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A MOL és a thyssenkrupp tervezési, beszerzési és kivitelezési (EPC) szerződést kötött a poliol 

projekttel kapcsolatosan 

A MOL Nyrt. („MOL”) ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket az alábbiakról: 

A 2017. július 18-án, valamint 2017. október 18-án a poliol projekthez kapcsolódó bejelentések, 
valamint az előkészítő mérnöki és tervezési fázis sikeres lezárását követően a MOL 100%-os 
tulajdonában álló MOL Petrolkémia különböző szerződéseket kötött. A négy különálló tervezési, 
beszerzési és kivitelezési (EPC) feladatok elvégzésére irányuló szerződés, melyek a thyssenkrupp 
Industrial Solutions AG-val kerültek aláírásra (i) a hidrogén-peroxid és propilénoxid üzem, (ii) a poliol 
üzem, (iii) a propilén-glikol üzem, (vi) és a poliol projekthez kapcsolódó kiegészítő létesítmények 
megépítésére vonatkoznak.  

A megkötött szerződések kiterjednek a poliol projekt fő technológia egységeire, eltekintve néhány 
kisebb elemtől, ide értve a projektmenedzsmentet, a telephely integrációt, az infrastruktúra 
fejlesztésének költségeit, valamint az eszközök üzembe helyezését. 

A felépülő üzemkomplexum éves poliéter poliol gyártási kapacitása 200 kt lesz, amely meghaladja az 
eredetileg tervezett szintet. A MOL továbbá képes lesz a hosszútávú stratégiájában bejelentettnél 
szélesebb termékpaletta előállítására. A projekt magában foglal egy propilén-glikol üzemet is, amely 
elősegíti a működési és kereskedelmi rugalmasság maximalizálását. 

A Tiszaújvárosban megvalósuló komplexum a tervek szerint 2021 második felében kezdheti meg 
működését. A földmunkák és a kivitelezési feladatok 2018 IV. negyedévében indulnak. 

Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök vezérigazgatója elmondta:  

„A poliol projektre vonatkozó végső beruházási döntés és a megvalósításhoz kapcsolódó újabb 
szerződések aláírása mérföldkő a 2030-ig tartó stratégiánk végrehajtásában. Partnerünkkel, a 
thyssenkrupp Industrial Solutions-szal közösen a legfejlettebb, a leghatékonyabb és a környezetet 
leginkább kímélő technológiát használjuk majd. Az új üzem nemcsak a profitabilitásunkat erősíti, de 
belépőt is jelent a vegyipar újabb, még több lehetőséggel kecsegtető területeire.” 

Marcel Fasswald, a thyssenkrupp Industrial Solutions ügyvezető igazgatója a következőket mondta a 
megállapodásról: 

„Az új poliol komplexum nemcsak a MOL-csoport és Magyarország számára kiemelt projekt, hanem 
nekünk is. A már bizonyított technológiák és az innovatív megoldások ötvözésével közösen új mércét 
állítottunk fel a hatékonyság, a környezetvédelem és az automatizálás terén. Várakozással tekintünk a 
további együttműködésre, és büszkék vagyunk arra, hogy a vegyipari üzemek tervezésében, és a 
hasonló nagyberuházások kezelésében szerzett több évtizedes tapasztalatunkkal segíthetjük a 
projektet. E mellett a poliol projekttel tovább erősítjük a thyssenkrupp üzemtervezési üzletágát is.” 
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