
 
 

Paraffintermékeink élelmiszeripari célra történő értékesítése érdekében a Magyar Élelmiszerkönyv 2-1/1969 sz. irányelv valamint 

a FAO/WHO Codex Alimentarius Commission ALINORM 97/13A ajánlása alapján kiépítettük és működtetjük a Veszélyelemzés, 

Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) Élelmiszerbiztonsági Rendszert. 

Elkötelezettek vagyunk irányítási rendszereink hatékony működtetésére és fejlesztésére a jogszabályi követelmények, törvényi 

kötelezettségek figyelembevételével:  

 Minőség iránti elkötelezettségünket bizonyítja, hogy kiemelt feladatként kezeljük termékeink, szolgáltatásaink  minőségének 

fejlesztését a vevői és versenypiaci elvárásoknak megfelelően. Törekszünk a vevőközpontú szemlélet kiteljesítésére és kölcsönösen 

előnyös beszállítói kapcsolatok fenntartására. 

 A környezet védelmének érdekében termékeink gyártását a környezetterhelés minimalizálásával végezzük. Intézkedéseket 

teszünk a környezetet terhelő kibocsátásaink, a hulladék, valamint a szennyező anyagok képződésének folyamatos csökkentésére. 

 A magas színvonalon működtetett egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer keretében feltárjuk a lehetőségeket, a 

munkahelyeken előforduló   veszélyeket, kockázatokat és azok megszűntetésére, csökkentésére megelőző és javító intézkedéseket 

hozunk.  

  Az energiagazdálkodási irányítási rendszer működtetése során a kockázatok és lehetőségek felmérésével, ennek megfelelően 

meghatározott intézkedésekkel biztosítjuk szervezetünk energiagazdálkodási teljesítményének folyamatos fejlesztését. Korszerű, 

energiahatékony és innovatív megoldásokat alkalmazunk, létesítményeink üzemeltetése és karbantartása során. 

 Teljesítjük a NAH követelményeit a vizsgálati módszerek, szabványok előírásainak betartásával, vizsgálati eredmények bizalmas 

kezelésével, jártassági vizsgálatokban való részvétellel. 

Céljaink elérése érdekében: 

 Meghatároztuk a DS Termelés MOL jövőképét és stratégiáját. 

 Mérhető minőségirányítási-, EBK, és energiacélokat fogalmazunk meg, melyeket rendszeresen értékelünk. 

 Külső és belső auditokkal ellenőrizzük, illetve helyesbítő, megelőző intézkedésekkel hozzájárulunk folyamataink fejlesztéséhez, 

javításához.  

 Vezetőségi átvizsgálások keretében értékeljük rendszereink teljesítményét, eredményességét.  

 Külső és belső képzésekkel biztosítjuk munkatársaink megfelelő szakmai felkészültségét és képzettségét.  

Hisszük, hogy a vezetői nyilatkozatban foglalt elveinket a munkatársak teljes körű bevonásával, felelős vezetői elkötelezettséggel 

valósíthatjuk meg, mely egyben alapja szervezetünk sikeres működésének és a minőségi szemlélet fenntartásának. 
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Aradi Mátyás 
DS Termelés MOL 

vezető 

Termékeink, szolgáltatásaink színvonalának állandó javítása érdekében működtetjük és fejlesztjük az 

integrált minőség- (ISO 9001), környezetközpontú- (ISO 14001), energia-, (ISO 50001) és munkahelyi 

egészségvédelem és biztonság- (ISO 45001) valamint a Katasztrófavédelmi törvénynek megfelelő 

irányítási rendszert.  

Akkreditált vizsgálólaboratóriumainkat az MSZ EN ISO/IEC 17025 rendszerszabvány követelményeinek 

megfelelően működtetjük.  

Küldetésünk:  

A Közép-európai régióban vezető szerepet játszó, MOL Nyrt. tagjaként 

meghatározó szerepet vállalunk Magyarország energetikai-, vegyipari 

alapanyag és más kőolajtermék iránti igényeinek kielégítésében.  

DS Termelés MOL  

Integrált Vezetői Nyilatkozata 
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