
 

 

 

 

 

 

 

Üzeml{togat{s – 

A Mol-Slovnaft pozsonyi olajfinomítója 

 

Az üzeml{togat{s célja a pozsonyi olajfinomító megismerése volt, mely h{la 

az előadóknak és a v{llalati t{mogat{snak, nagyszerűen sikerült. Programunk a 

korai indul{ssal kezdődött, majd megérkezésünk ut{n előad{sok keretében 

ismerkedtünk meg a finomító egészével. Először a finomító vezető közgazd{sza 

tartott előad{st a Slovnaft történetéről, {talakul{s{ról és üzleti stratégi{j{ról. A 

r{következő előad{s szakmai szempontból közelítette meg a v{llalat munk{j{t. A 

könnyű ebéd ut{n végül lehetőséget kaptunk az üzem belső l{togat{s{ra is a 

szakmai előadó kíséretében. 

A délelőtti előad{sok alatt részletesen is megismerhettük az olajfinomítót. Az 

üzem mintegy 500 km-es sugarú körben l{tja el a vevőket termékeivel. Finomítói 

kapacit{sa 6 millió tonna nyersolaj évente. 2008-ban 5,8 millió tonn{t dolgoztak 

fel, melynek 75%-a motorüzemanyagok elő{llít{s{t eredményezte. A magas 

hozz{adott értékű termékek (mint a motorüzemanyagok) gy{rt{s{nak ar{nya 

napjainkban eléri a 86%-ot. Ez az adat teszi az olajfinomítót igaz{n nyereségessé, 

hiszen ezeken a termékeken magasabb profit érhető el. A nyereségesség 

eléréséhez és a fenntarthatós{ghoz hozz{j{rul a magas szintű technológiai h{ttér, 

melyet sorozatos beruh{z{sok biztosítanak. Fontos a Slovnaft szempontj{ból, 

hogy késztermékeinek mintegy 73%-{t export{lja, így a v{llalat nagy részben 

külföldre termel. 

A MOL csoport (a Slovnaft tulajdonosa) vezető szerepet tölt be a region{lis 

olajiparban. Az együttműködés a csoport sz{m{ra kulcsfontoss{gú, így a v{llalati 

integr{ció fontos része a csoport sikerének. Az ell{t{si l{nc megfelelő 

menedzsmentje és a több bevételi csatorna lehetővé teszik, hogy a csoport biztos 

jövő elé nézzen. A sorozatos befektetések és az egyre modernebb technológi{val 

rendelkező egységek mind a v{llalatcsoport biztos bevételi forr{sai. A MOL 

csoport terveiben és fejlesztéseiben olyan jövőbe tekintő utak is szerepelnek, mint 

a geotermikus energiaforr{sok kiakn{z{sa, vagy a m{sodik gener{ciós 



bioüzemanyagok haszn{lata. A csoport e mellett keresi a szinergi{kat m{s 

piacokra való betöréssel, mind ipar{gi, mind pedig földrajzi terjeszkedéssel.  

Az ebéd ut{n volt lehetőségünk bemenni az üzem óri{si területére és busszal 

körbej{rni az érdekes pontokat. Vezetőnk segítségével, ahol lehetett kisz{lltunk a 

buszból és megtekintettünk egységeket, meghallgatva a hozz{juk tartozó 

érdekességeket. A kiselőad{sok sor{n lehetőségünk volt beható képet kapni a 

méretekről és munka menetéről. Megtekintettük a Bar{ts{g kőolajvezeték 

Slovnaftba érkező részét és voltunk a Slovnaft tetején is. 
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