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Tovább az úton...

n TVK RT.
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Tisztelt Partnereink!
Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjesztve tavaly tettük közzé első, a fenntartható
fejlődés iránti elkötelezettséget erőteljesen
bemutató jelentésünket. Most örömmel tudatjuk,
hogy sikereinket és kihívásainkat is magában
foglaló második jelentésünk megújulva jelent
meg. A jelentés az EBK célokat, és az Intézkedési Tervben foglaltakat szem előtt tartva
készült.
A TVK Rt. történetének egyik legemlékezetesebb időszaka volt a 2004-es esztendő, hiszen
olyan folyamatok részesei lehettünk, melyek
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LNÖKI LEVÉL

hosszú távon is befolyásolják a vállalat jövőjét.
Nagy örömömre szolgál, hogy tájékoztathatom
Önöket: sikerrel teljesült a társaság stratégiai
célkitűzése. A közel száztízmilliárd forintos beruházás eredményeként felépült új gyárakban és
létesítményekben már termékgyártás folyik. A
rekordidő alatt megvalósult fejlesztések nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy a TVK Rt. elérje a
gazdaságos és versenyképes kapacitás méretet,
és egyúttal olyan kibővített termékskálát hozzon
létre, amellyel tovább erősítheti pozícióit a régióban és annak határain túl is.
A visszatekintést folytatva sikerként könyvelhetjük el az uniós csatlakozásra való felkészülést és a tagsággal járó intézkedések hiánytalan adaptálását is. Ebben közrejátszott az
is, hogy az uniós normák – így a termékekre,
piacokra vonatkozó szabályok, követelmények,
illetve a környezetvédelmi és egyéb előírások
– ismerete és alkalmazása társaságunknál, az
európai piac szereplőjeként, évek óta a napi
gyakorlat része.
Hasonló jelentőséggel bírt a vállalat életében
egy másik csatlakozás is: előbb az üzleti területek, majd a funkcionális egységek tekintetében is a MOL-csoport teljes jogú tagjává lett

a szervezet. Bebizonyosodott, hogy az integrált működés voltaképpen a gyakorlati eszköze
annak, hogy a legjobb gyakorlatok feltárásával
és az alkalmazott módszerek egységesítésével,
optimalizálásával kölcsönös előnyöket tárjunk
fel és használjunk ki, így növelve a működési
hatékonyságot és a versenyképességet. A
MOL-csoportban, illetve a Petrolkémai Divízióban betöltött szerep már az első évben
számszerűsíthető előnyöket eredményezett
a TVK Rt-nek, főként a stabil alapanyag ellátás és melléktermék-elhelyezés megteremtésével, valamint az értékesítési csatornák és a
fejlesztések összehangolása révén.
Az integráció mellett a társaság belső hatékonyságának javítása is nagyban hozzájárult
a jó teljesítmény eléréséhez. A folyamatok
átgondolása, a létszám- és költséghatékonysági
intézkedések milliárdos nagyságrendű megtakarítást jelentettek. A projekt természetesen
nem zárul le: a következő években is legfontosabb feladatunknak tekintjük a további optimalizálási lehetőségek feltárását, melyet a versenyképesség alapvető tényezőjeként kezeljük.

Olvasó Árpád
vezérigazgató

2004-ben is kiemelt területnek tekintettük az
Egészségvédelem, Biztonságtechnika (tűz- és
munkavédelem), Környezetvédelem, MSZF
(EBKM) tevékenységet, ezen belül is a környezetvédelmet. Elkezdődött a TVK Rt. területén
található, a korábbi tevékenységekből származó
mésziszap- és szennyvíz vésztározók felszámolása, emellett folyamatosan végeztük a múltból
örökölt szénhidrogén szennyeződések kármentesítését is. Megtörtént az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációk összeállítása minden üzemegységre.
2004 első felében sikeresen megtörtént a
Társaságnál működtetett irányítási rendszerek
külső auditja, az év végére pedig befejeződött
azok integrációja. Ennek köszönhetően a minőségirányítási, környezetközpontú, valamint a munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási
szabályozások egy rendszeren belül, a folyamatközpontúságra koncentrálva kerültek kialakításra.
A társaság teljesítménye valójában munkatársaink egyéni teljesítményeinek összessége.
Alapértéknek tekintjük, hogy megfelelő körülményeket teremtsünk az értékteremtő munkához, és olyan innovatív légkört alakítsunk ki,
amely a fejlődés és az elismerés lehetőségeit
egyaránt magában foglalja.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden munkatársamnak azért a következetes,
precíz és eredményes munkáért, amelyről partnereink és részvényeseink érdekeit szem előtt
tartva tanúbizonyságot tettek.
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A Társaság éves munka-, tűz-, egészségvédelmi, valamint műszaki-biztonságtechnikai tevékenységének céljait
a Biztonságtechnikai Intézkedési Terv
alapján, a környezetvédelmi célokat az
erre vonatkozó intézkedési terv szerint
valósítottuk meg.
2004. év végére a Tiszai Vegyi
Kombinát Részvénytársaság az utóbbi
évtizedek legnagyobb hazai technológiai beruházását valósította meg az
Igazgatóság által 2002. március 26-án
jóváhagyott stratégiai beruházási programcsomag alapján.

Legfontosabb
eredményeink

A német és japán csúcstechnológiákat
felvonultató, közel 110 milliárd forintos fejlesztési program keretében egy
250.000 t/év etilén kapacitású olefingyárat és egy 200.000 t/év kapacitású
polietiléngyárat helyeztünk üzembe,
valamint a polipropiléngyártó kapacitás
is intenzifikálásra került. A kiemelkedő
méretű fejlesztési program eredményeként – világszínvonalú technológiák
üzembe helyezésével – 2005-re közel
kétszeresére növeljük termelési kapacitásunkat és elérjük azt a gazdaságos termelési nagyságrendet, amelynek birtokában megőrizhetjük vezető pozíciónkat a
közép-európai régióban, és erősíthetjük
piaci jelenlétünket az Európai Unióban.
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Magunkról

Kik vagyunk
A TVK Rt. a közép-kelet-európai
régió polietilén- és polipropilén -piacának legnagyobb szereplője.
Fő tevékenységünk:
 olefingyártás (etilén-, propilénés olefingyártási társtermékek
előállítása és nagykereskedelme),
 kis-, közepes- és nagysűrűségű polietilén (LDPE, MDPE,
HDPE), illetve polipropilén (PP
kopolimer és homopolimer)
gyártása és nagykereskedelme.

rozták meg, melyek segítségével
a társaságoknál jelentős mértékű
hatékonyságjavulás érhető el.

Értékesített mennyiség (kt)

500

A TVK 430 millió euró (közel 110
milliárd Ft) értékű Petrolkémiai
Fejlesztési Projektje világviszonylatban is rekordidő alatt valósult meg,
az Igazgatóság által jóváhagyott
ütemtervnek és költségvetésnek
megfelelően.
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A fejlesztési projekt keretében
2002 és 2005 között három jelentős termelőkapacitás-bővítést hajtott
végre a társaság.
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A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. (TVK)
Magyarország és a térség meghatározó petrolkémiai vállalata,
amely nemcsak a hazai és középeurópai, hanem számos nyugati és
kelet-európai közepes és kisméretű
műanyag-feldolgozó vállalatot lát
el alapanyaggal. Termékeivel több,
mint negyven országban van jelen.
A TVK részvényeivel a Budapesti
Értéktőzsdén és a Londoni
Értéktőzsde International Order of
Book szekciójában kereskednek.
A MOL-csoport tagjaként a TVK
aktívan és sikeresen vesz részt
abban a munkában, amelyet a
három vállalat a szinergiák kiaknázása érdekében folytat. A 2004.
év során végbement a MOL-TVKSlovnaft üzleti, valamint funkcionális
területeinek MOL-csoporton belüli
integrációja, amely számos előnnyel
járt a TVK számára. Biztosítja többek között a stabil alapanyag-ellátást és melléktermék-elhelyezést, a
polimer kereskedelmi csatornák optimális működtetését, mely elősegíti a
termelés és az értékesítés, valamint
a létszámgazdálkodás hatékonyságának további javulását a következő
időszakban.
A 2004. január 1-jén felállított
integrált Petrolkémiai Divíziót irányító vezetés feladata a TVK és
a Slovnaft vegyipari termelési és
kereskedelmi tevékenységeinek öszszehangolása volt. A két társaság
megőrizte független jogi személyiségét, szakmai együttműködésük
célját pedig az ellátás optimalizálásában, a piaci igényekhez igazodó
termékportfólió kialakításában hatá-

Az etiléntermelő kapacitás egy új
olefingyár létesítésével csaknem
megduplázódott (620 kt-ra nőtt),
a nagysűrűségű polietilént termelő
kapacitás kétszeresére (400 kt-ra)
bővült, valamint intenzifikálás keretében nőtt a polipropiléngyártó kapacitás is.
A TVK Petrolkémiai Fejlesztési
Projektje, amely összhangban áll a
csoporton belüli fejlesztésekkel, megfelelő választ ad a petrolkémiai verseny kihívásaira. Középpontba helyezi
a marketing- és értékesítési szempontokat, modern termékportfóliót
eredményez (a TVK új HDPE technológiája alkalmas korszerű csőtípusú
termékek előállítására is), valamint
időben megelőzi más társaságok
regionális fejlesztéseit.

Fenntarthatósági jelentés
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Magunkról
A TVK EBKM szervezete hasonlóan
Társaságunk egyéb funkcionális területeihez 2004. 07. 01-től kezdődően
a MOL-csoport EBK szervezetén
belül integrált formában működik.
A TVK-ban a Vezérigazgató közvetlenül felügyeli az EBKM szervezetét és az ennek részeként
dolgozó funkcionális egységeket,
a Környezetvédelem, az MSZF, a
Munkavédelem és a Tűzvédelem
működését. Ez lehetővé teszi a
környezetvédelmi, minőségügyi, munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi
és tűzvédelmi feladatok társasági
szinten összehangolt ellátását.

Ezzel is hangsúlyozni szeretnénk,
hogy az egészségvédelem (E), a
biztonságtechnika (B), a környezetvédelem (K), a minőségügy (M)
egyaránt fontos területek, ezzel
egyidejűleg kiegyensúlyozott, egységes kezelést kívánnak.
Tovább erősíti a rendszert, hogy a
TVK a szervezetén belül üzemeltet
egy, az EBKM-el szoros kapcsolatban működő környezetvédelmi vizsgálatokat is végző, számos környezetvédelmi mérésre akkreditációval
rendelkező Központi Laboratóriumot,
amelynek révén a Környezetvédelem
speciális feladatai igény szerint
támogathatók.
A vonatkozó előírások (jogszabályok,
hatósági előírások, szabványok stb.)
betartását a szabványos irányítási
rendszerek, a Környezetközpontú
Irányítási Rendszer (KIR), a
Minőségirányítási Rendszer (MIR)
és a Munkahelyi Egészségvédelmi
és Biztonsági Irányítási Rendszer
(MEBIR) működtetése garantálja.
2004-ben Társaságunk kialakította
és fenntartja az ISO 9001:2000,
az ISO 14001:1996 és az OHSAS
18001:1999 szerint Integrált
Irányítási Rendszerét (IIR) úgy,
hogy az biztosítja a gazdaságos,
hatékony működést és megfelel a
minőségpolitikának és az EBK politikának, továbbá az azok alapján
meghatározott céloknak.
Felső vezetőségünk a MOL-csoport
Vezetői Nyilatkozata alapján, a TVK
jövőképével, küldetésével, alapértékeivel és stratégiájával összhangban
határozta meg a minőség és EBK
politikáit, melyben kinyilvánította a
minőség és az EBK tevékenységek
megvalósítása és a folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettségét. Az
egyes dokumentumokban rögzített
irányelvek alapján határozzuk meg a
szervezet minden szintjén a mérhető
minőségi-, környezeti, munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági célokat, melyeket társasági szinten a
TVK vezérigazgatója, a szervezeti
egységek szintjén pedig az érintett
első számú vezetők hagynak jóvá.
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Mivel eredményközlési rendszerünk
az elmúlt esztendőben változott,
ezúttal csak egy változatot jelentetünk meg – magyar és angol nyelven – eredményeinket elektronikus
formában, az interneten is közöljük.
Ezenkívül új, jelenleg kidolgozás
alatt álló csoportszintű honlapunk
a lehető legrészletesebb adatokkal
szolgál majd regionális és helyi teljesítményünkről. Konkrét kérdések
további részleteit illetően addig is
látogasson el honlapunkra (www.tvk.
hu).

Jelentés terjedelme
A TVK e jelentés elkészítésekor az
elmúlt évi gyakorlatot folytatva a
Global Reporting Initiative Guideline
(GRIG) ajánlásait vette figyelembe.
A GRIG-t a magunk sajátos piaci
helyzetéhez és tevékenységéhez
igazítottuk, így ez a jelentés nem
követi szorosan a GRIG által meghatározott szerkezetet és tartalmat.
A TVK mostani, második fenntarthatósági jelentése a 2004-es naptári
évben elért teljesítményét, fejlődését és eredményeit mutatja. Az öszszesített adatok a TVK működési
területére vonatkoznak. Az általános
szabálytól való eltérést a jelentésben mindenütt jelezzük.

Értékesített mennyiség (kt)
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2003

2002

2001

Etilén

406

408

419

437

LDPE

111

111

112

107

HDPE

205

187

197

187

PP

285

276

288

266
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Kihívások

2004. évi célok teljesülése
Cél
A munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók számának csökkentése.

Megvalósulás
Munkaképtelenséggel járó: 10-ről 7-re.
Foglalkozási megbetegedés: 2-ről 0-ra.
Fokozott expozíció: 27-ről 27-re.

☺
☺

☺

Kiterjesztjük a munkahelyi kockázatelemzést az irodai alkalmazottakra is.

Teljes körűen megtörtént.

Elkészítjük a robbanásveszélyes munkaterületek biztonságtechnikai dokumentációját.

Új időpont: 2006. év vége.

Elvégezzük az irányítási rendszerek (MIR,
KIR, MEBIR) integrációját.

2004. II. félév.

Akkreditált laboratóriumok minőségirányítási rendszerének MSZ EN ISO/IEC 17025:
2001 szabvány szerinti működtetése, sikeres audit lefolytatása.

Műszaki vizsgáló laboratórium: 2004.
május.
Központi Laboratórium: 2004. december.

☺

Aktualizáljuk a Biztonsági Jelentést, amely
szavatolja a TVK-nak mint veszélyes üzemnek a biztonságos üzemelését.

Kiterjesztve az Olefin-2, HDPE-2
üzemekre.

☺

A munkabiztonság folyamatos karbantartása érdekében teljes mértékben teljesítjük a
szabályos tesztelési tervek rendelkezéseit
a nyomásálló tartályok, tárolótartályok, biztonsági szelepek és daruk esetében.

A berendezések tesztelése, időszakos felügyelete 2004-ben folyamatosan biztosított volt.

☺

Aktualizáljuk a TVK egyes szervezeti egységeinek tűzvédelmi szabályzatait, követve
a törvényi változásokat.

2004. I. félév.

☺

Megújítjuk a Környezetközpontú Irányítási
Rendszer tanúsítványát 2004. év első negyedévében.

2004. február 25-27.

☺

Elvégezzük az IPPC engedélyeztetés által
érintett gyárak teljes körű környezeti felülvizsgálatát.

A dokumentációk elkészültek, és
benyújtásra kerültek.

☺

Lezárjuk az AKZO telephelyen folyamatban
lévő CH kármentesítés műszaki beavatkozási szakaszát.

Egy részterületen folytatni szükséges a műszaki beavatkozást.



Felmérjük a volt mésziszap- és a szennyvíz-vésztározókat.

2004. II. félév.

☺

Fenntarthatósági jelentés
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2005. évi célok:
Minőségmenedzsment célok:
 TVK szintű ISO 9001:2000,
ISO 14001:1996 és az OHSAS
18001:1999 szabványok szerinti
integrált irányítási rendszer (IIR)
folyamatos fejlesztése, sikeres felügyeleti, megújító audit
lefolytatása.





Akkreditált laboratóriumaink
minőségirányítási rendszerének
MSZ EN ISO/IEC 17025:2001
szabvány szerinti működtetése,
sikeres audit lefolytatása.
A MOL-csoport irányelveivel
összhangban a Petrolkémiai
Divízió irányelveinek kidolgozása.
A Társaság folyamatszabályozásainak átdolgozása, a folyamatok modellezése (ARIS).

Környezetvédelmi célok:
 A környezetvédelmi céltartalékból a 2005. évre 926 millió Ft
felszabadítása a környezetvédelmi kötelezettségeink teljesítésére, a feladatok időarányos
elvégzésével.
 Határérték feletti légszennyezőanyag-kibocsátásunk nem haladhatja meg az 1 tonnát.
 A jelenlegi tevékenységünkből
származó veszélyes hulladékok
mennyisége nem haladhatja
meg a 2300 tonnát.
 A P 122 számú pontforrásnál
(olajleválasztó medence kéménye) a határértéknek megfelelő
benzolkibocsátás eléréséhez az
átalakítás folytatása – II. ütem:
Termikus véggáz tisztító telepítése.
2004 év
tény

2005 év
terv

Halálesetek száma

1

0

Súlyos események száma

0

0

Összes munkabaleset száma

17

16

6,19

6,13

1

2

5

5

2,19

1,92

0

0

0

0

27

23

32,35

28,13

Kulcs teljesítménymutatók

frekvenciája
Ebből: 1–3 napos
jelentésköteles száma
frekvenciája
Foglalkozási megbetegedések száma: elfogadott
bejelentett
Fokozott expozíciós esetek száma
Összes balesetek súlyossága
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Munkabiztonsági célok:
 Az irodai munkavállalókra elkészült kockázatelemzések hiányosságainak megszüntetésére
hozott intézkedések megvalósulásának ellenőrzése.
 A munkabalesetek, kvázi balesetek, foglalkozási expozíciók
és megbetegedések számának
további csökkentése.

Hogyan
érjük el
céljainkat

Meglévő értékeink
és előretekintés

Politikák és
menedzsment-rendszerek

Célunk a részvényesi érték és a
versenyképesség folyamatos növelése hatékony működési feltételek
megteremtésével, a MOL-csoporton
belüli szinergiák és gazdasági lehetőségek kihasználásával és a piaci
pozíciók további erősítése révén. Az
eredményesség növelése érdekében
dinamikus fejlesztési stratégiát dolgoztunk ki, melyben a kihívásokra
való proaktív reagálás, a gondosan
tervezett kapacitásnövelés és a
belső hatékonysági tartalékok folyamatos feltárása egyaránt fontos
szerepet játszik.

Politikák:
– EBK Politika,
– Minőség Politika,
– Etikai kódex,
– a Felelős Társasági Irányítás
alapelvei.
1997-ben bevezettük az ISO
14001:1996 szabvány szerint tanúsított, környezetközpontú irányítási
rendszert.

A TVK kiemelten fontosnak tartja a
környezetvédelem iránti elkötelezettséget, a biztonságos munkavégzés
feltételeinek megteremtését, a minőségirányítási szemléletet, a munkatársai iránti elkötelezettséget és a
társadalmi felelősségvállalást.
Jövőkép
A TVK a petrolkémia területén
töltsön be vezető szerepet egy
olyan partneri rendszerben, amely
a kölcsönös előnyökön alapulva
biztosítja domináns pozícióját KözépEurópában a társaságnál megvalósuló fejlesztések, illetve egyéb lehetőségek útján, egyidejűleg erősítve
a TVK független beszállítói szerepét
az Európai Unió integrált piacán.
Küldetés
A TVK név jelentése vevőinknek a
minőséget és a megbízhatóságot.
Munkatársaink legyenek büszkék
arra, hogy méltó környezetben zajló,
dinamikus fejlődés részesei.
A Társaság értékét folyamatosan
növeljük, részvényeseink bizalmát
élvezzük.
Alapértékek
A küldetés teljesítését lehetővé tevő
alapértékeink:
 jól képzett, kreatív és motivált
munkatársak,
 a biztonság, az egészség és a
természeti környezet iránti felelősségteljes elkötelezettség,
 kölcsönös előnyökön alapuló,
tartós, üzleti kapcsolatok,
 a társaság működését átható
minőségtudat.

2002-ben az ISO 9001:2000 szabvány szerint újratanúsítottuk a minőségirányítási rendszerünket.
2003-ban végrehajtottuk az OHSAS
18001:1999 szabvány szerinti, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer bevezetését
és minősítését.
2004. év második felében került
bevezetésre az ISO 9001:2000,
az ISO 14001:1996 és az OHSAS
18001:1999 szerint Integrált
Irányítási Rendszer (IIR).
EBK teljesítményünk javítása érdekében EBK célokat határoztunk
meg. A célok elérése érdekében
Intézkedési Tervet készítettünk TVK
szinten, amely tartalmazza az egységek által meghatározott – költségvetési ráfordításokat nem igénylő
– feladatokat. A pénzügyi fedezetet
igénylő EBK feladatok a beruházási
tervben találhatóak.
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Hogyan érjük el céljainkat
Az év EBKM tevékenységének
egyik fontos eseménye volt a
„Biztonsági hónap” megszervezése.
Az EBKM információk az intraneten
megtalálhatóak. A kulcsfontosságú
teljesítménymutatók meghatározásával az EBKM helyzet hetente,
havonta és évente figyelemmel
kísérhető.
Az egységek EBKM ellenőrzései tervezett és eseti formában történnek.

A TVK ügyvezető szerve az
Igazgatóság, melynek egyetemleges
felelősségi körébe tartozik valamenynyi társasági művelet.
Az Igazgatóság, mint a TVK ügyvezető szerve tevékenységében, célkitűzésében kiemelt feladatként szerepel a részvényesi érték növelése,
az eredményesség és hatékonyság
javítása, a működés átláthatóságának biztosítása, a kockázatok
kezelése, a környezetvédelem és a
biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása.
A TVK és leányvállalatai egységet
alkotnak, ezért az Igazgatóság a
fenti elvek és célok érvényesítését,
a TVK-kultúra Csoport szintű elterjesztését elsődleges feladatának és
kötelességének tekinti.
Az Igazgatóság tudatában van
annak, hogy a testület felelős a
TVK-csoport eredményeiért és
teljesítményeiért, teljes működéséért, tisztában van a részvényesek
elvárásaival, és mindent megtesz
annak érdekében, hogy azoknak a
társaság működtetése megfeleljen.
Folyamatosan elemezi és értékeli a működési környezetet és a
cégcsoport teljesítményét, hogy a
részvényesek elvárásai maximálisan
teljesüljenek.

Társaságirányítás
és szabályozások
A TVK kiemelten fontosnak tartja a legmagasabb elvárásoknak is
megfelelő társaságirányítási rendszer alkalmazását. A TVK társaságirányítása összhangban van a
Budapesti Értéktőzsde követelményeivel, a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletének irányelveivel
és a jelenleg érvényes tőkepiaci szabályozással. Emellett a TVK
rendszeresen felülvizsgálja az általa
alkalmazott elveket, hogy ezen a
területen is megfeleljen a folytonosan fejlődő legjobb nemzetközi gyakorlatnak.
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A Közgyűlés a Társaság legfőbb
szerve, hatáskörében a társaság
részvényesei döntenek a TVK
működését befolyásoló legfontosabb,
a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozó kérdésekben. A Közgyűlésen
keresztül a részvényesek gyakorolják az irányítást a társaság felett.

Az Igazgatóság meghatározott
feladatok ellátása céljából állandó bizottságokat hozott létre. A
bizottságok előzetes javaslattételi
jogosítvánnyal rendelkeznek azokban a kérdésekben, melyeket az
Igazgatóság és a menedzsment
közti hatásköri megosztást tartalmazó, ún. Döntési és Hatásköri Lista
(DHL) rögzít. A Pénzügyi és Audit
Bizottság feladata az Igazgatóság
hatékony munkájának elősegítése a
pénzügyi, kockázatkezelési, pénzügyi
auditálási területekkel kapcsolatos
kérdésekben. A Társaságirányítási
Bizottság feladata a nemzetközi standardoknak megfelelő igazgatósági működés és összetétel
támogatása, az Igazgatóság és a
tulajdonosok közötti kapcsolatok
átláthatóságának, egyértelműségének előmozdítása, valamint az
Igazgatóság hatékony munkájának
elősegítése a vállalat működésével,
felső vezetésével, javadalmazási és
érdekeltségi rendszerével kapcsola-

TMSZ
A Társasági Működési Szabályzat
(TMSZ) meghatározza a TVK
szervezeti egységeinek általános
működési szabályait, valamint iránymutatást ad a tulajdonosi jogosítványok alapján irányított társaságok
működésére, munkamegosztására és
kapcsolódásaira vonatkozóan.
A TVK szervezeti és működési
modellje a centralizáció és decentralizáció optimális arányának kialakítását
célozza. A működési modell egyrészt
a vállalat és a vállalat csoport sikeres működéséhez szükséges funkciók
központi irányítását, kontrolláló szerepének érvényesítését biztosítja, másrészt termelő üzletágainak a gyors,
rugalmas, piaci igényekhez való alkalmazkodóképességét és a megfelelő
önállósságot a társaságok működésére, munkamegosztására és kapcsolódásaira vonatkozóan.
A TMSZ a társasági működés legmagasabb szintű szabályozási eleme,
amely a MOL-csoport stratégiáját
fordítja le alapvető működési szabályokká, általános irányítási keretet
adva a különböző típusú szabályozási elemek kidolgozásához.
Meghatározza a MOL-csoport társaságirányítási (corporate governance)
filozófiáját, a jövőképet, a döntésiés kontrollmechanizmusok működtetésének, valamint a szervezettervezésnek a legfontosabb szabályait és
alapelveit.
DHL
A Döntési és Hatásköri Lista határozza meg az Igazgatóság által az
Ügyvezetéshez delegált döntési és
hatásköri jogosítványokat annak
érdekében, hogy az Igazgatóság által
lefektetett üzleti, EBK és Minőség,

Szabályozási rendszer
OOR (MSZSZ)
DTR (FFSZ)

LDA (DHL)

Csoportszintű irányelvek

Folyamat szabályzatok (folyamatábra)

Fogalomtár

Szabályozási rendszer
elemei

etikai, kockázatkezelési és belső
kontroll-politikák a leghatékonyabban érvényesüljenek. A Döntési és
Hatásköri Lista célja: a társaság
részvényesi értékének maximalizálása, valamint az egyértelmű döntési
és hatásköri felelősségek rögzítése a
működési és pénzügyi hatékonyság
kiváló szintre emelése érdekében.
A Döntési és Hatásköri Lista kialakításának alapelvei:
 biztosítani a részvényesek hatékony érdekérvényesítését az
Igazgatóságon keresztül,
 támogatni és elősegíteni a
hatékonyabb, gyorsabb, TVK

Aláírási jogok

tos kérdésekben. A Projekt Irányító
Bizottság feladata felügyelni a TVK
stratégiai projektjének megvalósítási
folyamatát, biztosítani az erőforrásokat a projekt-menedzsment hatékony
tevékenységéhez, a létesítmények
optimális műszaki színvonalon, határidőre és költségkereten belül történő megvalósításához.
A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés
részére – a részvényesek megbízásából
– ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

Egyéb szabályzatok
(rendelkezések, munkautasítások, munkaköri leírások)

szinten egységes döntéshozatalt,
biztosítani a megfelelő egyensúlyt a menedzsment döntési
szabadsága és a szigorú belső
irányítási- és teljesítménymérési
rendszer kívánalmai között,
 elérni, hogy a döntési kompetenciák azon a szinten
jelentkezzenek, ahol a legtöbb
információ áll rendelkezésre a
döntés meghozatalára,
 biztosítani a megfelelő utóértékelést és kontrollt,
 biztosítani a funkcionális és
üzleti mátrixirányítást a TVK-n
belül és leányvállalati szinten
egyaránt.
A DHL feladata az MSZSZ-ben
rögzített társaságirányítási szabályok „lefordítása” az üzleti működés
legfontosabb döntési pontjainak és
a döntésekhez tartozó szervezeti
hatásköröknek a rögzítésével. Ezáltal
kijelöli a MOL-csoport folyamatainak
hatékony kialakításához és működtetéséhez szükséges legfontosabb
kontroll pontokat.
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Aláírási jogok:
A cégjegyzés (a társaság nevében
történő aláírásra jogosít) és a meghatalmazáson alapuló aláírási jogok
összefoglaló megnevezése.
Cégjegyzési jog:
Az adott cég írásbeli képviseletét és az adott társaság nevében
történő aláírásra való jogosultságot jelenti. A cégjegyzési jog
a Cégbíróságon történt hivatalos
bejegyzéssel lép érvénybe. A cégjegyzési jog egyben a cégképviseleti jogot is jelenti.

A TVK működését a Társasági
Működési Szabályzaton túl folyamatszabályozások és vezérigazgatói utasítások szabályozzák. A folyamatszabályozások melyek keretét a belső
szabályozások képezik, a tevékenységeket, azok logikai kapcsolódásait
tartalmazzák.
A folyamatszabályozások:
A társasági folyamatokat rögzítik
a napi működtetéshez szükséges
részletességgel, hogy egyértelműen
rögzíthetőek és számonkérhetőek
legyenek a legalsóbb szervezeti
szintekre ruházott felelősségek is.
A folyamatszabályzatok a folyamat
egyes tevékenységeihez rendelve
jelenítik meg a szervezeti felelősségeket, a tevékenység elvégzéséhez
szükséges inputokat, a követelményként megfogalmazott outputokat és a
támogató IT rendszer alkalmazásokat.
Rendelkezések:
Az egyes folyamatok végrehajtásához kapcsolódó, határidőhöz kötött
végrehajtási szabályokat vagy folyamatszabályzathoz (folyamatábrához)
nem kapcsolható szabályokat (Pl.
Összeférhetetlenségi Szabályzat,
Számviteli politika, stb.) tartalmaznak.

Meghatalmazáson alapuló aláírási jog:
A meghatalmazáson alapuló aláírási
jog összességében a cégjegyzési joggal rendelkező személy helyettesítését
jelenti az adott társaság nevében
történő hivatalos írásbeli nyilatkozattételkor. A meghatalmazáson alapuló
aláírási jog a meghatalmazás aláírásával és a meghatalmazottnak a meghatalmazáson alapuló aláírási jogokkal
rendelkező személyek listájába történő
felvételével lép érvénybe.
A Csoportszintű Irányelvek teremtik
meg az egységes működés alapjait
a MOL-csoportban. A MOL tulajdonában lévő társaságok működési
integrációjának megteremtése az
egyes területeken elsősorban a
Csoportszintű Irányelveken keresztül
valósul meg.
Az Irányelvekre épülnek a folyamatokat leíró folyamatszabályozások.
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Munkaköri leírások:
A munkaköri leírások tartalmazzák
a folyamatokból az egyes munkakörökre meghatározott feladatokat,
felelősségeket a szervezetek közötti felelősség-megosztás alapján.
A munkaköri leírások a munkatársakkal kötött munkaszerződések
szerves részét képezik, részletesen
tartalmazzák a munkatársak által
betöltött munkakör célját, legfontosabb feladatait és felelősségeit, és
a munkakör betöltőjével szemben
támasztott kompetencia követelményeket. Ezen leírások képezik a
munkakörök értékelésének inputját,
amely meghatározza az adott munkakör súlyát és szerepét a MOLcsoport stratégiájának megvalósításában.

Hozzájárulunk
a fenntartható
fejlődéshez

A társaság kiemelt stratégiai célja a
vállalat hatékonyságának és eredményességének növelése, a régióbeli
vezető petrolkémiai pozíció megőrzése a regionális polimer felhasználás
növekedésének kiaknázásával.

Petrolkémiai Fejlesztési
Projekt
A projekt finanszírozására a társaság 2002-ben 280 millió euró
összegű hitelszerződést kötött. A
fennmaradó 150 millió eurónyi öszszeget saját forrásból fedezi a
TVK. A projekt megvalósításának
összköltsége 2004. december 31-ig
386 millió euró volt. A hitelszerződés alapján lehívott összeget
a társaság 2004. decemberében
teljes mértékig előtörlesztette. Az
előtörlesztés refinanszírozására a
TVK 2004. decemberében 280 millió euró összegű kölcsönszerződést
kötött a MOL Rt-vel.
Méretét és hatását tekintve a fejlesztés jelentősége a TVK alapításához hasonlítható, így nem csupán
a társaság életében, hanem a hazai
ipartörténetben is mérföldkőnek
tekinthető. A beruházás eredményeképpen a társaság elérte azt
a méretgazdaságosságot, amelynek
birtokában megőrizheti vezető pozícióját a közép-európai régióban, és
erősítheti piaci jelenlétét az Európai
Unióban.

Részvényesi
kötelezettségvállalás
Fontos érdekünk, hogy minden részvénytulajdonosunkat tájékoztassuk
megtett erőfeszítéseinkről és az
elért eredményekről.
 Létrehoztunk egy – különböző
EBKM kérdésekkel foglalkozó –
cikksorozatot a TVK Panoráma
című, kéthetente megjelenő,
társasági újságban annak érdekében, hogy felhívjuk munkatársaink figyelmét az EBKM
problémákra.










Fontosnak tartjuk, hogy befolyással legyünk a dél-borsodi
régióban lévő egyes közösségek
életére, ezért társadalmi kapcsolataink során főként erre a
területre koncentrálunk.
Különböző jellegű tevékenységek és adományok révén
megpróbáljuk javítani azon személyek életminőségét, akik a
TVK-nál dolgoznak, vagy annak
környékén laknak, vagy azzal
kapcsolatban állnak.
Nagyon jó szakmai kapcsolatot
teremtettünk a hivatalokkal és
a hatóságokkal.
Rendszeresen minősítjük a
beszállítóinkat különböző EBKM
és pénzügyi szempontok szerint,
és ezen felméréseket széles
körben alkalmazzuk a munkavégzésünk folyamán.
A menedzsment állandó párbeszédet folytat a munkavállalók
képviselőivel.
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Hozzájárulunk a fenntartható fejlődéshez
Változások a konszolidációs
körben
A TVK 1999. év végén meghirdetett stratégiájának alapvető célkitűzése a profiltisztítás valamint, az
alaptevékenységre, az olefin- és
poliolefingyártásra való koncentrálás volt. Ennek keretében a társaság az elmúlt években szigorú
következetességgel hajtotta végre
a műanyagfeldolgozó, a különböző
szolgáltató és az egyéb nem alaptevékenységet végző érdekeltségek
értékesítését. Ez a stratégia lehetővé teszi az erőforrások átcso-

portosítását a nagyobb hozzáadott
értéket termelő alaptevékenységre. A folyamat eredményeként 30
leányvállalattól vált meg a TVK.
2004. év során a TVK konszolidációs körébe bekerült a TVK Erőmű
Kft is. Az év során a társaság
értékesítette a TVK Automatika Kftben fennálló 51%-os részesedését,
valamint kiszervezésre került a karbantartási tevékenység.

Eredmények
és beruházások
A TVK-csoport a 2003. évi eredményeknél magasabb teljesítményt
ért el a 2004. év folyamán. Az
eredmények növekedéséhez hozzájárult a TVK-csoport költséghatékonyságának javítása, a rendelkezésre
álló, termelő kapacitások magasabb
kihasználása, az iparág fedezettermelő képességének emelkedése, a
stabil, jó minőségű alapanyag-ellátás
és az abból eredő jobb termékkihozatalok, valamint a befolyásolható
költségek kezelésére irányuló, szigorú költséggazdálkodás.
2004. évben a TVK-csoport értékesítési árbevétele 176 milliárd Ft-ot
ért el. A konszolidált üzemi eredmény (EBIT) 12.292 millió Ft-ot, a
konszolidált EBITDA 60%-os növekedést követően 19.217 millió Ft-ot
tett ki. A csoportszintű ROACE
13%-os volt.
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A TVK termékei több, mint 40
országban vannak jelen. A 2004es év fő célkitűzéseként a polimer
termékek értékesítési mennyiségének és az értékesítési árbevételnek
a növelése és az új kapacitások
belépésére való proaktív felkészülés fogalmazódott meg. 2004-ben
a polimer termékek értékesítési
mennyiségét és értékesítési árbevételét is sikerült növelni. A hazai
piacon sikerült megerősíteni a vezető poziciónkat. A közép-kelet-európai
piacokon való értékesítés, hasonlóan
a hazai piacon elért eredményekhez,
szintén gyorsabban bővült, mint a
piac egésze, megerősítve ezáltal a
pozíciónkat a régióban. A TVK-csoport árbevételének 48%-át realizálta
export értékesítésből.

A TVK nagy figyelmet szentel környezeti kötelezettségeinek és a biztonságos munkakörnyezet megteremtésének.
Társasági szinten 2001-ben a környezettel kapcsolatos kiadások 926 millió
Ft összeget tettek ki, 2002-ben 907
millió Ft-ot, 2003-ban 877 millió Ftot, 2004-ben 939 millió Ft-ot. Ezen
összegeket a környezetvédelmi projektekre, a szennyezett víz és a veszélyes hulladékok kezelésére, továbbá a
szennyezett területek kármentesítésére
fordítottuk.

Környezeti projekt költségek
millió HUF
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Szövetségek, tagságok
Tagjai vagyunk egyes ipari és üzleti
szövetségeknek, nemzeti és nemzetközi szervezeteknek:
 Magyar Vegyipari Szövetség
(MAVESZ),
 APPE CEFIC,
 ÉGYOSZ,
 Joint Venture Szövetség,
 Menedzserek Országos
Szövetsége,
 Munkaadók és Gyáriparosok
Országos Szövetségének
Környezeti Bizottsága
(MGYOSZ),
 Magyar Kémikusok Egyesülete,
 AmChem,
 Magyar Iparjogvédelmi és
Szerzői Jogi Egyesület,
 Magyar Minőség Társaság,
 BAZ Megyei Mérnöki Kamara,
 Megyei Tűzoltó Szövetség,
 Magyarországi Tanúsított Cégek
ISO 9000 Fóruma,
 EOQ Magyar Nemzeti
Bizottsága,
 Egészségesebb Munkahelyekért
Egyesület,
 Magyar Szabványügyi Testület.

2004
Nettó eredmény
(millió Ft)
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9.086

5.278

1.819

8.693

13,3

6,2

0,44

7,52

175.883

150.284

135.124

155.187
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123
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OPEX

861

865

660

622

Felszabadított tartalék

516

556

314

299

ROACE (%)
Értékesítés
(millió Ft)
Társasági adó
(millió Ft)

Környezettel kapcsolatos költségek – millió Ft
Tőkeberuházások

Ezen lehetőségeken keresztül kifejezzük álláspontunkat, nézeteinket
azon ügyekkel kapcsolatosan, amelyek hatással vannak a munkatevékenységeinkre, tájékoztatást adunk
a tevékenységünkről, részt veszünk
a szakmai közösségek eseményein,
álláspontokat cserélünk, továbbá
fenntartjuk a személyes jó kapcsolatokat.
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Levegőtisztaság-védelem
Emisszió
A 2004. év elején 16 db bejelentett pontforrásunk számát hárommal
csökkentettük, mivel ezeknek a
pontforrásoknak az éves üzemideje nem érte el a 10 üzemóra/év
mennyiséget. Azonban 2004. év
végére 14 db további új pontforrást
alakítottunk ki a stratégiai beruházási projekt kapcsán létesült Olefin-2
és a HDPE-2 üzemekben. A pontforrásokon át a légtérbe bocsátott
összes légszennyező anyag menynyisége 2004-ben 520 tonna volt,
ami az előző évhez képest 3%-os
növekedést jelent.
Az új pontforrások hatása majd csak
a 2005. év adataiban fog megnyilvánulni. A jelentős kapacitás növekedés miatt a jövőben szakmailag
megalapozottabbnak tartjuk a fajlagos
értékeken alapuló emisszióhoz köthető
teljesítménymutató használatát.
A kibocsátásra kerülő füstgázok
éves fajlagos mennyiségeiben egyedül a CO kibocsátás mutat igen
kis mértékű növekedést, amely a
korábbi évek drasztikus csökkenéséhez képest elhanyagolható mértékű.
A helyhez kötött pontforrások
ellenőrzését a jogszabályi és a
hatósági előírások szerinti gyakorisággal, időszakos méréses módszerrel hajtjuk végre, a vizsgálatokra
akkreditációval rendelkező laboratóriumok segítségével.
Az üzemek technológiai légszennyező anyag kibocsátása az emisszió
mérések megállapításai alapján - az
olefingyári olajleválasztó medence
benzol komponensének kivételével megfeleltek az érvényes kibocsátási
határértékeknek.
A probléma megoldása érdekében,
annak részeként a tárgyévben már
elkészült az olajleválasztó medence
légmentes lefedése, 2005-ben pedig
várhatóan megtörténik a gázok
elvezetésére és kezelésére vonatkozó eljárás kiválasztása. A projekt
második fázisának végrehajtására
vonatkozó intézkedési tervet 2005.
március 31-ig készítjük el.
A poremisszió jelentéktelen mértékű növekedést mutat, amely nem

tér el szignifikáns módon a korábbi
években mért átlagos mennyiségtől.
Az ózonkárosító anyagok használatával kapcsolatosan elmondhatjuk,
hogy amióta ezen termékekből a
TVK kevesebb, mint 100 kg-ot
használ évente laboratóriumi alkalmazásra, azóta a kibocsátás olyan
kicsi, hogy tételes meghatározása
műszakilag nem lehetséges.
A levegőterhelési díj előlegként
befizetett összege 21,4 millió Ft (A
fenti összeget határérték alatti koncentrációjú szennyezőanyag kibocsátásakor is be kell fizetnünk, mivel
ez egy adójellegű díjtétel).
Immisszió
A TVK környezetében a levegő
minőségét rendszeresen méri és
kiértékeli a Nemzeti Levegőszenynyezés-mérési Hálózat. A környező
településeken található immissziós
mérőállomások rögzítik a levegő
szennyezettségét, melynek mértékét
az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ellenőrzi és állapítja meg. Az Olefin-2 és HDPE-2
üzemek próbái során az immissziós
mérőállomások adatai alapján a
légszennyezettség nem emelkedett,
megfelelő értékeket mértek.
Klímaváltozás
A TVK és a MOL Rt. az üvegházhatású gázokkal kapcsolatosan
is teljes mértékben harmonizálta
tevékenységét. A Kyotói egyezmény alapján az EU-s elvárásoknak
megfelelően, éves bázison alapuló
számítás alapján CO2 leltárt készítünk, és emellett historikus CO2
regisztert is felállítottunk 1990-ig
visszamenőleg. 2004-ben a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítettük és benyújtottuk a CO2
üvegházhatású gáz kibocsátással
járó tevékenység végzésére vonatkozó engedély iránti kérelmünket. A
hatóság elfogadta és határozatban
engedélyezte a CO2 kereskedelemmel járó tevékenység végzését.
A kibocsátható mennyiség várhatóan
2005. második negyedévében határozzák meg Társaságunk számára.
Fajlagos CO2 kibocsátásunk 2004.
évben csökkenő tendenciát mutatott.
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Víz- és talajvédelem
Felszíni vizek
A TVK, a TIFO és a Tiszapalkonyai
Erőmű iparvíz igényének a biztosítására közös vízkivételi mű épült,
amelyet jelenleg is a hőerőmű üzemeltet, illetve a TVK és a TIFO a
hőerőműtől vásárolja a szükséges
vízmennyiséget (A Tisza II. erőmű
saját vízkivételi művel rendelkezik.)
A használatot követően fizikai-kémiai-biológiai tisztításon átesett vizek
visszajuttatása a Tisza folyóba az
Utótisztító Tórendszeren keresztül
történik.

A csapadékvizeknek az a része,
amely az iparterület egyes helyein
szennyeződhet, csak tisztítást követően kerül elvezetésre, míg más
esetekben változatlan formában
kerül a csapadékgyűjtő csatornahálózatba.
Kiadott iparivíz-engedélyünk évente
10.500.000 m3-re szól, a TVK által
ténylegesen felhasznált ipari víz
mennyisége 2004 évben 5.715.300
m3 volt.(Az engedélyek a TVK ipari
területére terjednek ki, ahol más
cégek is tevékenykednek. A TVK
ivó- és ipari vizet értékesít ezen
vállalatoknak.)
A TVK által felhasznált ipari víz
mennyiségének jelentős csökkenéséhez döntő mértékben hozzájárult a Hő- és Gázszolgáltató
Üzem Vízlágyító Részlegének leállítása 2003. év végén. A leállítás
következtében jelentősen csökkent
az ipari víz felhasználás és megszűnt a legfontosabb oldottanyag
szennyezőforrás, amely jelentős
mértékben hozzájárult a Sajó-csatorna sóterheléséhez.
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Az esővíz és a biológiai tisztítást
nem igénylő használtvizek a TVK
területén elhelyezkedő csapadékgyűjtő csatornákon keresztül a Sajócsatornába, majd a Tisza folyóba
kerülnek bevezetésre.

Vállalatunk 2004. évben önellenőrzési tervet készített a felszíni vizek
minősége védelmének szabályairól
szóló 220/2004 (VII.21.) Korm.
rendelet alapján, amelyet az Északmagyarországi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség elfogadott. Az önkontroll keretében tervezett vízmintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat a TVK Központi Laboratóriuma
végzi. A laboratórium a felszíni és
szennyvizek mintavételére, valamint
fizikai és kémiai vizsgálatára kapott
MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerinti tanusítás alapján NAT–1–1364/
2004 nyilvántartási számon szerepel.
Figyelembe véve a TVK vízforgalmát, szennyvízkibocsátásának menynyiségét és kibocsátóinak számát,
évenként 24, vagyis havi 2 alkalommal történő önkontroll vizsgálatot
tervezünk a Sajó-csatornába történő
közvetlen bevezetéseknél, évi 12,
vagyis havi egy vizsgálatot pedig az
Utótisztító tórendszerből a Tiszába
történő közvetlen bevezetésnél.
A mintavétel a szennyvíztisztítóra
befolyó ipari szennyvizek közvetett
bevezetése esetében az üzem „veszélyességét és vízhozamát figye-

lembe véve“ változó gyakorisággal
történik (évente 4-12 alkalommal). A
kibocsátott vizek kémhatását on-line
készülékekkel folyamatosan ellenőrizzük.
Az év során tartott hatósági
szennyvízellenőrző vizsgálatok során
egy alkalommal állapított meg
a hatóság – minimális mértékű
– határérték fölötti kibocsátást a
Tiszába vezetett tisztított szennyvízből. A határérték feletti pH érték
az Utótisztító Tórendszer fokozott
algatevékenységének - tehát elsősorban nem technológiai eredetűnek
– tudható be.

hidrofor telepen létesült 3 db 27 m
mély fúrt csőkút. Ezek közül az egyik
ma már nem funkcionál, a másik
kettő is csak figyelőkútként működik.
A fejlesztés során a vas-mangántalanító kúttelepen 1960 és 1964
között további négy 27 m mély
csőkút létesült, majd 1972-ben 4 db
mélyfúrású kút került lemélyítésre.
Ezek talpmélysége 61 m, 87,2 m,
illetve 110–110m.

Vízfogyasztás

Ivóvíz-fogyasztás
Technológiai-fogyasztás
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Az eredeti vízjogi üzemeltetési
engedély szerint a kutakból öszszesen 6.500 m3/nap vízmennyiség
kitermelését engedélyezte a vízügyi
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Az Olefin-2 és HDPE-2 gyárak
2004. évi üzembe helyezésével
összefüggésben a főgyűjtő csatornákon kibocsátott használtvíz
mennyisége növekedett. Ezzel
párhuzamosan az összességében
kibocsátott TPH mennyisége is valamelyest emelkedett. Mindamellett a
tényleges teljesítményt pontosabban
szemléltető, termékegységre vetített
fajlagos mutatók tovább javultak.
A 2004. évi 4,081 millió Ft
Vízterhelési díjelőleget teljes egészében a vízminőséggel kapcsolatos
műszerpark fejlesztésére fordítottuk.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az
utólagos elszámolás alapján a 2004.
év után nem kell vízterhelési díjat
fizetnünk.
2004-ben nem volt olajelfolyásból
származó káresemény.
Felszín alatti közeg
Az Ivóvíz Tisztító Telep feladata
a TVK ivó-, szociális-, ipari célú-,
valamint részben tüzivíz igényeinek
kielégítése.
A kiadott ivóvízengedélyünk évente
1.350.000 m3-re szól, ténylegesen
800.000-900.000 m3 ivóvizet termelünk ki. Ezt a mennyiséget
 7 db 27 m-es,
 1 db 61 m-es,
 1 db 87 m-es,
 2 db 110 m-es
talpmélységű fúrt csőkút biztosítja.
A telep nem egyszeri tervezés
eredménye, hanem az évek során
a növekvő vízigényeket követően
bővült a jelenlegi kapacitásra.
Történelmileg elsőként a II. számú

hatóság. A jelenleg érvényben lévő
módosított engedély szerint a kitermelhető vízmennyiség 1.350.000
m3/év (3.700 m3/nap).
A felszín alatti közegre potenciálisan
leginkább hatással lévő olefingyár
tartályparkjában a tartályok rekonstrukciója 2004. évben is folyamatosan
zajlott 4 db tartály korszerűsítésével.
A tartályok átalakításával olyan utólagos biztonsági elem (vákuum-figyelő
rendszer) is beépítésre került, amelynek segítségével a legkisebb tömörtelenségek is észlelhetőek lesznek,
még mielőtt a tárolt anyag kikerülne
a környezetbe.
Az Olefin-2 gyár, az új Etiléntároló
és a HDPE-2 üzem területén az év
folyamán 8 db figyelőkutat létesítettünk. A területen megtörtént a
környezeti alapállapot felvétele. A
8 db figyelőkutat bevontuk a 2005.
évi felszín alatti közeg minőségét
figyelő monitoring rendszerbe.
2004. év végén az Olefin-1 gyár és
a műanyagalapanyag-gyárak (LDPE-
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1, LDPE-2, HDPE-1, PP-3) egységes környezethasználati engedélyezése folyamán felmértük az érintett
területek talajának és felszín alatti
vizeinek állapotát is. Az érintett
területeket 2005. évben vonjuk be
monitoring hálózatunkba.
Vízminőségi kárelhárítási terv
A Vízminőségi kárelhárítási tervet
2004. november 30-ig aktualizáltuk és kibővítettük a Stratégiai
Projektek keretében megépülő
Olefin-2 gyár és HDPE-2 (PE IV.)
üzem üzemeltetési engedélyezésével
párhuzamosan.

A TVK 2003. áprilisában csatlakozott az ÖKO-Pannon Csomagolási
Hulladékok Kezelését Koordináló
Közhasznú Társasághoz, mely országos szinten a csomagolóanyagok
visszavételét és hasznosítását koordinálja.
A TVK 2004. évben belföldön forgalomba hozott mennyiségei:
 Importált termékek csomagolási
anyagai összesen: 520,069 t
 Belföldön csomagolt termékek
csomagolóanyagai összesen:
4,342 t
A forgalomba hozott mennyiség
47,5%-át újrahasznosították.
A TVK 2004. évi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatban
hatósági elmarasztalás nem volt.
2004-ben az Olefin-2 és PE-4 gyárak üzembe helyezésével és tevékenységével a hulladékmennyiségünk
minimálisan emelkedett. Ennek oka
a technológiák elindítása (próbaüzeme) volt, amely többlet veszélyes
hulladék képződésével járt.

Hulladékmenedzsment

A veszélyes hulladékok mennyisége
1 kt etiléntermelésre vonatkoztatva
tonna etilén/év
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A TVK 2003–2008. évi Hulladékgazdálkodási Tervét 2004. szeptember 15-én az Észak-magyarországi
Környezetvédelmi Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség elfogadta.
A Hulladékgazdálkodási Tervben
foglaltakat 2 évente aktualizáljuk,
felülvizsgáljuk és ennek eredményéről a helyi önkormányzatnak és a
Felügyelőségnek beszámolunk.
2004-ben a veszélyes hulladék nyitókészletünk 311 tonna volt. Az év
során keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége 2198 tonna volt, a
nem veszélyes pedig 3017 tonna.
A veszélyes hulladékok ártalmatlanítására 94 millió Ft-ot fordítottunk.

Az új üzemek fajlagosan kevesebb
hulladékképződéssel járó technológiákkal rendelkeznek, amelyeknek a
TVK teljes termelőkapacitására vetített fajlagos hulladékcsökkentő hatása 2005. évben lesz kimutatható.
Az azbeszt tömítések cseréje 2004.
évben is folyamatos volt, melynek
során 930 kg-ot ártalmatlanítottunk.
Környezetrehabilitáció
A Társaság vezetése felmérte és
folyamatosan felméri, hogy milyen
intézkedések és beruházások szükségesek ahhoz, hogy a TVK megfeleljen az EU direktívái alapján
kiadott új hazai jogszabályi környezetvédelmi követelményeknek.
Ezzel összefüggésben kezdődött meg
2002. második felében a környezetvédelmi kármentesítés alatt álló
területek felszín alatti szennyezettségének felmérése. A külső szakértő
cég által végzett állapotfelmérés
munkaanyagai alapján valószínűsíthető többlet kármentesítési ráfordítás
miatt a 2004. január 1-én elfogadott
céltartalék összege 2.758 millió forint
volt. A céltartalék összege csak a
jelentéskészítés időpontjában ismert

és jól számszerűsíthető, várható
kiadásokra nyújtott fedezetet.
A Társaság 2003. év során tovább
folytatta a külső szakértő cég által
végzett felszín alatti szennyeződések
vizsgálatát, a szennyeződés mértékének és kiterjedésének pontosítása,
valamint a kármentesítési technológia
meghatározása érdekében. A vizsgálatok az elmúlt években komoly
mennyiségben kitermelt szennyezőanyag ellenére még mindig jelentős
felszín alatti szennyeződést regisztráltak. Az állapotfelmérésről szóló
2003. év végén elkészült összefoglaló jelentést a Társaság az Északmagyarországi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség részére a kötelezésben
előírt határidőre 2004-ben benyújtotta. A hatóság az állapotfelmérésről
készített záródokumentációval kapcsolatban további kiegészítéseket írt
elő, amelyet a TVK elkészíttetett és
határidőre benyújtott.
A kötelezés alapján a TVK-nak
kármentesítési műszaki beavatkozási tervet kell készítenie, melynek
benyújtási határideje várhatóan
2005. III. negyed év vége lesz.
Az állapotfelmérés eredményeinek
ismeretében, a szennyeződés mértékének és kiterjedésének pontosítását
követően elkezdtük a MOL-csoport
EBK szervezetével közösen a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó, hosszú távú stratégiánk kidolgozását, amely magában
foglalja az erre a célra elkülönített
céltartalék felülvizsgálatát is.
Ezzel egyidejűleg, az elfogadás előtt
álló kármentesítési stratégiánknak
megfelelően, jelentős erőforrásokat
fordítunk az utószennyezést okozó
források felszámolására, melynek
érdekében 2004-ben az alábbi
intézkedéseket tettük, illetve eredményeket értük el:
 Az Üzemanyagtöltő, a
TiszaTextil Kft. és a GeoTipptex Kft. területein korábban
sikeresen befejezett kármentesítés után a jogszabályi előírásnak megfelelően folytattuk az
utóellenőrzést. Az utóellenőrzésekről készített 2004. évi jelentéseket a hatóság elfogadta.
 Az AKZO-NOBEL terület,
vésztározói, olefin tartályparki és töltő-lefejtői területen a









kármentesítés műszaki beavatkozási szakaszát tervszerűen
folytattuk. 2004 májusától az
AKZO-NOBEL területén végzett
kármentesítés is utóellenőrzési
szakaszba lépett.
A töltő-lefejtői területre ÉNYról benyúló szennyezést – a
hatósággal egyetértésben – új
szennyezésként kezeljük, mentesítésére pályázatot írtunk ki, így
2005 első felében elkezdődhet
a terület kármentesítése.
Az új vízelőkészítő alatti terület ammónium és nitrát szenynyezésének 2003-ban elkezdett

mentesítése tovább folytatódott.
A terület folyamatosan, bár a
tervezetnél lassabban tisztult, a
nitrát-tartalom már 2004 felétől
határérték alatti, az ammónium-tartalom viszont még egyes
vizsgálati pontokon meghaladja a
tisztítási határértéket.
A hatósággal történt egyeztetések után 2004. év közepén
elkezdődött a mésziszap tározók
felszámolása az ún. NY-i tározó
iszapanyagának kitermelésével.
A korábbi, műtrágyagyártásból
származó mésziszap-hulladék
tározóinak felszámolása érdekében 59.504 tonna mésziszapot
termeltünk ki.
A kiszállított mésziszap ipari
felhasználásra került. A hulladékhasznosító technológia vaskohászati alapanyagot, úgynevezett zsugorítványt (vastartalmú
agglomerát) állít elő. A termikus
ipari technológia előnye, hogy
működése során egy lépésben
történik a hulladékok hasznosí-
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tása, illetve a termék gyártása.
2005. évben a mésziszaptározók felszámolását tovább folytatjuk. A tározók felszámolása
során további 11.500 t kevert
építési és bontási hulladék is
kiszállításra került. Az É-i és
K-i tározók felszámolásának
pályáztatása folyamatban van.
Ugyancsak folyamatban van a
mésziszaptározók mellett elhelyezkedő Vésztározók felszámolása,
amelyet a 2004. év végén kiírt
pályázat alapján 2005. év első
negyedévében tervezünk indítani.

Polipropilén-4
üzem

--

8520-34/2002 ÉMIKÖFE határozat

--

--

Olefin-2 üzem

--

14805-39/2002 ÉMIKÖFE határozat

--

--

Polietilén-4 üzem
(HDPE-2)

--

11352-31/2003 ÉMIKÖFE határozat

--

--

Olefin-1 üzem

Módosított határidő:
2004.11.30

még nincs

Teljes körű
felülvizsgálat

LDPE-1 üzem

Módosított határidő:
2004.11.30/2005.01.30.

még nincs

Teljes körű
felülvizsgálat

LDPE-2 üzem

Módosított határidő:
2004.11.30/2005.01.30.

még nincs

Teljes körű
felülvizsgálat

HDPE üzem

Módosított határidő:
2004.11.30/2005.01.30.

még nincs

Teljes körű
felülvizsgálat

PP-3 üzem

Módosított határidő:
2004.11.30/2005.01.30.

még nincs

Teljes körű
felülvizsgálat
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15906-1/2003
ÉMI-KÖFE
határozat szerint
15907-1/2003
ÉMI-KÖFE
határozat szerint
15908-1/2003
ÉMI-KÖFE
határozat szerint
15909-1/2003
ÉMI-KÖFE
határozat szerint
15911-1/2003
ÉMI-KÖFE
határozat szerint

2004. év során tovább folytattuk a kármentesítés alatt
álló területek állapotfelmérését, melyet 2002-ben külső
szakértő céggel keztük meg,
hogy pontosítsuk a szeny-

nyeződés mértékét és kiterjedését és hosszútávú,
környezetrehabilitációs stratégiát
dolgozhassunk ki.
A Társaság a környezetvédelmi kármentesítési feladatok elemzését folyamatosan végzi és jelentős pénzügyi,
valamint szellemi ráfordítással kívánja
elérni, hogy a múltból örökölt területek problémáit megoldva megfeleljen
a jogszabályi kötelezettségeknek.
Energia és tüzelőanyag
A TVK energiafogyasztása az
elmúlt évek folyamán állandósult. Az Energiafelügyeleti és
Információs Rendszer (EFIR)
üzembehelyezésének segítségével
előzetesen kiszámítottuk a szolgáltatási rendszer veszteségét, kidolgoztuk saját rendszermódosításunkat és
kapcsolódási terveinket az új erőmű
és az új projektek szolgáltatásaival
kapcsolatosan.
A TVK új hőenergia-igényét a TVK
Erőmű Kft. biztosítja, amelyet 2004ben helyeztünk üzembe. Az új szolgáltatás kialakításának az oka, hogy
a tiszapalkonyai hőerőmű bejelentette, hogy leállítja széntüzelésű
tevékenységét. Az erőmű kombinált
ciklusú turbina (CCGT) blokkot és
3 kiegészítő kazánt tartalmaz, amely
lehetővé teszi minden típusú hő
előállítását, és biztosítja a telephely
földgáz-alapú elektromosáram-igényének harmadát.
Az új erőmű által módosított és
megnövelt, forró vizes, körzeti fűtőrendszer eredményeképpen hőenergia felhasználásában 15%-os csökkenés következett be.
Egységes környezethasználati engedélyeztetés (IPPC)
Hatósági kötelezések teljesítése érdekében pályázatot írtunk ki
az Olefin-1 gyár, valamint a négy
műanyag alapanyag gyártó üzem
(LDPE-1, LDPE-2, HDPE-1, PP-3)
részleges környezeti felülvizsgálatára.
Az Olefin-1 gyárra vonatkozó dokumentáció 2004. év végére elkészült,
míg a Polimer üzemek felülvizsgálatát 2005. januárjában fejezzük be
és ekkor nyújtjuk be az elkészített
környezethasználati engedély dokumentációját az illetékes hatóságnak.

Az egységes környezethasználati
engedéllyel rendelkező üzemek közül
a PP-4 üzem 2004 őszén sikeresen megfelelt az engedély hatósági
felülvizsgálatán.
Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség és az érintett szakhatóságok, továbbá külföldi megfigyelők részvételével az
Üzem Egységes Környezethasználati
Engedélyében foglaltak megvalósulásának vizsgálatára hatósági ellenőrzést tartottak, mely összességében
eredményesen, jelentősnek ítélt hiányosságok rögzítése nélkül zárult.

Levegő

2004
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CO2*

92 581

113 106

108 168

110 915

SO2

21

22

14

112

VOC

2

19

2

2

450

431

495

594

CO
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22

208

229

Por

11

10
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365

359
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150.000

6.783.786

246.695

164.784

2002
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NOx

tonna

CH4*
Kifizetett Büntetések
Teljes büntetés (különösen
HSE) törvénybe ütköző
eljárásokért – HUF

Környezetvédelmi
beruházások, költségek
2004-ben megvalósult, környezetvédelmi jellegűnek könyvelt beruházások:
 Tovább folytatódott az Olefin
Tartályparkban a tárolótartályok
felújítása. A beépített vákuumfigyelő rendszer segítségével
a legkisebb tömörtelenség is
észlelhető, így megelőzhetjük,
hogy a tárolt anyag kijusson a
környezetbe.
 Az Olefin-1 üzemben tartalék
szivattyút szereztünk be annak
érdekében, hogy a Központi
Szennyvíztisztítóba továbbított
szennyvizek átemelése minden
esetben biztosítható legyen,
ezzel is csökkentve a Sajó-csatorna veszélyeztetését.
 Olefin-1 üzem olajleválasztó
medencéjének légmentes lefedésével megvalósult annak a
fejlesztési projektnek az első
része, amellyel jelentősen csökkenthető a medencéből felszabaduló szénhidrogén gőzök
szabadba kerülése.
 A Központi Laboratórium környezetvédelmi célú műszerparkjának bővítése elősegítette a
jogszabályi előírásoknak való
jobb megfelelést.
 Környezetvédelmi beruházások:
78 millió Ft.
 Szennyezett vizek kezelése: 251
millió Ft.
 Szennyezett területek kármentesítése: 516 millió Ft.

Víz

2004

TPH
KOI

tonna

Oldott anyag
Ivóvíz-fogyasztás

2003

14.2

12.4

13.9

11.7

87

159.6

156.2

113.8

4978

7100

6300

5300

193 310

216 490

249 957

340 556

5 715 218

7 518 042

7 557 917

7 201 109

0

0

0

0

m3

Technológiai
vízfogyasztás
1 m3-nél nagyobb
CH elfolyás

Eset

Hulladék

2004

2003

2002

2001

2 198

2 059

2 817

2 148

Energiafogyasztás

2004

2003

2002

2001

TJ/év

6106

4645

4742

4724

Veszélyes

tonna
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Középpontban

az ember

Szociális felelősségünk
A TVK számára a jelenben és a
jövőben is fontos, hogy megfeleljen
a környezeti, társadalmi, részvényesi és a befektetői elvárásoknak. A
TVK szeretne továbbra is a hazai
vállalatok számára példaképpé válni
azáltal, hogy maximálisan eleget
tesz a hazai EBK elvárásoknak,
valamint a munkavállalói számára is
igyekszik a legkiválóbb munkakörülményeket megteremteni. A TVK
számára fontos törekvés továbbra
is a proaktív stratégia. Éppen ezért
fontos, hogy nyíltan kommunikálja
eddig elért eredményeit, céljait és
törekvéseit valamint, hogy biztosítsa
a legjobb lehetőségeket és munkafeltételéket minden egyes munkavállalója számára.
Ismét megszerveztük a TVK leghosszabb időszakon átívelő, már
hagyományosnak mondható, ám idén
megújított rendezvénysorozatát, a
Biztonsági Hónapot. A márciusban
megrendezett esemény programjai 2004-ben először ölelték fel a
minőségügy és a környezetvédelem
témaköreit is, melynek keretében
vetélkedőkkel biztosítottuk a munkavállalók bevonását, jutalmazását és
megteremtettük az EBKM információk hatékony közvetítésének lehetőségét.
Fontosabb eseményei:
 Habbal oltó konténer bemutatása;
 Egészségvédelemmel/
Egészségmegőrzéssel kapcsolatos vizsgálatok;
 Közlekedésbiztonsági előadás;
 Biztonságtechnikai oktatás az
Olefin-2 teljes személyzete
részére;
 Munkavédelmi Fórum;
 Meghibásodási archívum bemutatása;
 Védőeszközök kiállítása;
 Tanulságos munkabalesetek
elemzése;
 Tanulmányút a Herendi
Manufaktúra Rt-nél;
 EBKM vetélkedő.
Az Intraneten létrehoztuk az EBKM
oldalt, ahol közzétettük az EBKM
szervezettel és tevékenységgel kapcsolatos valamennyi lényeges és

hasznos tudnivalót. Az Intraneten
lévő EBKM adatbázis feltöltését és
karbantartását folyamatosan végezzük.
A TVK belső magazinjában, a TVK
Panorámában folyamatosan publikáltuk az EBKM szervezet tevékenységét és a társaságnál bekövetkezett
változásokkal, folyamatban lévő és
várható feladatokkal kapcsolatos
információkat.
2004. szeptemberében elvégeztük az EBKM szervezet belső,
vevőielégedettség-vizsgálatát, amely
alapján kijelenthető, hogy Vállalatunk

dolgozói elismerik az EBKM szervezet tevékenységét. Az előző évekhez képest az elégedettség tendenciájában javulás mutatkozik.
A társegységek munkavállalói részére a mindennapi tevékenységük
végzéséhez szükséges információkat
külső és belső oktatások keretében
ismertettük.
Nemzetközi piacon is jelenlévő vállalatként megőrizzük a helyi és a
nemzeti kulturális értékeinket. A
MOL-csoport tagjaként folyamatosan
fejlesztjük tudásunkat, megosztjuk
információinkat és a legjobb gyakorlatainkat.
A TVK hagyományosan elkötelezett
híve a környezettudatos és egészséges életmódra nevelésnek. Ennek
keretén belül folyamatosan támogatjuk a gyermekalapítványokat, a fiatalokat, a szociálisan rászorulókat.
A MOL-csoport tagjaként továbbra
is ösztönözzük a kiemelkedő egyéni
és egyesületi sporttevékenységeket,
kulturális eseményeket.
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Biztonság a
munkavégzésnél
Minthogy a TVK veszélyes üzemnek minősül, műszaki biztonságának
megőrzése elsőrendű fontosságú
feladat. Emiatt folyamatosan műszaki vizsgálatokat végzünk, amelyek
az éves tesztelési terven alapulnak.
Ezek előkészítése és végrehajtása
az öntesztelési engedélyek kiadása
mellett a nyomásálló tartályok rendszeres tesztelésére, és a biztonsági
szelepek ellenőrzésére és kalibrálására irányul.

Munkabalesetek alakulása
1000 főre vetített 3 napon túli baleset
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Magas szintű diagnosztikai eszközök és anyagtesztelő felszerelések
alkalmazásával képesek vagyunk
megvizsgálni és meghatározni a
váratlan és a rejtett meghibásodásokat, valamint más körülményeket,
amelyek megzavarják a normális
üzemmenetet. A diagnosztikai adatok megfelelő szintű kivizsgálását
magas szakmai tudású személyzetünk végzi, akik nagy tapasztalattal
rendelkeznek a vegyipari berendezések tesztelésében. Ezek a kollégák
végrehajtják a meghibásodási elemzéseket, a veszélyességi és üzemeltethetőségi analíziseket, az előzetes
veszélyelemzéseket (EVE), ezek
során meghatározzák a szükséges
helyreállítási eljárást, és előre jelzik
a feltételezhető állapotváltozásokat.

évtől rendelkezik a NAT szerinti
akkreditációval.
A munkavédelmi tevékenység eredményességét a munkabalesetek számának és gyakoriságának alakulása
jellemzi. 2004-ben minden mutatónk
látványosan javult.
Társaságunknál a munkabalesetek
nyilvántartása 1961-ig visszavezethető. Más munkáltatókkal, ágazatokkal való összevethetősége miatt
jogszabályi kötelezettségünknek
megfelelően statisztikai szempontból
a három napon túl gyógyuló (jelentésköteles) baleseteket tekintjük
mértékadó mutatószámnak. Ezenkívül
csoport szinten ennél szigorúbb nyilvántartást is vezetünk a munkanap
kieséssel járó baleseti frekvencia
tekintetében.
A tervszerű megelőző intézkedések
eredményeként 2004-ben a 3 napon
túl gyógyuló (illetve súlyos) munkabalesetek száma 8-ról 6-ra csökkent, ami 25%-os javulást jelent.
Az ezer főre vetített, három napon
túl gyógyuló munkabalesetek száma
(baleseti gyakoriság) hosszú távon
továbbra is javuló trendet mutat.
1999-től a csökkenés egyértelmű,
jelentős (összességében meghaladja
a 66%-ot) és folyamatos.
Ez a kedvező helyzet tükröződik az
országos, a vegyipari ágazat adataival való összevetésnél is.
A jelentésköteles balesetek fajlagos
számának (KJMF) alakulása továbbra is kedvezően alakul. Az elmúlt
évben a trend nem változott, s az
eddigi minimumot érte el. A munkaképtelenséggel nem járó balesetek
feltárása és kivizsgálása a prevenció hatékonyságát növeli.
Munkabalesetek gyakorisága
3 napon túl gyógyuló munkabalesetek száma
1000 fő fizikaira
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E műszaki felügyeleti tevékenységet támogatja a magas szintű
szakmai felkészültséggel és technikai felszereltséggel rendelkező Műszaki Felügyelet Műszaki
Vizsgáló Laboratóriuma, mely 2000.
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Balesetek súlyossága
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Összes
baleset

Jelentésköteles
balesetek

Teljesített munkaórák (ezer
óra)

ÖMF*

KJMF**

2000

43

19

4367,9

9,84

4,35

2001

32

14

3890,2

8,23

3,60

2002

18

10

3608,1

4,99

2,77

2003

17

8

3244,4

5,24

2,47

2004

17

6

2956,7

5,75

2,03

Egy jelentésköteles balesetre jutó
kiesett napok száma

60
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*ÖMF: Összes Munkabaleseti Frekvencia (egy millió ledolgozott munkaórára eső balesetek száma)
**KJMF: 3 napon túli munkanap Kieséssel Járó Munkabaleseti Frekvencia (egy millió ledolgozott munkaórára eső jelentésköteles balesetek száma)

Biztonságos Munkahelyek
Projekt
Az emberi tényező vagy inkább
emberi tévedés kulcsszerepet játszik
a rendkívüli EBK eseményekben
(belső statisztikai adatok szerint
több mint 90%-nál). Ha képesek
lennénk észlelni, meghatározni és
kiküszöbölni ezeket a tényezőket, számottevően csökkenthetnénk a nem kívánatos események
súlyos következményeit. A személyi
tényezők kiküszöbölésére csoport szinten elindult a Biztonságos
Munkahelyek Projekt. A Dupont
Safety Resources által menedzselt
projekttől további javulásokat várunk
a baleseti frekvencia mutatóink alakulásában.
A projekt kivitelezése két szakaszban történik. Az értékelési szakasz
során a MOL Csoport minden munkaterületén megvizsgálják az egészség- és balesetvédelmi működéseket,

’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04

'PMZBNBUUFDIOPMØHJB
"VEJUÈMÈT

7ÈMUP[ÈTLF[FMÏT
#BMFTFUFLLJWJ[THÈMÈTB
ÏTKFMFOUÏTF

„M

ödé
űk

EMÉL
SZ
Y

,BUBT[USØGÈLSBWBMØ
GFMLÏT[àMÏTÏTSFBHÈMÈT

si kiválóság” elé

VEZETŐI
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

"MWÈMMBMLP[ØJ
NVOLBWÏEFMFNÏT
NVOLBWÏH[ÏT
0LUBUÈTÏT
NVOLBWÏH[ÏT

ré
se

TECH
NO
LÓ

T
ZE

.ƆLÚEÏTJFMKÈSÈTPL
ÏTCJ[UPOTÈHPT
NFHPMEÈTPL
7ÈMUP[ÈTLF[FMÏT

IA

Az egy jelentésköteles munkabalesetre jutó, ténylegesen kiesett
munkaidő mértéke, amely az egyes
esetek súlyosságára utal, a 2004.
évben a 2003-as adatokkal öszszehasonlítva látványosan, közel
50%-kal csökkent. Ami azt a következtetést vonatja le velünk, hogy a
2004-es évben a baleseteket nem
a nagyobb kockázatú veszélyforrások okozták.

Év

0

hogy felmérjék a vonalbeli vezetők
vezetői rátermettségét és elkötelezettségét, az EBK szervezet tagjai
és a dolgozók hozzáértését, valamint

G

Az összes munkabaleset hasonló
mutatószámának (ÖMF) előző évihez képesti 9,7%-os növekedése
a létszám csökkenésének tudható
be. Megjegyzendő, hogy a TVK-nál
a sérülési kockázatok feltárása és
megelőzése érdekében az ellátott,
ám munkaképtelenséggel nem járó
balesetek kivizsgálása is a táppénzzel járó esetekhez hasonló színvonalon, alapossággal és intézkedési
kötelezettséggel történik!
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a szakmai vezetés teljesítményét a
szakma más vállalataihoz viszonyítva.
A vizsgálati eredményeket úgynevezett „feladatterv-workshop”-okon tárgyalják meg és hagyják jóvá. Ezek
a workshopok lehetőséget nyújtanak
a folyamatbiztonság-irányítási (PSM,
lásd az alábbi modellt) működésekért felelős vezetők és a rendszer
elemeit üzemeltető dolgozók számára a rendszer 14 elemének áttekintésére és megtárgyalására.
Összességében megállapítható, hogy:
 a munkabalesetek száma nem
csökkent, de a jelentésköteles
munkabalesetek száma a tavalyihoz képest szembetűnően
javult (25,0%-kal);
 a kvázi balesetek mennyisége
nem változott (1db/év);
 a termelésből kiesett napok
száma 58,6%-kal kevesebb lett;
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jelentősnek mondható a jelentésköteles esetek fajlagosának
(KJMF) több, mint 17,82%-os
mérséklődése;
tovább javult a jelentésköteles
balesetek fizikai dolgozókra vetített bekövetkezési gyakoriságának értéke (90,55%-ra).

A tárgyévi jelentésköteles balesetek súlyossága (47,00 nap/baleset)
44,87 %-kal csökkent a megelőző
évihez képest (85,25 nap/baleset).
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Az LTI (egy napnál nagyobb munkaképtelenséggel járó munkabalesetek

LTIF
4

Feltétlenül szót kell ejtenünk a
figyelmetlenségből származó balesetek magas számáról (35,29%,
mely alacsonyabb, mint az előző
évi), mert a figyelmetlenség okainak
feltárása rendkívül körülményes és
sokszor eredménytelen, ám ennek
hiányában hatékony megelőző intézkedések nem hozhatók.
A balesetek 58,82%-nál a szabálytalan vagy nem szabályozott munkafolyamat elvégzéséből keletkezett
baleset. Megjegyzendő, hogy a szabálytalan munkavégzés miatt bekövetkező munkabalesetek 40%-ban
külső munkáltató mulasztása volt a
közvetlen ok.

száma) és fajlagos mutatószáma
(LTIF) tekintetében a javulás egyértelmű.

A balesetek kivizsgálását a vonatkozó jogszabályi és szakmai elvárások
szerint végeztük.
A magas kockázatú veszélyforrások
és veszélyes, helytelen cselekedetek
feltárása érdekében minden alkalommal vizsgáltuk:
 a munkavégzésben résztvevők
személyi feltételeinek meglétét,
 a munkafolyamatok tényleges
és elvárt gyakorlatát,
 a létesítmények, munkaeszközök, egyéni védőeszközök biztonságtechnikai állapotát,
 a környezeti tényezők jelenlétét
és hatását,
 a munka szervezettségét,
 a baleset kiváltó okait.

Meg kell említenünk, hogy sajnálatos módon 2004. évben társaságunknál halálos közlekedési baleset
történt, melynek okozója a telephelyen lévő gazdasági társaság egyik
munkavállalója. Kivizsgálásunk során
megállapítottuk, hogy az elkövető
figyelmes és szabályszerű munkavégzésével elkerülhető lett volna a
tragikus kimenetelű baleset. Ennek
ellenére kutatjuk a belső kerékpárutak kialakításának lehetőségét.

Az okok teljes körű feltárása, a
megelőző intézkedések meghozatala és a személyi felelősség
megállapíthatósága céljából minden
esetben alkalmaztuk az ok-okozati
összefüggések elemzésére használatos, már bevált módszert (OKFA).
Meggyőződésünk, hogy a baleseti
helyzet javításában – a meglévő és
kiküszöbölendő hibák ellenére– a
kivizsgálás színvonalának komoly
szerepe van.

A baleseti okok között a korábbiaknál (2003-ban 82,35%) nagyobb
részarányt képvisel a személyi
tényező. Az esetek 94,12%-ánál a
sérülés okai téves cselekvésekre
vezethetők vissza. Fontos megemlíteni, hogy a gyakorlatlanság, képzettség vagy megfelelő tudás hiánya
baleseti okként elsődlegesen nem
merült fel.

Kialakítottunk egy hatékony, többszintű, ellenőrzési gyakorlatot – a
közvetlen, munkahelyi, vezetői ellenőrzéstől a vezérigazgatói szemléig.
A baleseti helyzet további javulását
várjuk a munkavédelmi ismeretek
szigorúbb megkövetelésétől, a munkavégzés folyamatos kontrolljától, és
az egységvezetők érdekeltségi rendszerének kialakításától.
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Folyamatosan dolgozunk a katasztrófavédelmi törvényben foglalt követelmények kielégítésén. Ennek megfelelően tevékenységeinket az alábbiak
szerint minősítjük:
 az előforduló veszélyes anyagok
teljes mennyisége alapján,
 a legfontosabb ipari balesettípusok előzetesen kidolgozott kockázatkezelése alapján,
 a bevezetett Munkahelyi
Egészségvédelmi és Biztonsági
Irányítási Rendszer alapján,
 a kockázatkezelési projekt előkészítettsége alapján,
 vészhelyzeti tervek kidolgozása
és azon tevékenységek kockázati jelentései alapján, amelyeket a törvény hatályba lépése
előtt terveztünk meg és hoztunk létre, továbbá más, kapcsolódó feladatok alapján.

SEVESO II. ellenőrzés
A súlyos ipari balesetek megelőzését szolgáló követelmények első
sorozatának bevezetése a jól ismert
sevesói katasztrófa közvetlen következménye. Az olaszországi városban baleset folytán nagy menynyiségű dioxin került a légkörbe.
Ezt az ipari szabályozási rendszert
1996-ban a „Seveso II.” direktíva
kererében újították meg, amely a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetveszély korlátozásával
foglalkozik.
A Seveso II. direktíva fő célkitűzése
a balesetek megelőzése és annak
biztosítása, hogy amennyiben mégis
baleset fordul elő, következményeit azonnali hatékony reagálással
minimálisra szorítsák. A direktíva
alapelvei szerint az alábbiak a legfontosabb elvégzendő feladatok:
Ipari telephelyek szűrővizsgálata a
lehetséges kockázatok felmérésére
a helyszínen található (vagy potenciálisan jelen lévő) veszélyes anyagok
mennyisége alapján.
Az üzemeltetők bemutatják az illetékes hatóságoknak, hogy megértették a tevékenységükkel járó
kockázatokat, és intézkedéseket
tettek ezek elfogadható szintre való
korlátozására.
A hatóságok településrendezési terveik révén elfogadható távolságot
biztosítanak a veszélyes üzemek és

a lakott területek között.
Az üzemeltetők katasztrófaterveket
készítenek, azokat rendszeresen
próbára teszik és felülvizsgálják.
A Seveso direktíva teljesítése rendkívüli műszaki és pénzügyi követelményei, valamint átfogó jellege
miatt jelenleg az EBK terület egyik
legnehezebb feladata.
A veszélyes ipari üzemek, létesítmények területén – főként a SEVESO
II. direktíva hatálya alá soroltak
esetén – az Észak-magyarországi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség és a társhatóságok (ÁNTSZ Megyei Intézete,

Személyi tényezők

Esetek száma

Szabálytalan munkavégzés (jogszabályban foglalt magatartási szabályok
megsértése)

10

Figyelmetlenség
(koncentráció hiánya
az adott művelet
során)

6

Gyakorlatlanság
(megfelelő tapasztalat hiánya az elvégzendő feladathoz)

0

Nem volt szerepe

1

ÉVIFE, MMBH, önkormányzatok,
stb.) bevonásával rendkívüli ellenőrzést tartott vállalatunknál 2004.
október 5-6-án, különös tekintettel
az üzem környezetbiztonságára, a
veszélyhelyzet-elhárítási tervekben
foglaltak szakszerűségére, valamint
a környezetvédelmi előírások betartására. Az ellenőrzés során jelentős
eltérést nem tapasztaltak.
Megnyugtató számunkra, hogy megerősítést nyert, a TVK teljesen
felkészült a SEVESO II direktíva
alkalmazására.
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2004. év folyamán először fordult
elő a TVK történetében, hogy tűzmentes évet zártunk a fokozottan
tűz- és robbanásveszélyes területek
növekedésének ellenére is.
A tűzesetek számának minimalizálását a megelőző eljárások hatékonyságának javításával (elméleti és gyakorlati oktatások, tréningek és kurzusok szintjének emelése, a terület- és
telephely-ellenőrzések gyakoriságának
növelése, informatív, továbbképző, a
közönséget vonzó programok szervezése) kívánjuk elérni.






Az áramszolgáltató üzem irányításával elkészült a kábelalagutak tűzjelző rendszerek I üteme
42,4 millió Ft értékben.
A selejtes tűzoltó készülékeket
pótoltuk a tervnek megfelelő 2
millió Ft értékben.
A Stratégiai projektek esetében
összesen 739 db tűzoltó készüléket szereztünk be, melynek
értéke 36,5 millió Ft volt.

A 94/2003. (VII.2.) Kormány rendeletnek megfelelően felszámoltuk
a TVK területén a halonnal oltó
berendezéseket.
Tűzvédelmi szempontból nagy jelentősége van a Vízszolgáltatás által
végeztetett NA 900-as ipari víz
gerincvezeték U-3-as út szakaszának bélelése, biztosítva ezzel a biztonságos vízellátást.
A biztosító társaság javaslatára
megtörtént a HDPE-1, LDPE-2, PP3 közös tüzivíz rendszerének dízel
motoros szivattyúkkal való ellátása,
valamint a HDPE-1 polimer üzem
acélszerkezet tűzvédelmi betonozásának felújítása.
A Közúti és vasúti üzemvitelnél a
gázérzékelő rendszerrel működő
tolatásjelzőket telepítettük.

A TVK stratégiája a tűz-, valamint
a havária esetek megelőzése. E cél
érdekében társaságunk nagy hangsúlyt fektet az ehhez szükséges
személyi és műszaki feltételek biztosítására.
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A 2004-es év folyamán számos
tűzvédelmi beruházás valósult meg
társaságunknál, melynek összértéke
meghaladta az 500 millió Ft-ot:
 A legnagyobb értékű és volumenű tűzvédelmi beruházás
az Olefin-1 gyár tartályparki
üzeménél a tüzivíz rendszer
felújítása volt, mely 370 millió Ft-ba került. Megtörtént a
vezeték-hálózat teljes cseréje, a
szakaszoló szerelvények felújítása biztosítva ezzel a 8-baros
nyomásszintet.
 Szintén az Olefin–1 gyárban
folytatódott az automatikus tűzjelző rendszer felújítása, egyben
a II. ütem befejezése 10 millió
Ft értékben.

Az EBKM szakemberei szaktudásukkal segítették ezen tervek végrehajtását a teljes beruházási folyamatban.
A TVK-nál a megelőző tűzvédelmet az EBKM, míg a tűz oltását
a kiváló műszaki eszközökkel és
jól képzett személyzettel rendelkező Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft.
végzi, mely a térségben működő
vállalatok összefogásával jött létre.
A tűzoltási feladat elvégzésében
segítséget nyújt a gyár személyzete
a közvetlen beavatkozási lehetőség
biztosításával (az önkéntesen alakult
létesítményi tűzoltóság tagjai). Ezen
személyzet felkészültségét rendszeres tréningekkel és gyakorlatokkal
biztosítjuk.
A kitűnő tűzvédelmi eredmények
elérésében véleményünk szerint
jelentős szerepe volt a különböző
szakmai oktatásoknak.

2004-ben 122 újfelvételes munkavállalót, 201 fő külső kivitelezőt, 3862
fő a stratégiai projekteken dolgozó
munkavállalót részesítettünk tűzvédelmi oktatásban.
Az év folyamán kétszer szerveztünk
tűzvédelmi szakvizsgáztatást, ahol
580 fő adott tanúbizonyságot tűzvédelmi ismeretből.
Megtartottuk az Intézkedési Tervben
előírt antihavária gyakorlatokat (16
alkalom), ebből 4 alkalommal az
Olefin-2 gyár munkavállalói részére.
2004. május 26-án a B.-A.-Z.
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében antihavária gyakorlaton vettünk részt az M 30-as
autópályán.

Egészség
A törvényi előírásoknak megfelelően
a TVK rendelkezik átfogó kockázatelemzéssel. Ezt a Munkavédelmi
Kutatási Közalapítvány (MKK) készítette el.
Az időközi, rendszeres kockázatelemzés saját hatáskörben végzett
bevezetése érdekében az alábbi
esetekre módszertani eljárásokat
dolgoztunk ki:
 Műveletek: a megállapított és
megengedett értékek veszélyforrásonkénti értékelésével

Október hónapban a TVK munkavállalói részére tűzoltási gyakorlatot
szerveztünk, melyen 150 fő ismerkedett meg a rendszerünkbe állított
tűzoltó készülékek használatával.
A tűzoltásban jelentős szerepe van
a termelőegységek munkavállalóiból létrejött, önkéntes, létesítményi
tűzoltóságnak. Ezen személyzet felkészülését az EBKM által tartott
elméleti és gyakorlati foglalkozásokkal biztosítja.
A 2004. évi kiképzési terv alapján
elvégeztük az abban foglalt oktatásokat az Önkéntes Létesítményi tűzoltók
részére. Tűzoltó versenyekre készítettük fel tűzoltóinkat, amelyen országos
szinten is kimagasló eredményt értünk
el (9 első, 5 második, 5 harmadik
helyezést, illetve a legeredményesebb
csapatnak járó különdíj), gyakoroltatván
ezzel is a gyors és szakszerű beavatkozást tűz esetén.





(előre meghatározott kockázati
értékek alkalmazása),
Segédeszköz nélküli, kézi
anyagmozgatás: a terhelés mértéke, a testhelyzet, a munkakörülmények és a szállítás időtartama függvényében,
Munkaeszközök: a veszély kérdőív általi, mátrix kiértékelésű
kockázati analízise,

Fenntarthatósági jelentés
TVK Rt. / 2004

39

Középpontban az ember






Veszélyes anyagok és készítmények használata: mért értékek
által számított kockázati érték,
Munkahelyek: a veszélyforrások
kérdőív általi, mátrix kiértékelésű kockázati analízise,
Képernyős munkahelyek: kérdőív által, előre meghatározott
szempontrendszer alapján,
A személyi védőfelszerelések
használata: típusonkénti kérdőív
segítségével,
Balesetvizsgálat: ok-okozati öszszefüggések vizsgálata Ok-fa
módszerrel.

szűrőprogramokat is szervezünk.
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónk a munkaegészségügyi
tevékenység mellett tréningeket
és rehabilitációs tevékenységet is
folytat. A FŐNIX–MED-nél kiépítésre került az ISO 9001:2000
minőségirányítási rendszer, mely jól
harmonizál a TVK-n belül működő
integrált irányítási rendszerrel.
A modern elsősegélynyújtást a
Társaság és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató biztosítja. Utóbbi
feladata a sürgősségi ellátás telephelyen belüli kezelése addig, amíg
az országos mentőszolgálat meg
nem érkezik. A professzionális és
gyors elsősegélynyújtás biztosítása érdekében az egységvezetőknek képzett elsősegélynyújtót kell
minden műszakban biztosítaniuk a
munkaterületen. A tréningeket és a
gyakorlatokat a FŐNIX-MED Kft.
gyakorlott szakemberei biztosítják.
A vonatkozó jogszabályok szerint –
a rákkeltő expozícióban foglalkoztatottakról – az ÁNTSZ-nek nyújtandó
adatszolgáltatás határidőre megtörtént. A TVK-nál 406 fő munkavállaló dolgozott rákkeltő expozícióban.

A lehetséges baleseti források feltárásával és megszüntetésével kapcsolatos vizsgálatainknak jelentős
szerepe volt az ártalmak, veszélyforrások kiküszöbölésében, a baleseti helyzet javulásában.
Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkakörülmények
biztosítása érdekében a következő
eljárásokat vezettük be a TVK-nál:
 személyi védőfelszerelések
folyamatos, normatív rendszerű
juttatása,
 védőital biztosítása az ital-automatákkal,
 ergonómiai eszközök bevezetése, szükség esetén látásjavító
szemüvegek biztosítása a képernyős munkahelyeken.
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A Társaság megkülönböztetett
figyelmet fordít a munkahelyi környezet folyamatos javítására. A
megelőző tevékenységeket hangsúlyozva folyamatosak az orvosi
vizsgálatok, valamint különböző

A rákkeltő anyagokkal dolgozó
munkavállalók adatait a munkáltató
bejelentési kötelezettsége alapján a
foglalkozás-egészségügyi szolgáltató
naprakészen vezeti. Ennek alapján a
vegyi expozícióban dolgozó munkavállalók biológiai monitoring vizsgálatát (173 esetben) kezdeményezték a
B.-A.-Z. Megyei ÁNTSZ-nél.
A TVK-nál elvégzett munkaköri
orvosi vizsgálatok a következőkre
terjednek ki:
 EKG,
 laboratóriumi (vér és vizelet)
vizsgálatok,
 hallás vizsgálatok,
 audiológiai szakrendelés,
 légzésfunkció vizsgálatok,
Lehetőség van az alábbi szakrendelések igénybe vételére:
 nőgyógyászati,
 urológiai,
 gondozás,
 cytológia,
 röntgen,
 egyéb.

A különböző szűrőprogramokban
való részvételi szám 2004. évben:
Tüdőszűrés*
Reumatológiai szakrendelés
Urológiai szakrendelés
Nőgyógyászati szakrendelés
Laborvizsgálatok
száma*
EKG vizsgálatok
száma *
Hallásvizsgálatok
száma*

1981 fő



vizsgálat ütemezett elvégzése,
vizsgálati eredmény gyors elemzése és ok-kutatás,
konkrét preventív intézkedések.

180 vizsgálati eset
629 megjelenés
207 megjelenés
3945 esetben
2334
2152

Légzésfunkciós vizs565
gálatok száma*
Biológiai monitor
vizsgálatok száma




Fokozott expozíció 2001–2004-ig
db

Zaj

Egyéb

Összesen

35
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A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat 2004. évre két új szűrési
program kidolgozásának és bevezetésének lehetőségét vizsgálta. A
fokozott pszichés terhelésnek kitett
munkavállalók munkahelyi kockázatának felmérése folyamatban van,
a kézi tehermozgatásban és/vagy
kényszertartásban dolgozó munkavállalók mozgásszervi szűrése az
Olefin-1 gyárban megtörtént.

25
20
15
10
5
0

2001

2002

2003

2004

263

Szív- érrendszeri
264 fő
szűrési hét (március)
* Összes megjelenési szám, nem csak TVK
Rt.-s munkavállalókra vonatkozó adat

Foglalkozási megbetegedés
és fokozott expozíciós esetek
bejelentése
Tárgyidőszakban 27 fő fokozott
expozícióját jelentettük be az
ÁNTSZ felé, ebből 5 főt zajexpozícióval, 22 főt pedig a biológiai
expozíciós mutatók vizsgálata során
észlelt eltéréssel. A hatósági kivizsgálás eredményéről visszajelzés nem
érkezett. A kivizsgálásban részt
vettek a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltató és – esetenként – az
EBKM képviselői is.

Az érintettekkel közösen meghatároztuk a fokozott expozíciós esetek
belső kivizsgálásának gyakorlatát,
melytől az expozícióval érintettek
csökkenését várjuk:
 viszonyszámok kidolgozása az
összehasonlíthatóság érdekében,
 ok-feltárás gyakorlatának kidolgozása:
– vizsgálatok előkészítése,
– előzetes légszennyezettség
mérés az okok feltárhatósága érdekében,
– vizsgálat alá vont személy
tevékenységének felmérése a veszélyes tevékenység beazonosítására,

A foglalkozás-egészségügy tárgyi feltételei a 2004. év folyamán
tovább javultak:
 foglalkozás-egészségügyi adminisztrációs programot rendszeresítettünk,
 külön ellátó helyiséget alakítottunk ki,
 érdoppler,
 új defibrillátor,
 új látásvizsgáló táblák beszerzésére került sor.
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Középpontban az ember
A megfelelő munkavégzés
gyakorlata

Átlagos bér
ezer HUF/év
3500

Alkalmazottak
2004. végén a TVK 1571 dolgozót
foglalkoztatott. Senkinek sem volt
részmunkaidős szerződése, minden
munkavállaló teljes munkaidőben
dolgozott. Az alkalmazottaink közül
mindenki határozatlan munkaidejű
szerződéssel rendelkezik. 32 fő ideiglenes, kiközvetített bérmunkást is
alkalmaztunk.

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
TVK

Petrolkémia

Magyarország

Látható, hogy a TVK minden erőfeszítést megtesz annak érdekében,

A TVK alkalmazottainak átlagbére jelentősen magasabb mind a
magyarországi petrolkémiai ágazat
bérei, mind a hazai átlagkereset
tekintetében. Figyelemreméltó mértékű, fizetésen kívüli juttatásban
részesül minden alkalmazott. Ennek
következtében a TVK szeretné erősíteni a szociális biztonságot, az
elégedettséget és az alkalmazottak
elkötelezettségét.
Az alkalmazottakkal kapcsolatos
megközelítésünkről több információ
található a 2004. évi Éves Jelentés,
„Munkatársak iránti elkötelezettség”
című fejezetében, amely megtalálható a www.tvk.hu honlapon is.
A munkaerő és a menedzsment kapcsolata
Három reprezentatív szakszervezet, egy Üzemi Tanács és egy
Munkavédelmi Bizottság található a
TVK-n belül.
A TVK alkalmazottai szabadon
alakíthatnak szervezeteket a saját
érdekeik magasabb szintű képviselése érdekében. Figyelembe véve
a költségeket, az érdekképviselet
súlya növekedett az elmúlt években.
Ez a tény kifejezhető a szervezetek
taglétszámának növekedési mutatójával (2001 – 64%, 2002 – 67%,
2003 – 69%, 2004 – 64%). A
szakszervezetek szervezettsége
2004-ben 64% volt. A csökkenés
valószínűsíthető oka a karbantartó
szervezetek év eleji kiszervezése
lehetett.
A Társaság a törvénykezési előírásokon felül is támogatja a szakszervezetek tevékenységét (pl. tréningek
szervezése).
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hogy határozatlan munkaidőre szóló,
teljes munkaidős munkaszerződéseseket alkalmazzon. Mindez nagyobb
szociális biztonságot ad a munkavállalóknak. A TVK munkaerőt csakis
egy-egy projekt erejéig, ideiglenesen bérel, és minden erőfeszítést
megtesz azért, hogy ezek során
hosszabb terminusú szerződéseket
kössön.

A munkavállalók képviseletét helyi
előírások szabályozzák és a szakszervezetekkel való egyezmények
biztosítják. Az egyezmények kedvezőbb feltételeket teremtenek, mint a
törvények.
Alkalmazottaink a fent említett
szervezeteken keresztül, szervezett
formában továbbíthatják a vezetőség felé a döntésekkel kapcsolatos
véleményüket. A Társaság vezetése
minden olyan ügyben egyeztet a
képviseletekkel, amelyek hatással

vannak az alkalmazottak szociális- és munkakörülményeire. Az
érdekvédelmi szervezetek fórumát
képező Humán Koordinációs értekezleteket hetente tartjuk, ez a
gyakoriság túllép a törvény által
előírtakon. Bármely fél által felvetett összes ügy megvitatásra kerül.
A Biztonsági Humán Koordinációs
értekezletek havonta kerülnek megtartásra, amelyeken csak EBK
témák szerepelnek. Ezeken túl, minden vállalati szintű nagyobb programon „fórumokat” tartunk, ahol az
alkalmazottak közvetlenül kérdéseket
intézhetnek a menedzsmenthez.

Emberi jogok
Az emberi jogokat a Kollektív
Szerződés, a TVK Etikai Kódexe és
a szakszervezetekkel történő megegyezések alapján szabályozzuk. Az
érdekelt személy fordulhat az Etikai
Bizottsághoz, az Üzemi Tanácshoz
(a vállalati struktúrán belül) és
a szakszervezetekhez (a vállalati
struktúrán kívül).
Az Etikai Bizottság szerepét kiemeli
az a tény, hogy a bizottsági elnök
egyben a felső vezetés tagja is, a
Humán Erőforrás igazgató.
Ezen felül a TVK-n belül létezik
egy HR rendszer, amely révén az

Tréning
A Társaság törődik a szakmai és a
műszaki személyzet fejlődésével. Az
egy alkalmazottra eső átlagos képzési idő 2003-ban 40-56 óra volt,
ez 2004-ben 60 órára emelkedett,
ez elsősorban az új gyárak üzemeltető személyzetének felkészítésével,
illetve a szervezet hatékonyságának
fokozásához szükséges csoportszintű
és egyéni fejlesztésekkel magyarázható. A tréningek fajtái különbözőek
voltak: konferenciák, szimpóziumok,
szakmai és nyelvi kurzusok és
készségfejlesztő tréningek.
Egyenlő lehetőségek
és sokféleség
Ezen jogokat a Kollektív Szerződés,
a TVK Etikai Kódexe és a szakszervezetekkel történő megegyezések által biztosítjuk. Annak ellenére,
hogy nincs felügyeleti rendszer, nem
merültek fel ezen a téren problémák 2004-ben. Minden releváns
társasági eljárást azért alakítottunk
ki, hogy minimalizáljuk a diszkrimináció lehetőségét.

alkalmazottak közvetlen segítséget
kérhetnek – elkerülve a hivatalos
utat – a problémáik megoldása
érdekében. Elkötelezettek vagyunk
az emberi jogok iránt és az eredmények azt mutatják, hogy ilyen
jellegű probléma nem volt a szervezeten belül.

A TVK-nál semmilyen diszkriminációt
nem tolerálunk.
A menedzsment és az irányító szervek teljes létszáma 18 fő, ebből
2 fő hölgy, 16 férfi. Közülük kettő
külföldi, a többiek magyar állampolgárok. A TVK alkalmazottja közülük
8 fő.
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Középpontban az ember
Támogatások és adományok

értelemmel rendelkeznek, kivételes
egyéni, illetve csapatteljesítményekre
képesek. A TVK – megfelelő színvonalú szakember-igényének biztosítása érdekében – szoros és sokrétű
kapcsolatot tart fenn felsőfokú és
középfokú oktatási intézményekkel,
és jelentősen támogatja eredményes
oktatói munkájukat és kutatási tevékenységüket. A társaság szakképzési hozzájárulásra fordítható keretéből
három egyetem és öt szakközépiskola részére összesen 39 millió Ft
értékben nyújtott fejlesztési támogatást.

A TVK hagyományosan elkötelezett a fiatal nemzedék nevelése
iránt, kiemelt figyelmet fordít az
egészséges életmód kialakításának
elősegítésére, a természeti és társadalmi környezetünkkel szembeni
felelősségvállalásra, a tudományos
és művészeti tevékenységekre.
Ezeket az értékeket büszkén képviseli a társaság, és igyekszik megosztani erőforrásait azokkal, akik
professzionális munkával, nagy szak-

A Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány
révén a TVK a tiszaújvárosi önkormányzattal közösen támogatta a
város életét és hírnevét meghatározó, kiemelkedő programokat
és személyiségeket. A társaság a
Dél-borsodi Régió Fejlesztéséért
Alapítvány működtetésével a térség
felzárkóztatásának segítését tűzte ki
célul, alapvetően szociális, oktatási
és egészségügyi területeken.
A TVK Rt. más művészeti formákat
is támogat; a Társaság kiemelkedô
támogatója a Miskolci Nemzeti
Színháznak, a Miskolci Nemzetközi
Operafesztiválnak és a tiszadobi
Zongorafesztiválnak.
A sport területén nem hagyhatjuk
ki Sebestyén Júlia, Európa-bajnok
műkorcsolyázó és a tiszaújvárosi
TVK Triatlon Nagyhét említését.

Tűzvédelem
Esetek száma
Tűzkár (millió Ft)
Munkabiztonság

2002
1
0.01

2001
5
165.2

2004

2003

2002

2001

2,37

2,77

2,77

3,60

LTI

7

9

10

14

2004

2003

2002

2001

1571

1,873

2,056

2,185

Szakszervezet által képviselt (%)

64

69

67

64

Hölgy vezetői pozícióban %
(3. szint, vagy magasabb)

11

27

25

Teljes létszám
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2003
3
2.15

LTIF

AlkalmazottakK
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2004
0
0

25

TJ: TeraJoule = 1012 J
Sajó-csatorna: vízelvezető csatorna,
amely a TVK ipari telephelyével
határos, és a Tisza folyóba ömlik.

TPH: (Összes alifás szénhidrogének)- Kőolajszármazékok. A vizek
szerves (olaj eredetű) szennyező
anyagának mérőszáma.
BOI5: (Biológiai oxigénigény) a
szennyvíz szennyezettségi mértéke,
egységnyi szennyvízben a szerves
anyagok biológiai oxidációját végző
mikroorganizmusok oxigénszükségletének mennyisége.

Szójegyzék

KOI: (Kémiai oxigénigény) a BOI5höz hasonló paraméter, azonban a
szennyvíz alkotóelemeinek oxidációját
vegyi anyagok felhasználásával érik
el.
LTI: Munkaidő kieséssel járó munkabalesetek száma.
LTIF: (Baleseti frekvencia) Az egy
millió ledolgozott órára jutó, munkaidő kieséssel járó munkabalesetek
száma (LTI).
PM10: Égés vagy egyéb technológiai folyamatok eredményeként keletkező szálló nem toxikus por. A legveszélyesebbek a 10 µm-nél kisebb
frakciók. (PM10).
VOC: (Illékony szerves vegyületek)
szobahőmérsékleten illékony szerves
vegyületek, mint a ként és oxigént
tartalmazó szénhidrogének. A legtöbb talaj közeli ózon (szmog) a
NOX és a VOC-k reakciója során
keletkezik.
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Kérjük, töltse ki az alábbi kérdőívet majd küldje el nekünk faxon vagy
elektronikus formában. Köszönjük, hogy észrevételeivel és javaslataival
hozzájárul a következő jelentésünk tartalmi és esztétikai színvonalának
növeléséhez!
Címzett: Koczor Tamás
Cég: Tiszai Vegyi Kombinát Rt.
Telefon: +36 49 522-317; +36 70 373-9025
Fax: +36 49 522-354
e-mail. koczor@tvk.hu
Küldi:
Telefon:
Dátum:

Véleménykérő
lap

Cég:
Fax:

1. Ötleteim és javaslataim a jelentéssel kapcsolatban:
………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………….......

2. Számomra a jelentés és a benne található információ lefedi a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kérdéseket:
 igen, teljes mértékben
 igen, nagyobbrészt
 általában
igen
 nem, kevésbé foglalkozik vele
 nem, egyáltalán nem
érinti
3. Számomra a jelentés tartalma:
 kiváló
 átlag alatti

 megfelelő
 elfogadhatatlan

 átlagos

4. Számomra a jelentés külleme, szerkesztése:
 kiváló
 megfelelő
 átlagos
 elfogadhatatlan



átlag alatti

5. Számomra a következő részek voltak különösen érdekesek:
 legfontosabb eredmények
hozzájárulunk a fenntartható fejlődéshez
 magunkról  törődünk a környezettel
 kihívások
 középpontban az ember
 hogyan érjük el céljainkat  egyéb, valamelyik fejezet egy része
különösen éspedig: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..................
6. Számomra ez a jelentés nagyobb értéket képviselne, ha a következők
is szerepeltek volna benne:
………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………….......
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7. Kérjük, jelölje meg, hogy az érintettek mely csoportjába tartozik:
 alkalmazott
 hatóság
 pénzügyi elemző
 tudományos szervezet
 civil szervezet
 vállalat
 üzleti partner
 részvényes
 egyéb: …………
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...

Társasági információk
A társaság székhelye
Tiszai Vegyi Kombinát Rt. (TVK Rt.)
A TVK Rt. székhelye: 3581 Tiszaújváros, TVK ipartelep, Gyári út
A TVK Rt. fióktelepe: 1138 Budapest, XIII. kerület, Váci út 169., II. emelet
Postacím: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20.
Központi telefonszám: +36 49/522-222
Központi faxszám: +36 49/521-322
E-mail: tvkinfo@tvk.hu
Honlap: www.tvk.hu

EBKM
3581 Tiszaújváros, TVK ipartelep, Gyári út
Postacím: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20.
Telefonszám: +36 49/522-317
Központi faxszám: +36 49/522-354
E-mail: koczor@tvk.hu

