
 

 

 

 

A Magyar Vas- és Acélipari Egysülés tagvállalatainak fenntarthatósági céljai 

2019-2020 évekre 

 

Alábbi célok az ENSZ 2015. évben meghatározott fenntartható fejlődési céljaiból kerültek levezetésre.  

Minőségi oktatás  

Törekedni kell a munkavállalók jogszabályban előírt képzésen túli szakmai fejlesztésére a termelési hatékonyság 

szinten tartása és javítása érdekében. Ezen túlmenően fontos a szakemberek megtartása, illetve a 

munkaerőpiacról történő toborzása is, amely előremutató képzési tervvel valósítható meg.  

Fenti törekvés elérése érdekében meghatározott cél:  

Oktatás témakörében mérhető mutatószámot kell kidolgozni 2019-ben és annak változására célt kell 

meghatározni 2020-ban.  

Tisztességes munka, gazdasági növekedés (beleértve az egészség és jólét témakört is) 

Olyan munkakörnyezet kialakítása, amely garantálja a biztonságos munkavégzés feltételeit a munkavállalók 

számára, illetve motiválja a munkavállalót a hatékony munkavégzésre.  

Fenti törekvés elérése érdekében meghatározott cél:  

Munkabaleset témakörében mérhető mutatószámot kell kidolgozni 2019-ben és annak változására 

célt kell meghatározni 2020-ban.  

Fellépés az éghajlatváltozás ellen  

Elsődleges cél az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentése és az éghajlatváltozás visszaszorítása.  

Fenti törekvés elérése érdekében meghatározott cél: 

Meg kell határozni a tagvállatok karbonlábnyomát 2020-ra, majd annak csökkentésére célt kell 

előírni 2020-ban.  

Ipar, innováció és infrastruktúra 

Törekedni kell az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazására a termeléshez használt technológiák minél 

szélesebb körében.  

Fenti törekvés elérése érdekében meghatározott cél: 

Mutatószámot kell kidolgozni a fejlesztésekre fordított költségek nyomon követhetősége érdekében 

2019-ben és annak változására célt kell meghatározni 2020-ban.  

 



 

 

 

 

Felelős fogyasztás és termelés (benne a fenntartható városok és közösségek témakör is)  

Törekedni kell a hatékony forrásanyag felhasználásra (beleértve az energiát is) és egyúttal csökkenteni kell a 

termeléssel járó kibocsátásokat, valamint javítani kell a munkavállalók egészségi állapotát. 

Fenti törekvés elérése érdekében meghatározott cél: 

Mutatószámokat kell kidolgozni 2019-ben 

- iparágra jellemző forrásanyagok mennyiségének nyomon követése érdekében 

- iparágra jellemző kibocsátások nyomon követése érdekében 

- egészségügyi ellenőrzésekbe, valamint a sporttevékenységekbe bevont 

munkavállalók számának nyomon követése érdekében 

A kidolgozott mutatószámok alapján célokat kell meghatározni 2020-ban.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dr. Móger Róbert 

                         igazgató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A célok összeállításában részt vettek: Szekeres-Balogh Emese, Öko-Ferr Nonprofit Kft., Horváth László, ISD Power Kft., Kovács István, TÜKI 
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