelés ugyan hatása miatt lokális jellegű, de a zajvédelem fontosságának társadalmi 
megítélése jelentősen változott az utóbbi időben. Különösen a közúti zajhelyzet problémái kerültek 
előtérbe. Teljesebbé tenné a beszámolót az ehhez kapcsolódó célok és eredmények ismertetése.” 



MOL: A munkahelyi kockázatok között ez kiemelt téma. A MOL tervei szerint az EBK kockázati térkép 
minden egység részére elkészül 2010 végére. A kockázatkezeléssel kapcsolatban a MOL képviselői 
elmondták, hogy az EBK kockázatok a működési kockázatok 80%-át lefedik. Megvizsgálják a 
lehetőséget, hogy a zajvédelem témakörét is bemutassák a honlapon illetve a jelentésben. 
 
3/9) „Kérdésünk a hulladékgazdálkodási stratégiára irányul, szeretnénk részletesebben hallani a 
stratégiáról, ebben is a hulladékértékesítés hangsúlyosabbá tételének megvalósításáról.” - Dél-
Dunántúli KTVF 
Dél-dunántúli KTVF: Véleményük szerint hangsúlyosabbá kellene tenni a hulladékértékesítést 
MOL: A MOL ismerteti RRRR hulladékkezelési stratégiáját, elmondja, hogy a cél a hulladéklerakás 
minimalizálása, vizsgálják a hasznosítás lehetőségeit. A hulladék értékesítésében ma már komoly 
üzleti lehetőségek is vannak. 
Dél-dunántúli KTVF: A MOL válaszát teljes mértékben kielégítőnek tartják és jelzik, hogy ezt a 
honlapon is érdemes lenne bővebben kifejteni. 
 
3/10) „A honlap könnyen áttekinthető, jól kezelhető. A közölt információk megbízhatóságát támasztja 
alá, hogy az a meghirdetett stratégiának megfelelő.” –Észak-magyarországi KTVF, Dél-dunántúli 
KTVF 
A résztvevők egyetértenek, nem fűznek kifogást a megállapításhoz, nem kérdőjelezik meg a közzétett 
információk hitelességét, jónak tartják a fejlődés irányát, ezt várják el. 
 
3/11) Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának hivatala: Eddig még nem volt nyitás a vállalatok 
részéről a hivatal felé, megtiszteltetés számukra, hogy itt lehetnek. Nagyon jónak tartják a MOL 
kezdeményezését, remélik, hogy ezt más vállalatok is átveszik. 
 
3/12) Javítani kell a kommunikációt a MOL és a hatóságok illetve zöld szervezetek között. A cél az, 
hogy ne csak a kötelező hatósági eljárások során, hanem egyéb szakmai kapcsolatokban is létezzen 
a kontaktus.  
Alsó-Tisza-vidéki KTVF: Nagyon hasznosnak találták a fórumot, sok kolléga nézte át a MOL-os 
anyagot. A fórumot jó nyitásnak tartják arra, hogy párbeszéd és együtt gondolkodás szülessen, 
hasznos lenne a fórumot rendszeressé tenni. 
A résztvevők egyetértenek abban, hogy az érintetti fórum sikeresen zajlott és célul tűzték ki a fórum 
rendszeres megszervezését. A következő alkalomra 2010 második félévében, a 2009-es jelentés 
elkészülését követő időpontban kerül sor. 
 
4) A beszélgetést lezárva Cseh Béla és Kapusy Pál megköszönte a megjelentek aktív részvételét és 
észrevételeit a MOL-csoport 2008. évi jelentéstételi folyamata és kiadványa kapcsán, kiemelve a MOL 
azon szándékát, hogy hasonló érintetti beszélgetéseket a jövőben a jelentéskészítés szerves részévé 
téve minden évben meg kívánja tartani, számítva a megjelent szakértők hasonló részvételére. 
 
Készítette: 
Haraszti Gábor 
MOL-csoport FF & EBK 
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