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VezetőségiVezetőségi
átvizsgálás

évente 2 alkalom 

MOL Nyrt. EIR Team ülés
MOL Nyrt. EIR vezető,

1-1 DS-US irányítási rendszerek 
működtetéséért felelősök, 

alrendszeri EIR vezetők és rendszerépítők+ 
téma függően meghívottak   

Energiairányítási alrendszerek
DS Kutatás-Fejlesztés MOL, DS Logisztika MOL, DS Termelés MOL,

Kiskereskedelem MOL, Kutatás-Termelés MOL,
TÁSZ alrendszer

MOL Nyrt. EIR 

Vezetőség képviselője 

MOL COO

Feladata:

egyeztetések.

Feladata:

MOL Nyrt. Energiairányítási

rendszer működésének

biztosítása. A MOL Nyrt.

szintű operatív feladatok

koordinálása, felügyelete.

Havi rendszerességű

egyeztetések.

Alrendszerek vezetőség 

képviselői

MOL Nyrt. Energiairányítási rendszere -2017.

Alrendszerek EIR vezetői

MOL Nyrt. 

EIR vezető

Feladata: EIR rendszer státuszának és

meghívottak (téma függően)

Feladata: EIR rendszer státuszának és

megfelelőségének MOL Nyrt. szintű

értékelése

Résztvevők: MOL COO; Alrendszerek

vezetőség képviselői; MOL Nyrt. EIR

vezető; működtetésében szervesen részt

vevő szervezetek vezetői, valamint

meghívottak (téma függően)



Plan 
(Tervezés)

Do
(Működtetés)

Check
(Ellenőrzés)

Act
(Beavatkozás)

• Stratégia, politikák
• Működési körülmények, hatások és kockázatok

felmérése –Vevői követelmények, termék
specifikációk,

• Jogszabályi előírások,
• Energia átvizsgálás
• Célok meghatározása
• Erőforrások
• Folyamatok, feladatok és felelősségek

meghatározása

• Képzés és tudatosság
• Gazdálkodás az erőforrásokkal
• Működés szabályozása
• Működés kontrollja
• Működéshez kapcsolódó dokumentálás
• Kommunikáció (működéshez kapcsolódó belső

és külső)

• Fejlesztés
• Hibajavító, megelőző és fejlesztő akciók
• Vezetőségi átvizsgálás

• Figyelemmel kísérés
• Teljesítmény áttekintése
• Jogi és egyéb követelményeknek való

megfelelés értékelése
• Külső és belső felülvizsgálat
• Eltérés kezelés

MOL Nyrt.

EIR

A KT MOL IIR működtetés modelljePDCA az EIR működésben



EIR-hez kapcsolódó rendszerdokumentumok

Szabályozási rendszer elemek - EIR dokumentáció kapcsolata 



MOL Nyrt. Energiapolitika

Az Energiapolitika minden érdekelt felünk számára elé rhető a MOL 
Nyrt. honlapján: mol.hu

Főbb pontjai:

Figyelemmel kísérés,

Társaság energiateljesítményének folyamatos fejlesztése,

Beszerzési és beruházási folyamatainknál az energetikai

szempontok figyelembe vétele,

Megújuló energiaforrások felhasználása,

Energiafogyasztás hatékonyságának növelése, az

energetikai veszteségeket csökkentése,

Ismereteinek bővítése, szakmai felkészültségük fejlesztése,

energiatudatosság erősítése,

Munkavállalói javaslatok, ötletek alkalmazása,

EIR rendszer folyamatosan fejlesztése,

Partnereinkkel és leányvállalatainkkal való együttműködés

és EIR működtetési tapasztalatok megosztása.
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Jogszabályi megfelelés értékelés

Jogszabályok figyelése folyamatos – érintett jogszabályok a regiszterbe

kezelésre felvezetve

Jogszabály figyelés és annak való megfelelés biztosítására szolgáló program
beszerzésére és bevezetésére MOL Nyrt. szintű projekt indult.

Jogszabályi regiszter

Egységes kezelés: belső intranetes felületen keresztül,

makrózott Excel tábla.

A MOL Nyrt. jogszabályi regiszter és megfelelés értékelés az

alrendszerek jogszabályi regiszterére és megfelelés értékelésére

épít. Az EIR releváns jogszabályok figyelése folyamatos az

online jogtár segítségével.
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Leányvállalatok támogatása a felkészülés során
Beszámoló a tapasztalatokról konferenciákon
Sikeres audit utáni regisztráció az NFM honlapon

SD jelentésben az eredmények és a tanúsítás
tényének szerepeltetése
Tapasztalatcserék és konferencia részvétel
Regisztráció
Leányvállalati megfelelés segítése

SD jelentésben az eredmények és a tanúsítás
tényének szerepeltetése
Tapasztalatcserék és konferencia részvétel
EIR Politika közzététele a MOL honlapon
Energetikai szakreferens tender kiírása
Együttműködés kialakítása, adatszolgáltatás

2015

2016

2017

EIR külső kommunikáció
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EIR belső kommunikáció

• Sikeres auditról belső közlemény
Vezetői levelek az érintettek felé
EIR MOS oldal a projekt munka támogatására

Hírlevelek
Szabályzati közlemények
Oktatások
GP oldal hírek, cikkek, kvíz
HSE Chairman Award pályázat a projekt tevékenységgel
Szabadítsátok ki Vilit kampány
EIR MOS oldal átalakítása – szakmai és munkavállalói
tartalmak

Hírlevelek
Szabályzati közlemények
Oktatások
GP oldal hírek
HSE Chairman Award pályázat az EIR működés
eredményeivel
Epanorama és Panoráma cikkek megjelentetése
EIR MOS oldal tartalmak ellenőrzése, silabusz készítése

10

2015

2016

2017
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Célok, előirányzatok és cselekvési tervek

Energiateljesítmény alakulása – energia

felhasználás, energia teljesítmény mutatók,

projektek, energia beszerzés

Stratégiai célkitűzések / projektek

Üzemeltetési tapasztalatok

14

EIR hatékonyságának elemzése

Előirányzatok, célok, cselekvési 

tervek

INNOMOL 

ötletmenedzsment rendszer -

energiahatékonyságra ható 

ötletek
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Project scope and budget

MOL DS Termelés
82%

MOL Kutatás-Termelés
12%

MOL TÁSZ 1,5%

MOL DS Kisker
1,5%

MOL DS Logisztika
3%

MOL Nyrt. energiafelhasználása



DS Termelés MOL 
Energiairányítási Rendszere



Energiairányítási rendszer felépítése
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Irányító tevékenység: Vezetőségi átvizsgálás, szabályzatok

Felhasználás elemzése
Jogszabályi megfelelés

Karbantartás
Mérés, mérőeszköz

Ötletgyűjtés
Energia beszerzés

Termék, szolgáltatás beszerzés
Projekt menedzsmentE
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Ered-

mények
Adatok

Adatok

Támogató tevékenység: Belső audit, képzés, kommunikáció, mérőeszköz kezelés
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Alapállapot

ETM

Energiacél, előirányzat, 

cselekvési terv

Energiafelhasználás 

tervezés

Energiatervezés

Energiafelhasználásra 

hatással lévő paraméterek

15



Energiaátvizsgálás / Energiaforrások azonosítása



Egyéb tüzelőanyag

Energiafajták elemzése / Jelentős energiafajták

17

Az jelentős energiafajták a rendszerépítés során tény költség adatok alapján
kerültek elemzésre és kiválasztásra.

Jelentős energiafajták:
• Gőz

• Villamos energia
• Fűtőanyag (Földgáz, fűtőgáz, 

fűtőolaj és egyéb tüzelőanyag)



Presenting to [name] 18

Energiamenedzsment – kulcs üzleti tevékenység                    

Tervezés/kontroll/elemzés/beavatkozás



Energiateljesítmény mutatók / Működési szabályozás

19

Energiateljesítmény Mutatók (ETM):
Egyes egységek energia teljesítményét, 
energiahatékonyságát, energiafelhasználását, 
termelését leginkább leíró terv értékek (cél)

SEC : specific energy consumption [GJ/t]
Fajlagos energia felhasználás – operatív cél

EII: energy intensity index – stratégiai cél  / 
benchmark  

Működés szabályozási kritériumok:
• mérhető kulcs üzemeltetési paraméterek

(Key Operational Indicator – KOI)
• energiafelhasználást befolyásoló tényezőktől

függetleníthetőek
• folyamatosan nyomon követhetőek
• azonnali reagálás biztosítása (célértékektől

való eltérések esetén)
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„Asset” team 
szintű KPI

Üzemi szintű KPI

utility szintű KPI (fűtőanyag, 

gőz villamos energia)

Készülék szintű KPI

KOI/KEI (key operating/key energy indicator)

Finomító szintű KPI1. szint

2. szint

3. szint

4. szint

5. szint

6. szint

”Business team”

(1-2. szint KPI)

Asset Team

(2-4. szint KPI)

Operative team

(4-6. szint KPI/KOI)

Ü
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• Működési célok és azok túlteljesítése javítása megfelelő 
üzemeltetéssel érhetők el,

• Üzleti célok előremutató elérése projektekkel és 
fejlesztésekkel érhetők el,

Hat szintű energia KPI lebontás – Vízióból értelmezhető célok I.
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Dunai Finomító

Desztilláció 
blokk /AT

AV-1 AV-2 

AV-2  gőz 
felhasználás

T102 
kolonna 
gőz felh. 

Termék 
deszt. 

elemzések 

AV-2 fűtőanyag 
felhasználás

109 j.  csk
fűtőanyag 

felh. 

Füstgáz  
O2

---

---

---

”Business team”

(Tier 1-2 KPI)

”Asset Team”

(Tier 2-4 KPI)

”Operative team”

(Tier 4-6 KPI/KOI)

Business 

Target

KPI Fact 

Data

Operating

Target GJ/t

KPI
• Üzleti célok előremutató elérése 

projektekkel és fejlesztésekkel érhetők 
el,

• Működési célok és azok túlteljesítése 
javítása megfelelő üzemeltetéssel 
érhetők el,

• Tényadatok egyértelműsége, 
elérhetősége, visszakereshetősége, 

• Standardizált eszközök az on-line 
monitoringra és rendszeres 
riportálásra,

KPI rendszer
• Konzisztens rendszer

• KPI teljesülés a kollégák által befolyásolhatóvá / 
értelmezhetővé vált 

• Nyilvános belső rendszerekben elérhető adatok,

Hat szintű energia KPI lebontás – Vízióból értelmezhető célok II.



Energia felhasználás nyomonkövetése: ETM - 1. és 2. szint 

Mérések: 
Energia mérések: 

• Vásárolt energia értékesítési mérőeszközökkel
• Termelt fűtőanyag üzemi mérőeszközökkel

Szénhidrogén (CH) mérések:
• Beérkezett alapanyagok
• Üzemi bedolgozás (feldolgozott alapanyag)

1. Szintű - Finomítás és 2. szintű - Üzemi 
blokk Energiateljesítmény mutatók:
összes felhasznált energia az összes 

feldolgozott alapanyagra vonatkoztatva



Energia felhasználás nyomonkövetése: ETM - 3. és 4. szint 

Mérések: 
Energia mérések: 

• Üzem energiafelhasználása - üzemhatári mérőeszközökkel
CH mérések:

• Üzemi bedolgozások

3. Szintű - Üzemi Energiateljesítmény 
mutató: összes üzemi energia 

felhasználás üzemi bedolgozásra 
vonatkoztatva

4. Szintű - Energiafajtánkénti
ETM: adott felhasznált energia 

üzemi bedolgozásra 
vonatkoztatva



Működés szabályozás- ETM 5, 6. szint

Mérések: 
Berendezések paraméterei (minőségi, mennyiségi)

5. szint – Berendezés: adott 
berendezés energiafelhasználása

6. szint – Berendezés:  
üzemeltetési paraméterek
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Fejlesztések - APC

APC folyamatos szabályzás segítségével képes a termelési folyamatok
minőségének javítására, és a meghatározott konkrét célok elérésére, mint például
energiafelhasználás csökkentése, üzem kapacitásának növelése, stb.

APC (Advanced Process Control) fejlett folyamatirányítási rendszer feladata a
termelési hatékonyság növelése.



Köszönjük a figyelmet!



Az energiateljesítmény mutatók (ETM) az egyes üzemek, szervezetek

energia teljesítményét, energiahatékonyságát, valamint energia-

felhasználását, termelését leginkább leíró mennyiségi terv fajlagos értékek.

Energiatervezés / Energia alapállapot, ETM

Az energia alapállapot tény adatok felhasználásával kerül meghatározásra.

A termelő üzemek energiateljesítmény mutatójának tekintjük az üzemeknek
energia fajtánként meghatározott fajlagos, vagy fix energiafelhasználását, energia
termelését. A fajlagos energiafelhasználás, termelés mindig valamilyen
mennyiségre vetített energiafelhasználást jelent. Számítása az alábbiak szerint
történik:

• Finomító energia felhasználása / teljes feldolgozott alapanyag [GJ/t]

• üzemi blokk energia felhasználása / teljes feldolgozott alapanyag [GJ/t

• üzem energia felhasználása / teljes feldolgozott alapanyag [GJ/t]

• gőz felhasználás / üzemi összes bedolgozás [GJ/kt]

• fűtőanyag felhasználás / üzemi összes bedolgozás [GJ/kt]

• villamos energia felhasználás / üzemi összes bedolgozás [kWh/kt]

• termelt gőz / üzemi összes bedolgozás [GJ/kt]
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Fajlagos számítás: 

Összes vásárolt energia + saját termelt fűtőanyag felhasználás [GJ]

Teljes feldolgozott alapanyag [t]

A számlálóban szereplő energia mennyiségek meghatározhatók összesítetten a

finomításra, az egyes egységekre elszámolt energia felhasználási adatokból:

• vásárolt gőz = felhasznált-termelt [GJ]

• vásárolt villamos energia = felhasznált-termelt [GJ] az

átszámítás a SOLOMON tanulmány szerint történik (9,59 GJ/MWh)

• vásárolt fűtési célú földgáz = felhasznált [GJ]

• termelt és fel is használt fűtőanyag = felhasznált [GJ]

Összesen: Összes vásárolt energia + saját termelt fűtőanyag felhasználás [GJ]

(Megjegyzés: termelt fűtőanyag például a fűtőgáz, fűtőolaj, maradék bután, koksz,

purge gáz, stb.)

Energiatervezés / Energia alapállapot, ETM

28

A nevezőben az adott időszakra vonatkozó teljes feldolgozott alapanyag

[t] szerepel.


