
Közgy!lés 2014

Eredmények és tendenciák
Tudásmegosztó napot tartott az Értékesítés

10. oldal

2014 végére visszaállunk  
a növekedési pályára

Magazinunk környezetbarát eljárással készült papíron jelenik meg minden hónapban.

Folytatás a 04. oldalon

Az Értékesítés szervezet munkatársai 

közül április 9-én több mint kétszázan 

Százhalombattára, hogy megismerjék 

a MOL-os aktualitásokat és az olajipari -

lásában. 

A MOL 
Magyarország 

lapja

XI. évfolyam 
5. szám  

2014. májusPanoráma

A ligaváltás kihívásai
Interjú Molnár Józseffel, a MOL-csoport vezérigazgatójával

A -

országban, Magyarországon – a készletek 

-

vekedést szeretnénk látni, akkor ki kell lépni a nemzetközi 

arénába. Sporthasonlattal élve: egy csapatnak, amelyik 

eddig a hazai bajnokságban lépett fel és néha kilépett a 

nemzetközi porondra is, most arra kell felkészülnie, hogy 

a világbajnokságon játsszon, ahol bizony az ellenfelek is 

a kitermelésünket. 

Süt"olaj-
kampány

14. oldal

Faültetés 
a motoros 
családdal

Újítások a  
MOL Zöldövezet  

 Programban

Már több mint  félmillió  
Multipont kártyás spórol velünk!

Negyvenmilliós 
megtakarítás

A program magyarországi koordinálását 
a MOL Magyarország viszi tovább.

05. oldal

07. oldal

Czövek Gábor,  
a TVK karbantar-
tó mérnökének 
sikeres újítása 
az ÖTR-ben.

„ 

villamosenergia-igénye éves 

” 

Az ötszázezredik regisztrált kár-

tyabirtokost köszöntötte nemrég a 

programja, amelyben havonta átla-

meg összesen a kártyabirtokosok 

a vásárlásaik során. A multipon-

kártyatulajdonosok.13. oldal 15. oldal04. oldal

Folytatás a 08. oldalon



Energetikai áttörés
Hulladékgázok hasznosítása CAPSTONE mikrogázturbinával

 
 

felhasználása. Ilyen megoldás a Kutatás-Termelés MOL Szank Gázüzem 

Hogyan m!ködik?
A berendezés egyetlen 

amely légcsapágyakon fut, tehát nincs 

A centrifugál kompresszor által ösz-

-

égéshez szükséges le- 

megoldással a beren-

dezések elektromos 

-

mányban mozog. 

-

generátor alakítja át 

elektromos energiává. 

A berendezés telje-

sítményelektronikáját 

-

teljesítmény minden paraméterében megfe-

illetve sziget üzemben azt teljes egészében 

képes kiváltani.

Miyen teljesítménnyel m!ködik?
A kompakt, moduláris és kültéri mikroturbinák 

-

-

-

karbantartást igényelnek, szemben az egyéb 

-

-

berendezések számára.

-

matizált keverésével biztosítjuk. 

Az EOR, a biogén és a fejgáz 

a keverési arányok beállítása, 

-

A teljes rendszer folyamat-

irányítása és vezérlése egy 

csatlakozásánál fontos üzemi 

-

A Kutatás Termelés MOL 
gy!jt"állomásain az elmúlt években 
több, 50-65 kW egységteljesítmény! 
mikroturbinát is  telepítettek,  
például az alábbiakat:

  Gomba 1: 2 x 65 kWe
  Nagykáta: 1 x 50 kWe
  Tóalmás: 1 x 65 kWe

-

nosítására. A megtermelt elektromos és 

-

„hulladékgázok” pedig ezzel a megoldással 

-

FüstgázkivezetésGenerátor- 
h!t"bordák

Friss leveg"

Generátor

Légcsapágyak

Kompresszor

Turbina

Égéstér

Üzemanyag- 
befecskendezés

Rekuperátor

Mi az  
a CAPSTONE 

mikro-
gázturbina?

Egy csúcstechnológiát 
képvisel" m!szaki meg-

oldású energetikai 
berendezés – rendkívül 

alacsony emissziós 
értékekkel, széles 

tüzel"anyag-tartománnyal, 
elenyész" karbantartási 
igénnyel és kiemelked" 

összevont hatásfokkal.

Tankoljon 
és Töltsön!

Kedvezményes 
beszélgetések csak 
egy tankolásnyira.

Mostantól még könnyebben juthat kedvezményes 
percdíjainkhoz: vásároljon vagy tankoljon a kijelölt 
MOL tölt!állomásokon, majd töltse fel MOL mobile 
telefonja egyenlegét és beszéljen hihetetlenül 
kedvez! áron a MOL mobile-lal! Részletes feltételek 
a www.molmobile.hu oldalon és a kijelölt MOL 
tölt!állomásokon.

Tankoljon 
és Töltsön!

Kedvezményes 
beszélgetések csak 
egy tankolásnyira.

Mostantól még könnyebben juthat kedvezményes 
percdíjainkhoz: vásároljon vagy tankoljon a kijelölt 
MOL tölt!állomásokon, majd töltse fel MOL mobile 
telefonja egyenlegét és beszéljen hihetetlenül 
kedvez! áron a MOL mobile-lal! Részletes feltételek 
a www.molmobile.hu oldalon és a kijelölt MOL 
tölt!állomásokon.

6 hírek


