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A CÉGEKRŐL RÖVIDEN:

A MOL Nyrt. kőolaj, földgáz és gáztermék 
kutatásával és termelésével, szállításával és 
kőolaj tárolásával, finomításával, finomítói 
termékek kis- és nagykereskedelmével 
foglalkozik. 
A MOL Nyrt.-n belül a DS Logisztika 
szervezet felel a termék-értékesítéshez 
kapcsolódó teljes körű disztribúció 
megszervezéséért, a termelőüzemek 
alapanyaggal és félkész termékkel történő 
ellátásáért, összhangban az elfogadott 
stratégiai és üzleti tervvel.
A Logisztika végzi az üzemanyagok 
telepi tárolását, működteti az elsődleges 
és másodlagos szállítással összefüggő 
folyamatokat minden szállítási módban 
(csővezeték, uszály, vasút és közút). 

Az AGRUNIVER HOLDING Kft. a 
környezetvédelem területén jelentős szakmai 
tapasztalattal, jól képzett, közel 20 mérnök 
munkatárssal, jogosultságokkal, megfelelő 
eszközállománnyal és sokszínű referenciával 
rendelkező cég. Tevékenységünk az ipar és 
a mezőgazdaság legkülönbözőbb ágaiban, 
főként a környezetvédelmi kármentesítés 
tényfeltárási, műszaki beavatkozási és 
utóellenőrzési (monitoring) szakaszaira, 
továbbá műszaki ellenőrzési feladatokra, 
rekultivációra terjed ki.

Gazdaságos környezetvédelem, 
hulladékból is termék

FŐBB KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A Logisztika MOL szervezet 2006 óta működtetett sikeresen ISO 14001 Környezetközpontú Irányítási 
Rendszert (KIR). A KIR működtetésével fő cél a folyamatos fejlődés.
Működésünk során törekszünk a környezetterhelő anyagok kibocsátásának csökkentésére, és – 
számos beruházást megvalósítva – biztosítjuk a jogszabályi előírásoknak való megfelelést. Mindezek 
mellet a múltbeli tevékenységünkből származó talaj- és talajvíz-szennyezések felszámolását folya-
matosan végezzük. Logisztika felelősségi körébe tartozó kármentesítést 2019-ben 9 működő logisz-
tikai telepen, 37 bezárt telepen, 23 vezetéksérüléses kárhelyen, összesen 69 helyszínen végeztünk.  
A csővezetéki káresemények jelentős hányada az illegális vezetékmegfúrások következtében történt, 
 a további kármentesítések nagyobb része a múltbéli tevékenységből származik.
Amennyiben a kármentesítés során a talajvíz felszínén önálló fázisú szénhidrogén található, az minden 
esetben eltávolításra kerül.
A kármentesítés során lefölözött felúszó szénhidrogént (többnyire gázolaj és benzin keveréke) a vonat-
kozó hatósági állásfoglalás alapján veszélyes hulladékként kezeljük.
A lefölözött szénhidrogén veszélyes hulladékként való kezelése több okból is indokolatlanul nagy 
költséget jelentett cégünk számára, hiszen a kármentesítés helyszínéről általában mindössze 20-40 l 
lefölözött szénhidrogént kell veszélyes hulladékként elszállítani, de az odarendelt szakcég jellemzően 
erre a kis mennyiségre is csak nagy gépekkel, szállítójárművel tud a helyszínre kiszállni, aránytalanul 
nagy költség mellett.
Ugyanakkor a lefölözött szénhidrogén alapanyagként feldolgozható a finomítás technológiájában, 
ezáltal kiváltható az anyag hulladékként történő ártalmatlanítása, elkerülhető az indokolatlan eljárás 
és annak költsége, illetve környezetvédelmi szempontból is ez a legjobb megoldás a hulladékhierar-
chiát figyelembe véve.
A fentiekre való tekintettel a MOL Nyrt. és az Agruniver Holding Kft. közösen megtervezett egy olyan 
berendezést, amely a lefölözött szénhidrogén helyszíni hasznosítására alkalmas.

MOL Nyrt. DS Logisztika Szajol Telep
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MOL NYRT. –  DS LOGISZTIKA

 FŐ TEVÉKENYSÉG:   
csővezetékes szállítás, közúti, 
vasúti és vízi szállítás, 
szénhidrogén termékek, 
alapanyagok tárolása

 1117 Budapest, Október 
huszonharmadika u. 18.

KAPCSOLATTARTÓ:

 Gulyás Balázs 
környezetvédelmi szakértő

  +36 20 241 2919 

 bagulyas@mol.hu

ALAPÍTÁS ÉVE: 1997

ALKALMAZOTTAK SZÁMA: 750 fő

 ÉVES FORGALOM (2019):  
n/a. a szervezetre

AGRUNIVER HOLDING KFT.

 FŐ TEVÉKENYSÉG:   
környezetvédelem és 
kutatásfejlesztés

2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám ú. 2.

ALAPÍTÁS ÉVE: 2002

ALKALMAZOTTAK SZÁMA: 25 fő

A hasznosítás során a lefölözött szénhidrogént a 
berendezésben lévő egyszerű szűrőbetéteken ke-
resz tül mechanikai szűréssel megtisztítjuk a me cha-
ni kai szennyeződésektől, ezáltal feldolgozható lesz a 
fino mítói technológiában. A berendezés és a szűrő-
betét is roppant egyszerű, könnyen tisztítható, kezel-
hető, valamint szükség esetén cserélhető. Továbbá a 
kezelés végeztével a berendezés csepe gésmentesen 
zárható.

KÖRNYEZETVÉDELMI CÉL 

A hasznosítási tevékenység során keletkező feldol-
gozásra alkalmas szénhidrogén alapanyagot felhasz-
nálva a kitermelt kőolaj mennyisége minimálisan 
csökkenthető. Továbbá a helyszí nen történő haszno-
sítási tevékenység miatt nem kell a keletkezett hulla-
dékot ártalmatlanítani és nincs hulladékszállítás sem, 

amely kockázatot jelentene környezetvédelmi szem-
pontból, illetve jelentős környezetterhelés-csökken-
tést eredményez.

GAZDASÁGI CÉL 

Egy tonna feldolgozásra alkalmas szénhidrogén 
alapanyag feldolgozásával egy tonna kőolaj kiterme-
lésének költségét takarítjuk meg, mivel a lefölözés 
elhanyagolható költség a kőolaj kitermelési költsé-
géhez képest, valamint nincs hulladékszállítási és 
kezelési költség sem.

2019. január 29-én kiadta az illetékes környezetvé-
del  mi hatóság a hasznosítási tevékenységre vo nat-
ko zó, Magyarország teljes területére érvényes 
hul la dékgazdálkodási engedélyt, mely engedély a 
hely színeket tekintve bővíthető.

Hasznosító berendezés

KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK

Az intézkedés megnevezése Mióta 
működik? Környezeti javulás

□  Beruházás
□  Működési költség
□  Megtakarítás (éves)
□  Megtérülési idő

Kármentesítés során lefölözött 
szabad fázisú szénhidrogén 
hasznosítása

2019. 
október

A hulladékgazdálkodási engedélyünk alapján 
évente összesen 40 tonna hulladékot hasz-
nosíthatunk, ezzel megtakarítva a veszélyes 
hulladék szállítási és kezelési költségét, illetve  
felhasználható alapanyagként megjelenik a 
technológiában újrafeldolgozásra. 
Beruházási költség a 10 db berendezés legyár-
tása és a hasznosításhoz szükséges egyéb 
eszközök beszerzése (pl. kármentő tálca).
Az éves működési költség a szűrőbetétek 
cseréjéből és tisztításából adódik.

□  2,16 millió Ft
□  30 ezer Ft/év
□  10,61 millió Ft/év
□  azonnal


