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Kedves Versenyzők! 

 

A „Ki tud többet a petrolkémiáról?” című vetélkedő második fordulójának témája a MOL 

Petrolkémia mindennapjaiban fontos szerepet játszó FF&EBK szakterület lesz. Ezt a kis 

összefoglalót arra szánjuk, hogy egy kicsit megismerkedjetek vele, ráhangolódjatok a 

következő fordulóig. Jó olvasást! 

 

A szervezők 

 

 

 

Mi az az FF&EBK?  

 

Fenntartható Fejlődés 

Egészségvédelem  

Biztonságtechnika 

Környezetvédelem 
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1 A Fenntartható Fejlődésről 

 

„Gondozd jól a Földet, azt nem a szüleid adták neked, hanem a gyerekeidtől kaptad 

kölcsön!” 

 

Mit jelent a Fenntartható Fejlődés? 

A fenntartható fejlődés olyan fejlődési folyamat, ami „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, 

hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”, 

ahogy az az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) Fenntartható Fejlődés Bizottságának 

„Közös jövőnk” című jelentésében, az ún. Brundtland-jelentésben (1987) szerepelt. A másik 

tényező, amit le kellene küzdenünk, az a környezet elhasználódása. A Fenntartható Fejlődés 

során ezt úgy kell véghezvinni, hogy közben ne mondjunk le sem a gazdasági fejlődés, sem a 

társadalmi egyenlőség és igazságosság igényeiről. A fogalom a nyolcvanas évek elején jelent 

meg nemzetközi szinten, a szociális valamint a környezeti problémák felismerését, ezen 

problémák összefüggését a gazdasági fejlődéssel jelenti. Ezen problémákat nem lehet külön 

vizsgálni, hanem csak sajátos módon együttesen megközelítve.  

 

Életrendünk akkor fenntartható, ha anyagforgalma körkörös, azaz illeszkedik a természet 

rendjébe. A fenntarthatóság elsősorban az erőforrásainktól függ. A fizika egy alapvető állítása 

szerint folyamatok körfolyamatokká alakíthatóak, ha kívülről elég energiát viszünk be a 

rendszerbe. Körfolyamattá alakítás során a bevitt energia egy része hulladékhővé alakul. Ezért 

bármilyen gyártási eljárás és az azt követő felhasználás körfolyamattá zárható, amennyiben 

van elég energia. Bőséges erőforrások birtokában életrendünk könnyen fenntarthatóvá tehető, 

gyakorlatilag függetlenül attól, mekkora bolygónk népessége. 

 

2 A Környezetvédelemről 

 

A környezetvédelem olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a 

környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk 

mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása.  

 

A környezetvédelem multidiszciplináris tudomány terület, azaz több más tudományterületet 

érint, több oldalról megközelíthető: 

 „Emberközpontúan”: Az ember környezete a bennünket körülvevő, élő és élettelen , 

természetes és mesterséges részekből összetevődő tér, amelyben élünk és 

tevékenykedünk 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_k%C3%B6rnyezet_elhaszn%C3%A1l%C3%B3d%C3%A1sa


 

3 
 

 

 A környezet az élő szervezeteket körülvevő fizikai, kémiai és biológiai körülmények 

összessége, amely részben természeti, részben mesterséges elemekből áll.  

 

A környezethasználat a környezetnek vagy valamely elemének igénybevételével, illetőleg 

terhelésével járó hatósági engedélyhez kötött tevékenység, a környezetterhelés pedig 

valamely anyag vagy energia környezetbe bocsátása. 

 

Környezetvédelem területei: 

 Levegőtisztaság-védelem 

 Talajvédelem 

 Vízminőség-védelem 

 Hulladékgazdálkodás 

 Élővilág védelme 

 Zaj- és rezgések elleni védelem 

 

Szennyezőanyagok csoportosítása: 

Kémiai összetételük szerint: 

 Szervetlen (pl.: kadmium (Cd); króm (Cr); higany (Hg); nikkel (Ni); ólom  (Pb); szelén 

(Se); ón (Sn), stb.) 

 Szerves (pl.: BTEX, azaz benzol, toluol, etil-benzol, xilolok; stb.) 

 

Halmazállapot szerint: 

 Szilárd (pl.: szálló por; ülepedő por; stb.) 

 Folyékony (pl.: szerves oldószerek; savak; lúgok; benzin; stb.) 

 Légnemű (pl.: Volatile Organic Compound, azaz illékony szerves vegyületek gőzei 

(VOC); szén-monoxid (CO); szén-dioxid (CO2); kén-oxidok (SOx); nitrogén-oxidok 

(NOx); stb.)  

 

Mit jelent az SOx és NOx ? 

Az oxidok valamely elemnek oxigénnel alkotott vegyületei. Az oxidok keletkezése oxigénnel 

való egyesülés (oxidáció), amely mindig energiatermelő (exoterm) folyamat. Az NOx és SOx 

jelölés a különböző arányú nitrogén-oxigén és kén-oxigén vegyületek összefoglaló neve.  

 

A kén-dioxid és a nitrogén-dioxid keletkezése: 

 

kén-dioxid = SO2   S + O2  SO2 

nitrogén-dioxid = NO2  N2 + 2 O2  2 NO2 
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Ezek a vegyületek a természetben is megtalálhatóak. 

Természetes  eredetű nitrogén-oxidok forrása például a 

villámlás, amikor a létrejövő elektromos kisülés 

hőmérsékletén a levegő nitrogénje és oxigénje 

nitrogén-monoxidot képez, kén-oxidok pedig nagy 

mennyiségben kerülnek a légkörbe vulkánkitörés során. 

 

Biológiai lebonthatóságuk szerint: 

 könnyen lebomlók (pl.: etil-benzol, naftalin, kommunális szennyvizek szerves anyag 

tartalma, állati eredetű hulladékok) 

 nehezen lebomlók (pl.: növényvédő szerek, klórozott szénhidrogének) 

 a lebontásnak ellenállók, gyakorlatilag nem lebomlók (pl.: higany-és ólomvegyületek, 

aszfalt, bitumen, azbeszt, stb.) 

 

A biológiai lebomlás (biodegradáció): 

Teljes biodegradáció során a kiindulási szerves vegyületek, enzimkatalizált reakciók egymásra 

épülő sorozatán keresztül, szén-dioxidra és vízre oxidálódnak. 

 

Biológiai lebomlás szénhidrogének esetében:  

A környezetbe került szénhidrogének illékonyabb része elpárolog, a maradék részek pedig 

oxidáció és biológiai lebomlás révén alakulnak tovább. A biológiai lebomlás azonban az egyes 

összetevőkre különböző módon következik be. Általában a paraffinok könnyebben bomlanak, 

mint az aromások; s ezen belül is az egyenes szénláncúak bomlékonyabbak, mint az 

elágazóak. A C–10 és C–18 közötti szénatomszámúak oxidálódnak legkönnyebben, a metánt, 

etánt és a propánt csak egyes mikroorganizmusok bontják, míg a C–30-nál nagyobb 

szénatomszámú gyanták teljesen oldhatatlanok és a biológiai lebomlásnak teljes mértékben 

ellenállnak. 

 

A havária a vegyiparban a mindennapi tevékenység során előállt vészhelyzet: üzemzavar, 

üzemi baleset, amely együtt járhat a szennyező anyagok környezetbe jutásával. Havária 

esetén a legfőbb biztonsági berendezés a fáklya. 
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A fáklya oldalán találhatóak az őrláng égők, amelyek folyamatosan égnek, annak érdekében, 

hogy vészhelyzeti lefúvatásánál ne kerüljön el nem égetett szénhidrogén a szabadba. A 

fáklyán a szénhidrogének irányítottan kerülnek elégetésre gőz segítségével. A levegő és a gőz 

hozzáadásával lehet biztosítani a korommentes égést. A gőz arányára szintén ügyelni kell, 

fontos, hogy a gőz ne akadályozza az elégésüket és ezáltal ne kerüljenek a szabadba 

szénhidrogének. A gyakorlatban a fáklya a maximum kapacitásának 67%-áig tud 

korommentes égést biztosítani. A fáklyáknak több típusa létezik, például oszlopfáklya, amelyet 

a legtöbb üzem is használ, mobil fáklya, amelyet távvezetékeken használnak, illetve földfáklya, 

amely igen nagy terület igénnyel rendelkezik, de üzemleállás nélkül lehet javítani. A fáklyákra 

jellemző a működés közbeni zajterhelés, amelyet, a lehető legalacsonyabb értéken kell tartani. 

A fáklya nem csak havária esetén használatos, normál üzemi körülmények között valamint 

üzemleálláskor, karbantartáskor is szükség lehet a használatára. 

 

3 Levegőtisztaság-védelem 

 

Leggyakoribb légszennyezők: CO, CO2, CH4, SOx, NOx, VOC (Volatile Organic Compound, 

azaz illékony szerves anyagok gőzei) , Por 

 

A fáklya működési elve 
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A levegőtisztaság-védelem stratégiai célja, hogy az ország minden településén a levegő 

minősége feleljen meg a jogszabályban előírt követelményeknek. A nem szennyezett 

területeken a levegő jó állapotának megőrzése a célkitűzés. Jogszabályi előírás alapján 

azokra a területekre, ahol a légszennyezettség meghaladta a határértéket a környezetvédelmi 

hatóságok szennyezettség csökkentő intézkedési programokat dolgoztak ki.  

 

 

 

Mint azt már tudjátok, az üzemeinkben sokszor használunk gőzt a technológiai folyamatok 

során. Ez a forró gőz szokszor teljesen tisztán, a kéményeinken át, sűrűn gomolyog a 

magasba. Mikor a MOL Petrolkémia közelében jártok, sokszor láthattok ilyen kéményeket. 

Ezek elsőre ilyesztőnek tűnhetnek, de ez a kiáramló gőz nem jelent semmi féle szennyezést. 

 

Emissziónak nevezzük a szennyező-forrásokból történő elsődleges (primer) 

szennyezőanyag kibocsátást. Immissziónak a környezeti elemekben, a szennyezés 

eredményeként létrejövő, mérhető szennyezőanyag koncentrációkat értjük. Szűkebb 

értelemben az immisszió a szennyezőanyag kibocsátás során a környezeti levegőbe került 

gázok és aeroszol részecskék, por koncentrációját, vagyis a légszennyezettség mértéket 

jelenti. Az aeroszolok egyszerű részecskék vagy folyadékcseppek az áramló levegőben, 

amely részecskék mérettartománya általában 10 nm-től 500 nm-ig terjed. 

 

Minden terhelésnél, szennyezésnél létezik egy forrás, egy terjedési útvonal és receptorok, akik 

„elszenvedik”. Természetes, hogy minden esetben a megelőzés a legfontosabb, de ezen felül 

általában azt kell mérlegelnünk, hogy hol kell beavatkozni. Ez a beavatkozás forrásoknál a leg 

eredményesebb. Itt több lehetőségünk van, hiszen megváltoztathatjuk a folyamatainkat is, 

vagy alkalmazhatunk ún. csővégi megoldásokat (pl.: a kémény végére szerelt szűrők). A MOL 

Petrolkémia iparterületén elsődleges, hogy a légtér mindig megfelelő, a légszennyezés 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Leveg%C5%91
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mértéke pedig a lehető legkisebb legyen, ennek érdekében a Környezetvédelmi Hatósággal 

együttműködve folyamatosan vizsgáljuk az emissziót. 

 

Az emissziós források eltérőek lehetnek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fugitív forrás: tömítetlenségnél 

elszökő anyagáramlás, szivárgás 

 

Pontforrás: kémény Vonal forrás: autó a közlekedése 

során 

Diffúz forrás: felületi, pl.: nyitott 

szennyvíz-tisztító medence párolgása 

Receptor: Ember és élőlények 
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Immisszió mérés Tiszaújvárosban 

Júliusban kitelepítésre került Tiszaújváros belvárosába, a Polgármesteri Hivatal mellett 

tálalható parkolóba a MOL Petrolkémia Zrt. által bérelt immissziós mérőbusz. A mérőbusz 

folyamatosan monitorozza és rögzíti a légszennyező anyagok felszín közeli koncentrációját, 

többek között a levegőben tálalható szálló por, benzol, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, ózon 

és kén-dioxid mennyiségét. 

 

Az FF&EBK szervezet naponta megkapja az előző napi riportokat órás bontásban, ezen kívül 

a mérési eredmények rövid időn belül 

elérhetőek lesznek az Országos 

Légszennyezettségi Mérőhálózat weboldalán 

is. Az immissziós mérőbusz kitelepítésének 

célja, hogy a Tiszaújvárosban és a környező 

településeken élők részére a terület levegő 

minőségi adatai mindenkinek elérhetővé 

váljanak 

 

Fugitív emissziós méréseink  

A fugitív emissziós mérések az üzemek egyes eszközeinek a tömörtelenségeit kutatják. A 

tömörtelenség azt jelenti, hogy ezeken az eszközökön apró rések találhatók, ahol a tárolt vagy 

szállított anyag (pl.: gáz, gőz, stb.) kiszökik, kifolyik. A vizsgált pontok kijelölése az eszköz 

típusa, mérete és az igénybevétel alapján az egyes üzemekben történik.  

A fugitív emissziós mérések – ütemezés szerint – évente két alkalommal kerülnek 

végrehajtásra. Egyrészt történik egy infra kamerás vizsgálat, ami egy minőségi mérésnek 

számít, mivel a vizsgálat során a szivárgó gáz tömegárama, valamint a tömörtelenség mértéke 

nem állapítható meg, csak a terjedése követhető nyomon (anyagminőségtől függően 5 000 – 

8 000 ppm). Egy úgynevezett TVA eszközzel tovább vizsgálható a fugitív emisszió, mert ez 

már mennyiségi mérést is lehetővé tesz, a tömörtelenség mértéke meghatározható (1 – 10 

000 ppm). A két műszer együttes alkalmazásával hatékonyan azonosíthatók a fugitív 

emissziós források. 

 

Mit okoz a légszennyezés, ha nem figyelünk oda? 

 

1. Üvegházhatás 

Az üvegházak belsejében a hőmérséklet általában magasabb, mint a környezeté. Ennek oka, 

hogy az üveg átengedi a napsugarakat, viszont nem engedi vissza a felszínről visszaverődő 

hősugarakat. Az üvegházakhoz hasonlóan a légkör is megtartja a Nap melegét.  



 

9 
 

 

A levegőn áthaladó napsugarak felmelegítik a talajt, a 

felmelegedett földfelszín hősugarakat bocsát ki. A 

hősugarakat a levegőben lévő anyagok, gázok 

visszatartják, ami a levegő felmelegedéséhez vezet. Ez 

a jelenség az üvegházhatás.  

 

 

A http://energiapedia.hu/uveghazhatasu-gazok honlapján az alábbi információkat 

olvashatjátok az üvegház hatású gázokról: „Ezek a gázok felelősek a klímaváltozásért, a 

globális felmelegedésért. Minden gáz más mértékben járul hozzá a felmelegedéshez.  

A következő vegyületek, vegyületcsoportok okozzák a leginkább az üvegházhatást: 

 

 Vízgőz:  

Ez felel a természetes üvegházhatás kétharmadáért. A légkörben a Föld által kisugárzó 

hőt a vízmolekulák befogadják, majd minden irányban visszasugározzák. Így 

felmelegítik a Föld felszínét, mielőtt végleg visszasugárzik az űrbe. A hidrológiai 

ciklusnak része a légkörben lévő vízgőz, ez a víz az óceánokból és a szárazföldről 

kerül a légkörbe, majd újra vissza a párolgás, a lecsapódás és a csapadék révén. Nem 

növeli a vízgőz légkörbe kerülésének mennyiségét az emberi tevékenység. Viszont a 

melegebb levegő több nedvességet tartalmaz, így emelkedik a hőmérséklet, ezáltal 

tovább erősödik az éghajlatváltozás. 

 Szén-dioxid:  

A megnövekedett üvegházhatás több mint 60 %-áért felel, ez a fő üvegházhatást okozó 

gáz, amit emberi tevékenység termel. Az üvegházhatású gázkibocsátások 80 %-át 

teszi ki az iparilag fejlett országokban. 

 Metán:  

Ez a második legfontosabb üvegházhatásért felelős gáz. Az ipari forradalom óta 

megduplázódott a légkör metán koncentrációja, ezáltal 20 %-ban megnövelte az 

üvegházhatás szintjét. Az iparilag fejlett országokban a metán kibocsátás az 

üvegházhatású gázok 15 %-át teszik ki. 

 Nitrogén-oxid: 

Az óceánokból és esőerdőkből szabadul fel természetes úton, és a talajban lévő 

baktériumok hatására. Az ember által befolyásolt források közé tartozik a nitrogén 

alapú műtrágyák, a fosszilis tüzelőanyagok égetése és az ipari vegyi anyagok 

előállítása nitrogénnel. Az iparilag fejlett országokban a nitrogén-oxid 6 %-ban felel  az 

üvegházhatás kialakulásáért. 

 

http://energiapedia.hu/uveghazhatasu-gazok
http://energiapedia.hu/klimavaltozas
http://energiapedia.hu/globalis-felmelegedes
http://energiapedia.hu/uveghazhatas
http://energiapedia.hu/fosszilis-tuzeloanyagok
http://energiapedia.hu/uveghazhatas
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 Fluorozott üvegházhatású gázok: 

Ezek a gázok nem fordulnak meg a természetben, az ember fejlesztette ki ipari célokra. 

Az iparilag fejlett országokban az üvegházhatású gázok körülbelül 1,5 %-át teszik ki.” 

 

Az üvegházhatásnak jelentős szerepe van a Föld kiegyenlített éghajlatának kialakításában. 

Nélküle nem lehetne élet a Földön, bolygónkon ugyanolyan szélsőséges hőmérsékleti 

viszonyok uralkodnának, mint a légkör nélküli Holdon. A földfelszín átlagos hőmérséklete 

14 °C, ami a természetes üvegházhatás nélkül mintegy 40 °C-kal alacsonyabb lenne.  

 

Az emberi eredetű, túlzott mértékű üvegházhatású gáz kibocsátás legfőbb okozója a fosszilis 

energiahordozók égetése. Ez a jelenlegi nagy mértékű üvegházhatású gáz kibocsátás a légkör 

felmelegedését okozza. Ezért is nagyon fontosak az alternatív energiaforrások, mert 

segítségükkel csökkenthető a kibocsátás. 

 

2. Az ózonréteg sérülése 

A légkör szennyező anyagai közül egyesek károsítják az ózonpajzsot, mivel reakcióba lépnek 

az ózonnal és elbontják azt. Elsősorban azok a klór (Cl) és fluor (F) tartalmú gázok 

veszélyesek, amelyeket nem is olyan régen a hűtőgépekben, légkondicionáló 

berendezésekben, szórópalackokban még használtak. Ezek a gázok sokáig nem bomlanak 

le, akár 100 évig is megmaradhatnak a légkörben. Ezért, bár alkalmazásukat már betiltották, 

még sokáig számolni kell károsító hatásukkal. Az ózonpajzs károsodását jelzik a légkörben 

megfigyelt megritkult gáztartalmú ózonlyukak, amelyeken keresztül sokkal több káros 

sugárzás éri el a Föld felszínét. Az Antarktisz fölött tél végén jelenik meg az ózonlyuk. Ebben 

az időszakban sokkal több káros sugárzás éri a felszínt. Az utóbbi években az Északi-sark 

fölött is észlelték az ózonpajzs megvékonyodását. 

 

3. Savas esők 

Az utóbbi évtizedekben vált ismertté az a jelenség, melyet a környezet elsavasodásának, a 

hétköznapokban savas esőnek nevezünk. A jelenség az északi féltekén jellemzőbb. Egyes 

égéstermékek (SO2, NOx, stb.) a légköri nedvességgel savakat alkotnak, és legtöbbször 

csapadék formájában, a földfelszínre jutnak. A talajok különböző fajtái különböző mértékben 

közömbösítik a savas közegeket. A vizekben a savas eső pH változást okoz, a vízben élő 

élővilág pusztulásnak indul.  A savas esők tönkreteszik a fák lombját és gyökérzetét, 

elpusztítják a növényeket. A fák levelei elsárgulnak, leszáradnak. Különösen a fenyők 

érzékenyek a savas esőkre. A savas esők nemcsak közvetlenül károsítják az élővilágot. A 

savas csapadék hatására a talajból kioldódnak az alumínium és a nehézfémek (pl. ólom, 

higany) mérgező vegyületei, és bejutnak a talajvízbe, a tavakba, a folyókba és a tengerekbe. 

http://energiapedia.hu/fosszilis-energiahordozok
http://energiapedia.hu/fosszilis-energiahordozok
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A vízi életközösségekben megmérgezik a planktont, majd a táplálékláncon végighaladva a 

terület egész élővilágát. Az emberi élelmiszerekbe is bekerülnek ezek az anyagok, tehát az 

emberek egészségét is veszélyeztetik. A savas esők az épített környezetet is pusztítják. Oldják 

a mészkőből, fémből készült tárgyakat, építményeket. A vasutak, a hidak gyors rozsdásodása, 

a felüljárók és az utak károsodása pedig óriási gazdasági károkat okoz. A savas esők 

pótolhatatlan veszteségeket okoznak a műemlék épületekben és a köztéri szobrokban is. 

 

4 Talajvédelem, kármentesítés 

 

A talaj: a földfelszín legfelső, termékeny rétege, 3 fázisú (szilárd, folyadék, légnemű fázist is 

tartalmazó) rendszer.  

 

Összetétele: 

 Szilárd fázis kb. 50% (35% ásványi rész és 15% szerves anyag) 

 Víz (optimális esetben kb. 40%) 

 Levegő (optimális esetben kb. 10%) 

 

Talajvédelmi feladatok a környezetvédelemben 

 Megelőzés (pl. teraszok kialakítása, védőövezetek kialakítása)  

 Kárelhárítás (pl. lokalizáció, semlegesítés, talajmosás, talajcsere) 

 Remediáció (pl. új talajjal borítás, megfelelő növényfajok ültetése) 

 

A kárelhárítási és kárenyhítési tevékenységünk eredményessége nagyos fontos, hiszen a 

későbbiekben a visszamaradó szennyezettség határértékei nagyságrendileg a kilogramm egy 

milliomod részében vannak kifejezve. A nagyon komoly szennyezettségek felszámolása 

gyakorlatilag lehetetlen, csak a kockázatai kezelhetők eredményesen.  

 

Megelőzés és mentesítés :  

Megelőzéskor a cél a havária helyzetben kiszabadult folyékony és szilárd vegyi anyagok 

megfogása és megtartása. Erre a MOL Petrolkémia számos eszközzel rendelkezik, ilyen 

például a kármentő medence, kármentő tálca, kettősfenekű és duplafalú tartály. Ha valamilyen 

oknál fogva a szennyezőanyagok mégis a környezetbe jutnak, polipropilén, cellulóz és 

hőkezelt parafa alapanyagú felitató anyagokkal megállítható a talajba jutásuk. 

 

Termékeinket tároljuk, szállítjuk, esetenként több száz kilométeren keresztül csővezetékeken, 

vagy éppen tankautókkal. Nagyon fontos, hogy a talaj- és talajvíz szennyezéseket 

megelőzzük. Felszín alatti tartályainkat duplafalúvá kellett tennünk, felszíni tartályainknak 
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fenéklemeze kettős kiképzésű. Azokon a helyeken ahol szennyező anyag szabadulhat ki 

(például a tankautó töltő és lefejtő), ún. kármentőket alakítunk ki.   

 

    

  

 

A kármentesítés fogalma eltér a kármegelőzésétől, hiszen a kármentesítés az elmúlt 

évtizedekben hátrahagyott szennyezések (felszín alatti közegben és vizekben) 

megismeréséről, a szennyezett területek kezeléséről szól. Az ilyen felszín alatti szennyezés 

feltérképezése kutak fúrásával, majd az azokból történő mintavételezéssel történik, ezt követi 

a helyszíni vagy a felszínre hozás utáni kezelés. 

 

5 Vízminőség-védelem 

 

A vízminőség-védelem három elemből tevődik össze:  

 Vízminősítés: A vízminőség rendszeres vizsgálata, értékelése és minősítése  

 Vízminőség-szabályozás: műszaki beavatkozások a megfelelő vízminőség érdekében  

 Vízminőség-védelem: A rendkívüli vízszennyezések elleni védekezés vagy 

vízminőségi kárelhárítás 

 

Hazánkban a vízügyi szervek laboratóriumai meghatározott program szerint rendszeresen 

vizsgálják a vizek minőségét. A felszíni és felszín alatti vizek minőségét ún. törzshálózati 

vizsgálatok keretében, állandó szelvényekben, állandó komponensekre és meghatározott 

gyakorisággal ellenőrzik. Ezek a laboratóriumok a befogadók terhelését is mérik, vagyis a 

különböző élővizekbe bocsátott szennyvizeket is vizsgálják.  

 

Kármentő tálca használat közben Felszíni tartály kettős kiképzésű 

fenéklemezzel 
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A rendkívüli vízszennyezések elleni védekezés különösen fontos eleme a vízminőség 

védelemnek, hiszen ilyen esetekben igen jelentősek lehetnek az ökológiai hatások. 

 

   Vízkár elhárítási gyakorlat a MOL Petrolkémia területén 

 

Fontos a megfelelő tisztítás  

A MOL Petrolkémia ipartelep területén két szennyvíztisztító üzemel, ahol alapos tisztításon 

esik át az összes szennyvizünk. A tisztított víz minőségére szigorú határértékek vonatkoznak, 

ezek betartását a vízügyi szervekkel együttműködve folyamatosan figyeljük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Szennyvíztisztító medence 
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6 Hulladékgazdálkodás 

 

A hulladékgazdálkodás célja, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen, a keletkező hulladék 

minél nagyobb hányada hasznosításra, a nem hasznosítható hulladék pedig a környezetet a 

lehető legkisebb mértékben terhelő módon ártalmatlanításra kerüljön. 

 

Hulladékok csoportosítása: 

Halmazállapot szerint:    

 szilárd 

 folyékony 

 gáz  

 

A szelektív hulladékgyűjtés  

 

A szelektív hulladékgyűjtés a hulladékok 

anyagfajta szerinti elkülönített gyűjtése, az 

újrafeldolgozás első lépése. Ennek során a 

lakosság aktív közreműködésével, anyag 

szerint szétválogatva gyűjtik a 

hulladékokat. A hulladéknak, mint 

másodnyersanyagnak a gazdaság vérkeringésébe való visszajuttatásából komoly környezeti 

előnyök származnak: jelentősen csökken a gyártás energiaigénye, a környezeti terhelése. A 

háztartásokban különféle termékek és csomagolásaik válnak hulladékká, ezek jó része 

alkalmas hasznosításra, így különgyűjtésükkel lehetővé tehető azok ismételt feldolgozása.  

 

Legnagyobb mennyiséget az élelmiszerek és a fogyasztási cikkek csomagolóanyagai (papír, 

műanyag, üveg, fém és italos kartondoboz csomagolás), valamint az újságpapír teszik ki. Ha 

mindent szelektálnánk, alig kerülne valami a hulladéklerakóra. Jelenleg a háztartási 

hulladékok kb. 70%-a kerül hulladéklerakóra, kb. 17%-át szelektáljuk. 

 

Érdekességek: 

 A Magyarországon élők 98 százaléka ismeri a szelektív 

hulladékgyűjtést, mégis csak 52 százalékuk űzi a 

gyakorlatban. 

 A városokban élők sokkal fogékonyabbak a szelektív 

gyűjtésre, mint a falvak lakói. 

 A férfiak feleslegesebbnek tartják a módszert, mint a nők. 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiz7jIgvbMAhVEUBQKHeWnAqgQjRwIBw&url=http://zoldfu.blog.hu/2013/04/24/szelektiv_hulladekgyujtesi_abc&psig=AFQjCNEJPqoRoZi3Zie1qOr2Gr0ETYcaEw&ust=1464292956493562
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-wuKLjPbMAhWIPhQKHdCFBmcQjRwIBw&url=http://www.minalunk.hu/mor/hirek/9644/508/Januari_szelektiv_hulladekgyujtes_Moron&bvm=bv.122676328,d.d24&psig=AFQjCNEJPqoRoZi3Zie1qOr2Gr0ETYcaEw&ust=1464292956493562


 

15 
 

 

 Magyarországon több mint 5000 

szelektív hulladékgyűjtő sziget épült 

már ki. 

 A megvásárolt háztartási termékek 

több mint fele újrahasznosítható. 

 Egy átlagos háztartásban évente 350 

kg/fő hulladék keletkezik. 

 A legtöbben a papírt és a műanyagot 

gyűjtik külön. 

 

Az ipartelepünkön keletkező hulladékok négy fő csoportba sorolhatók: 

 kommunális eredetű hulladékok; 

 nem veszélyes hulladékok: 

 értékesíthető ipari hulladékok; 

 nem értékesíthető ipari hulladékok; 

 veszélyes hulladékok; 

 múltbéli tevékenységből (kármentesítésből) származó hulladékok 

 

A legtöbbet a hulladékok gyűjtőhelyeivel találkozunk a mindennapokban és talán a 

hulladékgazdálkodás az a kézenfekvő terület, ahol bárki hozzájárulhat a környezet 

védelméhez. Irodai környezetben szelektív gyűjtőket használunk (kommunális hulladék, papír, 

műanyag, irodai elektronikai hulladékok stb.), de telephelyeinken komolyabb előírások és 

létesítmények találhatók a veszélyes és nem veszélyes hulladékaink gyűjtésére és tárolására. 

Ügyelni kell arra, hogy a hulladékok ne keveredjenek és megfelelő helyen legyenek gyűjtve.  

 

A gyűjtő helyeken elhelyezett hulladékokat HAK kóddal kell megjelölni (Hulladék Azonosító 

Kód), hogy mindig tudjuk, mi is van pontosan az adott zsákban vagy konténerben. A 

munkahelyi gyűjtőhelyekről a hulladékokat napi rendszerességgel a Központi 

Hulladékudvarba szállítjuk. Itt egyazon hulladék maximum 1 évig tárolható. Innen hulladék 

kezelőkhöz kerül, ahol a hulladék típusától függően kerülhetnek égetőbe, lerakóba vagy 

újrahasznosításra is. 

 

A 2016-os évben a vállalatnál képződött hulladék: 

 Veszélyes hulladék: 8 500 t 

 Nem veszélyes hulladék: 11 300 t 

 Ebből hasznosításra 12 400 t hulladék, a maradék ártalmatlanításra került. 
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7 Első a biztonság! 

 

Egy vegyipari üzem számos veszélyt tartogat. A veszély egy tulajdonság, amely 

tevékenységekre, folyamtokra, vagy például vegyi anyagokra lehet jellemző: képesek kárt, 

negatív következményt előidézni, a károsodás lehetséges forrásai. 

 

NINCS : 

VESZÉLYTELEN ANYAG! 

VESZÉLYTELEN ESZKÖZ! 

VESZÉLYTELEN TEVÉKENYSÉG, MUNKA! 

VESZÉLYTELEN TECHNOLÓGIA! 

VESZÉLYTELEN ENERGIA! 

A legkisebb szikra is okozhat tüzet! 

 

A különböző veszélyes ipari üzemekben jelenlévő veszélyes anyagok mennyisége és 

minősége változatos.  

  

Néhány példa a MOL Petrolkémiánál előforduló veszélyes anyagokra: 

 Propán gáz, bután gáz 

 Földgáz 

 Metanol 

 Butadién 

 Szén-dioxid 

 vegyipari benzin 

 vegyipari gázolaj 

 

Veszélyes anyagok előfordulása az üzemeken belül: 

 Raktárak  

 Tartályparkok  

 Töltő és lefejtő helyek (vasúti, közúti)  

 Üzemi teherpályaudvarok  

 Szivattyútelepek  

 Anyagfogadó és feladó állomások  

 Üzemi készülékek, csővezetékek 
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Mire kell figyelni, ha veszélyes anyagokkal dolgozunk? 

 

 Élelmiszer tárolására alkalmas edényzetben soha nem tárolunk vegyi anyagot (és 

fordítva) 

 Azonosíthatóság (címkézés, anyagnevek, veszélyjelek, CLP piktogramok ) 

 Körültekintő kezelés (Szaktudás, oktatás, megfelelő helyszín, védelmek alkalmazása) 

 Gázkoncentráció mérő használata 

 Védőeszközök használata 

 Rend és tisztaság 

 Megfelelő tárolóedény (minőség, zárhatóság, összeférhetőség) 

 Robbanásbiztos, zárható vegyszerszekrény 

 

 

 

További érdekességeket hallhattok majd a második forduló során, többek között a 

munkavédelmi eszközök és a tűzoltás témakörében. Érdemes lesz figyelni, jegyzetelni. 

 

 

Sikeres felkészülést kívánunk. 

 

 

 

         A Szervezők 

 


