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700 fa a 70 éves
BorsodChemtől
A BorsodChem Zrt. alapításának 70. évfordulója alkalmából Társaságunk úgy döntött, hogy nagyszabású
ünnepség szervezése helyett a környezetünkről való
gondoskodással tisztelgünk az elmúlt 70 év eredményei előtt. A november 14-15-re szervezett jubileumi fa-

ültetési akciónk célja az volt, hogy 700 facsemete elültetésével egyben letegyük az elkövetkező 70 év felelős
és fenntartható működésének alapjait. A fenntartható
működésért és a környezet védelméért folytatott tevékenységünk keretében indított számos program során
– kollégáink tevékeny szerepvállalásával – eddig több
mint 2.500 fával járultunk hozzá a telephelyünk körüli
zöld terület arányának növeléséhez.
Felelős foglalkoztatóként a jövőben is elkötelezettek
maradunk a fenntarthatóság és a társadalmi szerepvállalás iránt, ezzel segítve az egészséges környezet
megteremtését és fenntartását a lakosság és az élővilág számára.

Hatósági és lakossági
nyílt nap
A környező települések lakosainak, polgármestereinek,
illetve a BorsodChem működését felügyelő hatóságok
képviselőinek a közvetlen, nyitott kapcsolattartás érdekében évente lakossági és hatósági nyílt napot szervezünk. A program célja, hogy az érintettek betekintést
nyerjenek a BorsodChem működésébe, valamint közelebbről megismerjék biztonságtechnikai, egészség- és
környezetvédelmi tevékenységünket. Az idei hatósági
nyílt napon vendégeink több előadást is meghallgathattak a BorsodChem múltjáról, jövőbeli fejlesztési
terveiről, a Társaság társadalmi felelősségvállalásáról, kiemelve a jövő vegyész generációjának építésére
irányuló törekvéseinket, továbbá a fenntarthatósági
szemlélet alkalmazásáról és a hatósági előírásoknak
való megfelelésről.
Az előadásokat követően a hatóságok képviselői rövid
bejáráson vehettek részt a IV-es telepen, ahol megtekinthették az új üzemek építésének előrehaladását.

Sóstói rekultiváció
Társaságunk 2017-ben megkezdte a Sajó bal partján található 6 sósvíz tározó medence felszámolását. Az Aggteleki Nemzeti Parkkal történt egyeztetés alapján 2018-ban
2 medence rekultivációja készült el, amelyet úgy alakítottunk ki, hogy az egyik medence egynegyed részében vizes madárélőhelyet alakítottunk ki. 2019-ben a Hatóság
által jóváhagyott ütemterv szerint elkezdtük a 3. medence felszámolását, valamint tervezés alatt áll a 4. medence
rekultiválása, melyben fokozottan védett madarak (gulipán, gólyatöcs) élnek és költenek.

Környezeti teljesítményünk
A BorsodChem rendszeresen azonosítja és nyomonköveti a környezeti elemekre gyakorolt hatását. A
környezet védelmének érdekében az 1998 óta működtetett ISO 14001 Környezetközpontú Irányítási
Rendszer (KIR) és egyéb szabványok határozzák meg
a kibocsátási határértékeket. A határértékek betartásának biztosítására a környezeti levegő minőségét

ellenőrizzük. Külső partnerek bevonásával az általános szennyező komponenseket negyedévente mérjük, melynek eredménye a mellékelt ábrán látható.
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A szennyvíz kibocsátásunk vizsgálata – a levegőbe
történő kibocsátások nyomonkövetéséhez hasonlóan
– többlépcsős folyamat. Vállalatunknál a Hulladék- és
Szennyvíztisztító Üzem foglalkozik a szennyvízkezeléssel, melynek üzemeltetésére és fejlesztésére
minden évben jelentős összegeket fordítunk. A mellékelt ábrán látható, hogy a mért értékek egyik komponens esetében sem közelítik meg a jogszabályban
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meghatározott határértékeket. A megtisztított szennyvíz az átlagosító tavakon keresztül kerül vissza a Sajóba, ahol ugyancsak vizsgáljuk a kibocsátott szennyvíz
koncentrációját a folyó vizében.
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