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Kiemelt eredményeink
A tettek mezején
Stratégiai célunk a MOL-csoport tagjaként a
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. céggel integráltan együttműködve, a regionális piacvezetői szerep betöltése. Ennek érdekében
harmonizáltuk a két társaság termelési és
értékesítési tevékenységét. A szolgáltatások
optimalizálásával és a termékportfólió fejlesztésével számottevő szinergia- és hatékonyság-növekedést értünk el. A megnövekedett
termelőkapacitás révén megerősödött piaci
pozíciónk 2006-ban elősegítette a regionális
polimerfelhasználás ígéretes növekedésében
rejlő lehetőségek kihasználását. Folytattuk
a szinergiák kiaknázását a teljes értéklánc
mentén. A javuló piaci feltételek lehetővé
tették, hogy a rekordszintű termelési és értékesítési mennyiségeinkkel kiváló eredményeket
érjünk el. Folytattuk a kereskedelmi és működési kiválóságra való összpontosítást. Ennek
érdekében kiemelt figyelmet fordítunk az
árbevétel növelésére az új termékek körében,
aktív vevő- és termékportfólió-menedzsment
segítségével. A termelés területén elindított
modernizációs és hatékonyságnövelő projektek folytatásával jó alapot adunk az üzemek
rendelkezésre állásának maximalizálására és
a biztonságtechnikai, valamint a környezetvédelmi kockázatok minimalizálására.
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Az integráció előnyei – a TVK mint a
MOL-csoport tagja
A MOL-csoport Petrolkémiai Divízióját a
TVK és a Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. - a
Slovnaft, a.s. 2006-ban alakult 100%-os
petrolkémiai leányvállalata – alkotják.
A TVK és a Slovnaft Petrochemicals egyedüli
etiléngyártók Magyarországon és Szlovákiában. Mindkét cég piaci pozíciója nemcsak a
hazai piacokon erős, hanem Kelet-Közép-Európa más országaiban is. Alapvető közös cél a
kelet-közép-európai poliolefin piacokra fókuszálva tovább erősíteni a közvetlen jelenlétet,
ezeken a területeken is magas termékminőséget és kiváló szolgáltatást nyújtva vevőinek, és közvetlen kapcsolatot kialakítani az
új piacokon működő műanyagfeldolgozókkal
is. Ezt elérendő a TVK saját értékesítési hálózatán keresztül kerülnek értékesítésre mind a
Slovnaft Petrochemicals, mind a TVK polimerek, az egycsatornás kereskedelmi értékesítés
növeli a hatékonyságot az európai piacokon.
Az integrációnak köszönhetően a két vállalat
termékskálája is korszerűsítésre került, annak
érdekében, hogy versenyelőnyt biztosítson
a partnerek számára a saját piacaikon. A
közös termékportfólió LDPE, HDPE uni- és
bi-modális, PP homopolimer, PP blokk és
random kopolimer típusokból áll. A TVK és
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a Slovnaft Petrochemicals petrolkémiai tevékenységének műanyag-alapanyag termelési
kapacitása az új gyárak beüzemelésének,
valamint az elmúlt évek tőkeberuházásainak
eredményeképpen éves szinten összesen 1,2
millió tonnát ér el. Ezzel a teljesítménnyel a két
társaság együttesen a legnagyobb műanyagalapanyag előállító Közép-Európában és
stabil beszállítója az európai piacnak.
A TVK stratégiája a gazdasági teljesítménycélok, a környezetvédelmi és a társadalmi
célok együttes megvalósítására koncentrál.
A TVK kiemelten fontosnak tartja a munkatársak iránti elkötelezettséget, a biztonságos
munkavégzés feltételeinek megteremtését,
a környezetvédelem iránti elkötelezettséget,
a minőségügyi szemléletet és a társadalmi
felelősségvállalást. A gazdasági teljesítménycéljainkhoz párosuló környezetvédelmi és
társadalmi céljainkat a társaság Egészségvédelem, Biztonságtechnika és Környezetvédelem (EBK) szervezete által kidolgozott
politikán és az alkalmazott minőségügyi,
környezetvédelmi,
egészségvédelmi
és
biztonságtechnikai rendszereken keresztül
érjük el.
Tovább erősíti a rendszert, hogy a TVK
az EBK szervezettel szoros kapcsolatban
működő környezetvédelmi laborméréseket
is végző, számos környezetvédelmi mérésre
akkreditációval rendelkező Központi Laboratóriumot üzemeltet, amelynek révén a
környezetvédelem speciális feladatai igény
szerint támogathatóak.

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.
2005-ben társaságunk kialakította és fenntartja az ISO 9001:2000, az ISO 14001:2004
és az OHSAS 18001:1999 szerinti Integrált
Irányítási Rendszerét (IIR) úgy, hogy az
megalapozza a gazdaságos, hatékony működést és megfelel a minőségpolitikának és
az EBK politikának, továbbá az azok alapján
meghatározott céloknak.
Felsővezetőségünk a MOL-csoport Vezetői
Nyilatkozata alapján, a TVK jövőképével,
küldetésével, alapértékeivel és stratégiájával
összhangban határozta meg a minőségpolitikáját, melyben kinyilvánította a minőség
megvalósítása és folyamatos fejlesztése
iránti elkötelezettségét. A MOL-csoport EBK
politikájában és a TVK Minőségpolitikai
Nyilatkozatában rögzített irányelvek alapján
határozzuk meg a szervezet minden szintjén
a mérhető minőségügyi, környezeti, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági célokat.
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A 2006. évi eredményünk
áttekintése
2006-ban a TVK rekordot döntött azzal, hogy
húsz milliárd forint feletti üzemi eredményt
ért el, fennállásának legnagyobb árbevételét,
valamint az utóbbi évtized legmagasabb
üzemi és nettó eredményét könyvelhette el.
A MOL-csoportba történő integráció sikeres
folytatása. 2006-ban a MOL-csoport összes
poliolefin gyártó kapacitása évi 1,2 millió
tonna, mellyel az európai poliolefin piacon
HDPE és PP tekintetében a hatodik, LDPE
tekintetében pedig a tizedik legnagyobb
szereplő.
Értékesítés terén a Slovnaft petrolkémiai részlegével közös fellépés, az értékesítési hálózat
közös használatával magasabb szintű vevőkiszolgálás. Irodáink működnek Ausztriában,
az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Lengyelországban, Németországban,
Olaszországban, Oroszországban. 2006-ban
Ukrajnában és Romániában is megnyitottuk
képviseleteinket, melyek célja a közvetlen
jelenlét a stratégiai szempontból meghatározó piacokon.
A 2006. évi Vevőelégedettségi Felmérés is
alátámasztja a TVK kiemelkedő teljesítményét és hatékonyságát a vevők információval
történő ellátása terén a Vevő/Termék információs politikának és a direkt vevőkapcsolatnak köszönhetően.
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A minőségi, csomagolási és fuvarozási problémákkal kapcsolatos reklamációkra fordított
költségek a 2005-ös évhez képest jelentősen
csökkentek.
Új termékek fejlesztése, tesztelése, bevezetése. 2006 áprilisában sikeresen megtörtént a
társaságunknál működtetett Integrált Irányítási Rendszer SGS Hungária Kft. által végzett
auditja.
Az akkreditált laboratóriumaink működtetése során jelentős feladat volt a Műszaki
Felügyelet Műszaki Vizsgáló Laboratórium
(akkreditációs területbővítéssel együttjáró),
valamint a Központi Laboratórium MSZ EN
ISO/IEC 17025:2001 szabvány szerinti sikeres
felügyeleti auditja.
A környezetvédelmi kötelezettségek maradéktalan teljesítése közel kilencszázmillió
forint ráfordítással.
A biztonságos munkavégzés feltételeinek
fenntartása és fejlesztése, halálos munkabaleset nélküli évzárás.
Folyamatos javulás a baleseti statisztika terén
2000 óta. A munkavállalók Egészségvédelem,
Biztonságtechnika, Környezetvédelem iránti
elkötelezettségének, a társaság céljaival való
azonosulásuk erősítése.

A 2006. ÉVI EREDMÉNYÜNK ÁTTEKINTÉSE

A „Biztonsági Hónap” rendezvénysorozat
sikeres lebonyolítása.
Az egészségügyi szűrések, feltáró jellegű
vizsgálatok teljesebbé tétele a munkavállalók
körében.
Százmilliós nagyságrendű költés szponzorálásra, adományokra, támogatásokra többéves
sikeres együttműködések keretében.
A hazai átlagkeresetet meghaladó bérek az
alkalmazottak körében, úgy a petrolkémiai
iparra, mint az országos átlagra vetítve.
Ötlettámogatási rendszer működtetése a
munkavállalók motivációjának további javítása érdekében.

A 2006. ÉVI EREDMÉNYÜNK ÁTTEKINTÉSE
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Vezérigazgatói levél
Tisztelt Partnerünk!
A 2006. év rekordesztendő társaságunk életében. Büszkék lehetünk arra, hogy a Tiszai Vegyi
Kombinát fennállásának legnagyobb árbevételét, húsz milliárd forint feletti üzemi eredményt
könyvelhetett el az elmúlt esztendőben. Ezt a kimagasló eredményt ráadásul a társaság számára
kedvezőtlenül változó alapanyag és energiaárak mellett értük el.
Az új termelő kapacitások belépésével még inkább fontossá váltak azok az előnyök, amelyeket
a vállalat a MOL-csoport tagjaként képes kihasználni, különösen a stabil alapanyag-ellátás és
melléktermék-elhelyezés, valamint az értékesítési csatornák és a fejlesztések összehangolása
révén. A MOL-csoport Petrolkémiai Divízióján belül folytatódott a TVK és a Slovnaft petrolkémiai tevékenységeinek további, piaci előnyöket kínáló összehangolása.
Társaságunk a sikert nem csak gazdasági mutatókkal méri. Ugyanilyen fontosak számunkra a
szűkebb és tágabb környezetünkkel ápolt kapcsolatok, beleértve vevőinket és üzleti partnereinket, de ugyanígy a térségünkben élőket, a Tiszaújváros környékén működő civil és önkormányzati szervezeteket és nem utolsósorban a vállalat alkalmazottait is. Partnereink elégedettsége
nem csak fokmérője kiváló gazdasági tevékenységünknek, hanem előfeltétele is. A jövő generációi iránt érzett felelősségünk tudatában világos számunkra, hogy hosszú távon csak az a
tevékenység lehet sikeres és jövedelmező, amely kiemelt figyelmet fordít a környezeti állapot
fenntarthatóságára, megőrzésére. Közös jövőnk szempontjából – a részvényeseink számára
meghatározó üzleti eredményesség mellett – ez lehet tevékenységünk másik, társadalmi szempontból mérvadó hozama.
Ennek szellemében immár negyedik alkalommal tesszük közzé a fenntartható fejlődés iránti
elkötelezettségünket bemutató jelentésünket. A jelentés felöleli az Egészségvédelem, Bizton-
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ságtechnika,
Környezetvédelem
(EBK)
területen 2006-ra kitűzött célokat és megvalósulásukat; vázolja a 2007-es kihívásokat;
valamint kitér a működési környezetre, amely
2006-ban is alapvetően befolyásolta társaságunk tevékenységét.

ján középtávon újradefiniálhatók lesznek a
környezetvédelmi célok és megvalósításuk
prioritásai. A kötelezettségek számszerűsítése továbbra is minden, a munkaterv végrehajtásából származó új, vagy módosított
információt tükrözni fog.

Az EBK területen is kialakítottuk és folyamatosan fejlesztjük a kulcs teljesítmény mutatóink
(KPI) rendszerét, a mind pontosabb mérések
érdekében. Ennek példája a tavaly újdonságként bevezetett és értékelt közúti baleseti
frekvenciamutató, amelynek a csökkentését
az ún. defenzív autóvezetési kultúra bevezetésével érhetjük el. Ennek érdekében megkezdtük a legtöbb kilométert levezetett, valamint
a közúti balesetet szenvedett munkavállalóink
elméleti és gyakorlati tréningjét.

Hulladékgazdálkodási tervünkben vállalt
feladatainkat teljesítettük, melyek közül
érdemes kiemelni a kommunális, szilárd
hulladékokra vonatkozó szelektív gyűjtés
bevezetését. Így a TVK területén jelenleg
már 14 ponton állnak rendelkezésre a papírés műanyag-hulladékok szelektív gyűjtésére
szolgáló, kétfunkciós gyűjtőszigetek.

A MOL-csoporton belül és a nemzetközi
benchmark szerint is mértékadónak tekintett
LTIF (Lost Time Injury Frequency, azaz az
egymillió ledolgozott munkaórára számított
egy napnál több munkaképtelenséggel járó
munkabalesetek száma) alakulásának trendje
továbbra is javuló képet mutat társaságunknál.
A 2006. év végére megkaptuk az összes érintett üzemünkre az egységes környezethasználati engedélyt.
A TVK és a MOL közös projekt keretében
gondoskodik a múltbéli tevékenységből
származó környezetvédelmi kötelezettségek
kezeléséről. A két társaság 2006-ban együttműködési megállapodásban rögzítette, hogy
a szennyeződések kezeléséért egyetemleges
felelősséget vállalnak.
2006-ban a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság jóváhagyta a két társaság
rövid- és középtávú munkatervét, amelynek
elsődleges célja a kötelezettségek kockázati alapra helyezett kezelése. A munkaterv
folyamatosan optimalizálja a környezetvédelmi ráfordításokat, a szennyeződéskezelési megoldásokat, és ennek első jelentős
mérföldköveként 2009 elejére teljes kockázati térkép készül. A kockázati térkép alap-

A határérték feletti VOC kibocsátás megszüntetése érdekében, 80 millió forint értékű beruházás keretében termikus égető berendezést
telepítettünk az Olefin-1 gyár olajleválasztó
medencéjébe, melynek üzembe helyezése
2007. január 22-én megtörtént.
Jelentésünkben számos példát sorakoztatunk fel, kedves Partnerünk, amely bemutatja
elkötelezettségünket a fenntartható fejlődés
iránt. Ezt támasztja alá, hogy környezetvédelmi kötelezettségeinkre közel 900 millió
Ft-ot költöttünk. Az adatok és eredmények
mögött tudatos, kemény munka van, némelyik kiemelkedő, és vannak olyan területek is,
ahol még fejlődnünk kell.
Meggyőződésem, hogy a következő évben
is újabb előrelépésekről számolhatunk be
Önöknek.

Olvasó Árpád

VEZÉRIGAZGATÓI LEVÉL

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

9

10

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

A fenntarthatóság
szemlélete
mentén
FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

11

Bemutatkozunk

A TVK
A tiszaújvárosi székhelyű Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) a kelet-közép-európai régió
polietilén- és polipropilén-piacának vezető szereplője, Magyarország meghatározó integrált petrolkémiai vállalata.
Fő tevékenységei:
• olefingyártás (etilén-, propilén monomerek és olefingyártási társtermékek előállítása
és nagykereskedelme);
• polimergyártás (kis-, közepes- és nagysűrűségű polietilén – LDPE, MDPE, HDPE, illetve
polipropilén – PP kopolimer és homopolimer
gyártása és nagykereskedelme).
A TVK nemcsak hazai és közép-európai,
hanem számos nyugat- és kelet-európai
közepes és kisméretű műanyag-feldolgozó
vállalatot lát el alapanyaggal. A TVK a kapacitási adottságok és a stratégiai elképzelések
alapján több évvel ezelőtt saját értékesítési
hálózatot épített ki számos európai országot
érintve. Kilenc országban működtet önálló
irodát, ezek közül hat 100 százalékos tulajdonú leányvállalat. Termékeivel több, mint
negyven országban van jelen.
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A TVK

A MOL-csoport tagjaként a TVK aktívan és sikeresen vesz részt abban a munkában, amelyet
a MOL, a Slovnaft és a TVK szinergiáik kiaknázása érdekében folytat. Ennek keretében
jött létre még 2004 elején az integrált Petrolkémiai Divízió, és a TVK-Slovnaft együttműködés keretében a TVK értékesítési hálózatán
keresztül forgalmazzák a Slovnaft Tatren és
Bralen márkanevű polimer termékeit is. A
TVK részvényeivel a Budapesti Értéktőzsdén
és a Londoni Értéktőzsde International Order
of Book szekciójában lehet kereskedni.

A tulajdonosi szerkezet alakulása
Részesedés (%)
2005. december 31-én

Részesedés (%)
2006. december 31-én

Belföldi intézményi befektetők

44,34

46,16

Külföldi intézményi befektetők

Tulajdonosi kör

39,48

52,80

Belföldi magánbefektetők

0,01

0,77

Külföldi magánbefektetők

0,00

0,02

Alkalmazottak
Nem megfeleltetett részvények
ÖSSZESEN
Részvények száma

0,77

0,00

15,40

0,25

100,00

100,00

24 423 843

24 290 843

Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok 2006. december 31-én a teljes
alaptőkére vonatkozóan
Tulajdonos

Részesedés (%)

MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

44,55

CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG

31,56

Slovnaft, a.s.

8,06

A TVK
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Jövőképünk és értékeink
Jövőkép
A TVK a petrolkémia területén töltsön be vezető szerepet egy olyan partneri rendszerben, amely a kölcsönös előnyökön alapulva
biztosítja domináns pozícióját Közép-Európában a társaságnál megvalósuló fejlesztések,
illetve egyéb lehetőségek útján, egyidejűleg
erősítve a TVK független beszállítói szerepét
az Európai Unió integrált piacán.

Küldetés
Vevőinknek a minőséget és a megbízhatóságot jelentse a TVK név.
Munkatársaink legyenek büszkék arra, hogy
méltó környezetben zajló dinamikus fejlődés
részesei.
A társaság értékét folyamatosan növeljük,
részvényeseink bizalmát élvezzük.

Alapértékek
A küldetés teljesítésére biztosítékot nyújtó
alapértékeink:
a jól képzett, kreatív és motivált munkatársak,
a biztonság, az egészség és a természeti
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környezet iránti felelősségteljes elkötelezettség,
a kölcsönös előnyökön alapuló tartós üzleti
kapcsolatok,
a társaság működését átható minőségtudat.

Az SD-alapelvek iránti elkötelezettség
Körültekintőek vagyunk a kötelezettségeinkkel kapcsolatban, mind a környezetünk, mind
a társadalom, mind a TVK munkavállalói
érdekében.
A versenyképességünk és a jelenleg elfoglalt
kedvező pozíciónk megtartása érdekében
céljainkat magas színvonalon valósítjuk meg.
Folyamatosan fejlesztjük és felülvizsgáljuk a
folyamatainkat.
Gazdasági, környezeti, munkabiztonsági és
minőségi tevékenységeink külső auditorok
által folyamatosan ellenőrzöttek. Teljesítményünk mindenki számára hozzáférhető az
interneten, éves jelentésünkben, illetve fenntarthatósági jelentéseinkben.

JÖVŐKÉPÜNK ÉS ÉRTÉKEINK

Alkalmazási
terület
A TVK a jelentés elkészítésekor, mint minden
évben, a Global Reporting Initiative Guideline
(GRIG) ajánlásait vette figyelembe. A 2006.
évi Fenntarthatósági Jelentés már a negyedik
összefoglaló anyag, amely bemutatja a TVK
adott évben elért eredményeit, teljesítményét
és fejlődését. A jelentésben közölt összesített
adatok a TVK működési területére vonatkoznak. Eredményközlési rendszerünknek
megfelelően csak egy változatot jelentetünk
meg – magyar és angol nyelven –, melyeket
elektronikus formában is közlünk a külső
érdekelteknek való megfelelés jegyében.
Amennyiben a jelentés felkeltette a Kedves
Olvasó érdeklődését és közelebbről szeretné
megismerni cégünk folyamatait, rendszereinek működését, akkor látogasson el a TVK
honlapjára (www.tvk.hu).

JÖVŐKÉPÜNK ÉS ÉRTÉKEINK
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Eredmények
és célkitűzések
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A 2006. évi teljesítményünk
Célok
Ne történjen halálos munkabaleset.
LTI év végi záró értéke maximum 7 legyen.
Az LTIF év végi záró értéke maximum 2,65 legyen.
TROIF év végi záró értéke 0 legyen.

Célok teljesülése
2006. évben halálos baleset nem történt.
LTI: 5
LTIF: 2,08
TROIF: 0

Tűzesetek száma maximum 2 legyen.

Tűzesetek: 4, tűzkár értéke: 43,5 millió Ft.

Tűzoltási, kárelhárítási gyakorlatok szervezése 15
alkalommal.

A gyakorlatok a tervek szerint lezajlottak.

A D 8701-02-ből elszívott gázok határérték feletti
kibocsátás csökkentése. A kiválasztott, a TVK által
már aláírt szerződésnek megfelelő berendezés
telepítése, üzembe helyezése.

Az Olefin-1 gyár olajleválasztó medence
gázainak kezelésére 2006-ban termikus utóégető
berendezés letelepítése megtörtént, üzembe
helyezésére 2007-ben kerül sor.

A keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége
nem lépheti túl a 2400 tonnát.

A keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége:
2426 tonna.

A környezetvédelmi céltartalékból a 2006. évre
meghatározott összeg felszabadítása
(834,2 millió Ft) a környezetvédelmi
kötelezettségeink teljesítésére, a feladatok
időarányos elvégzésével.

A feladatok időarányosan teljesültek.
Felszabadított céltartalék értéke: 486,84 millió Ft.
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A jövő kihívásai
Hosszú távú gazdasági teljesítménycélok
Célunk a részvényesi érték és a versenyképesség folyamatos növelése
• a hatékony működési feltételek megteremtésével,
• a MOL-csoporton belüli szinergiák, a gazdasági lehetőségek kihasználásával,
• a piaci pozíciók további erősítése, valamint
• a termékportfólió további optimalizálása révén.
Az eredményesség növelése érdekében dinamikus fejlesztési stratégiát valósítunk meg, melyben
• a piaci kihívásokra való proaktív reagálás,
• a kapacitásnövelés és
• a belső hatékonysági tartalékok folyamatos feltárása egyaránt fontos szerepet játszik.
• A termelésben 2007-ben célunk:
• a termékportfólió további szélesítése és optimalizálása,
• az üzemek rendelkezésre állásának maximalizálása és optimális kapacitáskihasználás, valamint
• a modernizációs és hatékonyságnövelő projektek folytatása.
Az értékesítésben 2007-ben célunk
• a régióbeli lehetőségek leghatékonyabb kihasználása,
• a műszaki tanácsadás és logisztikai szolgáltatás javítása,
• az új termékek körében sikeres vevő és termékportfólió kezelés segítségével az árbevétel
növelése, a szinergiák kiaknázása, valamint
• az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások színvonalának további fejlesztése.
Társaságunk nagy hangsúlyt fektet azoknak a megoldásoknak a kivitelezésére, amellyel biztosítható a folyamatos növekedés, csökkenthetőek a működési
költségek és a környezet terhelése, továbbá növelhető az üzembiztonság. Ezt
szem előtt tartva a Petrolkémiai Technológia- és Projektfejlesztés célkitűzései
az alábbiak
• poliolefin termékeink folyamatos fejlesztése a vevői igények figyelembe vételével,
• PE 100 csőalapanyagaink minősíttetése a kiváló minőség biztosítása mellett,
• költséghatékonyság biztosítása a felhasználásra kerülő alap- és segédanyagok mennyiségének és minőségének optimalizálásával,
• új, a környezet terhelését csökkentő poliolefin termékek előállítására irányuló termékfejlesztési tevékenység,
• a környezet terhelésének csökkentésére irányuló technológiai fejlesztések (LDPE-2 termékei
kigázosításának korszerűsítése),
• a termékminőség javítására és a folyamatos, stabil üzemmenet biztosítására irányuló technológiai fejlesztések (Olefin-2 és HDPE-2 üzemek esetén APC-rendszerek telepítése, HDPE-2
üzem esetén a termékek oligomer tartalmának csökkentése).
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2007-es környezetvédelmi célkitűzések
• A normál üzemeltetéssel és a rendkívüli helyzetekkel összefüggésben keletkező veszélyes
hulladékok mennyisége együttesen sem haladhatja meg az 1500 tonnát.
• A hulladékgazdálkodás hatékonyságának javításával 20 millió forinttal csökkentjük a veszélyes
hulladékok ártalmatlanítására fordított költségeket a 2006. évhez képest.
• Csökkentjük az LDPE-2 üzem és a kvencsolaj lefejtő részleg légszennyező kibocsátását.
• Véglegesen megszüntetjük az utótisztító tórendszer működtetését.
2007-es szociális, humán célkitűzések
• 2006-2010 közötti időszakra kidolgozott MOL-csoport üzleti céljainak támogatása érdekében
történő HR stratégia folytatása.
• Nem következhet be halálos munkabaleset sem a munkavállalóink, sem pedig az alvállalkozóink között.
• A munkanap kieséssel járó balesetek frekvenciája (LTIF) nem haladhatja meg a 2,04-t.
• Az elfogadott foglalkozási megbetegedések frekvenciája (TROIF) nulla lehet.
• Az összes tűzesetek száma nem haladhatja meg a kettőt.
• Defenzív vezetési kultúránk fejlesztésével törekszünk arra, hogy a közlekedési balesetek aránya
(RAR) ne haladja meg az 5,4-t.
• A hatósági jelentésköteles EBK események legalább 40%-ánál a TRIPOD baleset kivizsgálási
módszert használjuk.
• Tűzoltási, kárelhárítási gyakorlatok szervezése 15 alkalommal.

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

Céljaink
megvalósítása

Folyamatosan fejlesztjük és felülvizsgáljuk folyamatainkat. A minőséget állítjuk
működésünk középpontjába. Üzleti tevékenységünket a legmagasabb szintű integritás és átláthatóság jellemzi.

Politikák és stratégiák
Stratégiai célok 2006-2010
A TVK stratégiája a gazdasági teljesítménycélok, valamint a környezetvédelmi és a
társadalmi célok együttes megvalósítására
koncentrál.
A TVK gazdasági célja továbbra is hatékonyságának,
versenyképességének
és
eredményességének folyamatos növelése, a
régióbeli vezető petrolkémiai pozíció megőr-
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zése a regionális polimer felhasználás növekedésének kiaknázásával.
Az eszközfejlesztést és partnerség kialakítását
célul tűző MOL-csoport petrolkémiai stratégiához illeszkedve a TVK stratégiájának fókusza
a TVK – Slovnaft Petrochemicals (SPC) integráció előnyeinek kiaknázása, és TVK, valamint
MOL-csoport szinten is az értékteremtés.
A főbb petrolkémiai sikertényezőket továbbra
is a biztonságos alapanyag-ellátás, az erős

POLITIKÁK ÉS STRATÉGIÁK

regionális pozíció, a hatékony eszközbázis és
a növekedés jelentik.
A növekedés hátterét eszközállomány oldalról a hatékonyságjavítási, intenzifikálási és
optimalizálási programok, míg piaci oldalról
az alkalmazott új piacelemző módszerek, a
rugalmasan változtatott termékportfólió, az
új értékesítési koncepcióval hatékonyabbá
tett értékesítési csatornák, és a „fókuszban a
vevő” megközelítésünk biztosítja.
Piaci stratégiánk a nyugat-európai piacai
részesedéseink megtartása mellett, a
Magyarországtól keletre és délre fekvő országok gyorsan növekvő polimer igényeinek
kiszolgálására irányul.
A gazdasági teljesítménycéljainkhoz párosuló
környezetvédelmi és társadalmi céljainkat az
EBK politikánkon és az alkalmazott minőségügyi, környezetvédelmi, egészségvédelmi és
biztonságtechnikai rendszereinken keresztül
biztosítjuk.

A potenciális új piacok a Magyarországtól
keletre és délre fekvő országok (lásd alul a
térképet). (SD 2005 15. o.)

A TVK minőség- és EBK politikája
Politikák
• Minőségpolitika
• EBK politika
• EBK alapelvek
A vonatkozó előírások (jogszabályok, hatósági
előírások, szabványok stb.) betartását a szabványos irányítási rendszerek: a Minőségirányítási Rendszer (MIR), a Környezetközpontú
Irányítási Rendszer (KIR) és a Munkahelyi
Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási
Rendszer (MEBIR) működtetése garantálja.
Társaságunk fenntartja az ISO 9001, az ISO
14001 és az OHSAS 18001 szerint Integ-
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rált Irányítási Rendszerét (IIR) úgy, hogy az
megalapozza a gazdaságos, hatékony működést és megfelel a minőségpolitikának és
az EBK politikának, továbbá az azok alapján
meghatározott céloknak.
Felsővezetésünk a MOL-csoport Vezetői
Nyilatkozata, valamint a csoportszintű EBK
politika alapján, a TVK jövőképével, küldetésével, alapértékeivel és stratégiájával
összhangban határozta meg társaságunk
minőség- és EBK politikáit, melyekben kinyilvánította a minőség és az EBK tevékenységek
magas szintű megvalósítása és a folyamatos
fejlesztés iránti elkötelezettségét. Mindezek a
tevékenységek többet jelentenek számunkra
termékeink kiváló minőségénél, vevőink
igényeinek minél magasabb szintű kielégítésénél, illetve a szállítóinkkal szembeni magas
elvárásoknál. A minőséget és EBK szemléletet az egyik legfontosabb központi értékként
fogalmaztuk meg társaságunk irányításában,
működtetésében és társadalmi-gazdasági
környezettel való kapcsolatában.
A dokumentumokban rögzített irányelvek
alapján határozzuk meg a szervezet minden
szintjén a mérhető minőségi, környezeti,
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági célokat, amelyeket társasági szinten a
TVK vezérigazgatója, a szervezeti egységek
szintjén pedig az érintett első számú vezetők
hagynak jóvá, illetve követik nyomon a teljesítésüket. A 2006-os esztendőben folytattuk
a MOL-csoport elvárásaival összhangban
a korábban megkezdett szervezetalapú
szabályozási rendszerünk átalakítását egy új
folyamatközpontú szabályozási rendszerré.
Ez az átalakítási folyamat még nem zárult le,
napjainkban is folyamatosan zajlik az integrált
folyamatok – új módszertan szerinti – szabályozásokban történő minél gyorsabb leképezése érdekében. A szabályozás átalakítása
várhatóan 2007 végére fejeződik be.
A TVK számára fontos szempont és továbbra
is követendő út a proaktív stratégia. Ennek
megvalósítása és további fenntartása érdekében nyíltan kommunikálja az eddig elért
eredményeit, és további törekvéseit, hogy
a kitűzött célok ismeretében fenntartsa a
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biztonságosabb munkafeltételeket minden
egyes munkavállalója számára.
Elkötelezettek vagyunk az egészség-és
környezetvédelem, valamint a biztonságos
munkavégzés és a közösségi értékek iránt,
mely elkötelezettségünket EBK politikánkban
tettük közzé:
„A TVK tudatában van annak, hogy a fenntartható fejlődés jegyében megvalósuló hosszú
távú céljai eléréséhez a környezettudatos,
a munkahelyi biztonságot előtérbe helyező
társasági magatartás kialakítása és fejlesztése alapvető követelményt jelent.”
2005 októberében a társaság kidolgozta a
TVK EBK alapelveit, melyeket folyamatosan
ismertet az érdekelt felekkel a biztonságosabb munkakultúra megvalósításának egyik
eszközeként.
„Filozófiánk szerint valamennyi EBK esemény
megelőzhető!”

Etikai Kódex
A társaság meghatározó és alapvető szabályzata a MOL-csoport összeférhetetlenséget,
etikai normákat és magatartást szabályzó
kódexe. Ezen irányelv a jogi normákon túlmenően meghatározza azokat az etikai elvárásokat, amelyek a társaság üzleti érdekeinek
és vagyonának védelmére szolgálnak, és a
munkavállalók munkahelyen történő etikailag
kifogástalan munkahelyi viselkedését szabályozzák.
Az Etikai Kódex által érintett normák az alábbiak:
• A TVK üzletvitelének magas szintű, erkölcsi-etikai megvalósítása érdekében szigorúan tilos a jogtalan előnyben részesítés, az
erkölcstelen érdekérvényesítés, valamint az
üzletvitelre vonatkozó információk, adatok
illetéktelenek részére történő átadása.
• Munkatársainktól megköveteljük, hogy
kerüljenek el minden összeférhetetlenséget, amely a magánjellegű érdekeltségük,
személyes kapcsolataik és a társaságunkban betöltött pozíciójuk között lehetséges.
Társaságunk kiemelt gondot fordít a benn-
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fentes értékpapír-kereskedelem és tanácsadás elkerülésére.
• Az Etikai Kódex meghatározó erkölcsi
normaként rögzíti a diszkrimináció elkerülését, az emberi méltóság maximális tiszteletben tartását, a munkahelyeken az erkölcsi
elvárásoknak megfelelő kapcsolattartást
mind a munkavállalók egymás közötti, mind
a vezető – beosztott viszonyában.
A fenti alapelvek a részvényesi érték, vevőink
elégedettsége, a társadalom és munkavállalóink iránti felelősségünk megvalósítását
szolgálják.
Társaságunknál a jogszabályokon túlmenő
etikai normák betartását és betartatását az
Etikai Bizottság működése szolgálja, amely
eljárási szabályai szerint végzi munkáját a
tudomására jutott etikai vétség kivizsgálása
és a szankciós javaslatok megtétele terén.
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Vállalatirányítási rendszerek
Vállalatirányítási struktúra
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. A TVK rendszeresen felülvizsgálja az általa alkalmazott elveket, hogy
ezen a területen is megfeleljen a folytonosan
fejlődő legjobb nemzetközi gyakorlatnak.
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.
A TVK ügyvezető szerve az Igazgatóság, melynek egyetemleges felelősségi körébe tartozik
valamennyi 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 csoportszintű 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 elemzi és értékeli a működési
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környezetet és a cégcsoport teljesítményét,
hogy a részvényesek elvárásai maximálisan
teljesüljenek. Az Igazgatóság meghatározott
feladatok ellátása céljából állandó bizottságot
hozott létre. A Pénzügyi és Audit Bizottság
feladata az Igazgatóság hatékony munkájának elősegítése a pénzügyi, kockázatkezelési,
pénzügyi auditálási területekkel kapcsolatos
kérdésekben. A bizottság előzetes javaslattételi jogosítvánnyal rendelkezik azokban a
kérdésekben, melyeket az Igazgatóság és a
menedzsment közti hatásköri megosztást
tartalmazó, úgynevezett Döntési és Hatásköri
Lista (DHL) rögzít.
A Felügyelőbizottság a közgyűlés részére –
a részvényesek megbízásából – ellenőrzi a
társaság ügyvezetését.
Alapvető működési elvek
A TVK-csoport működési modellje az üzleti
és funkcionális egységek, valamint a tagvállalatok összehangolt működését jelenti. A
társaság az irányítási és felügyeleti feladatok
ellátása során az önálló gazdasági társaságokat különösen piaci, operatív működtetési,
fejlesztési kérdésekben; szolgáltatásokkal
való ellátás, illetve mások felé történő szol-
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gáltatás tekintetében blokkonként, a TVKcsoport kialakított működési modellje szerint
kezeli. A TVK szervezeti és működési modellje
a centralizáció és decentralizáció optimális
arányának kialakítását célozza. A működési
modell egyrészt a vállalat és a vállalatcsoport
sikeres működéséhez szükséges funkciók
központi irányítását, kontrolláló szerepének
érvényesítését, másrészt termelő üzletágainak gyors, rugalmas, piaci igényekhez való
alkalmazkodóképességét, megfelelő önállóságát kívánja biztosítani.
Szabályozási rendszer
A szabályozási rendszer a TVK-nál a külső
követelményeknek való teljes körű megfelelés, valamint a MOL-csoport tagjaként,
annak előírásai szerint került kialakításra és
aszerint működik. A csoportszintű szabályok
alkalmazásának célja egyrészről az egységes
társaságirányítási modell megvalósítása
MOL-csoport szinten, másrészt a standard

folyamatok alkalmazásából fakadó szinergia
előnyök kihasználása a szabályozási rendszer
csoportszintű egységesítésén keresztül.

A fő társaságirányítási dokumentumok
TMSZ (Társasági Működési Szabályzat)
Meghatározza a TVK szervezeti egységeinek általános működési szabályait, valamint
iránymutatást ad a tulajdonosi jogosítványok
alapján irányított társaságok működésére,
munkamegosztására és kapcsolódásaira
vonatkozóan.
MSZSZ (Működési és Szervezeti Szabályzat)
A társasági működés legmagasabb szintű
szabályozási eleme, amely a MOL-csoport
stratégiáját fordítja le alapvető működési
szabályokká, meghatározza a MOL-csoport
társaságirányítási (corporate governance)
filozófiáját, a jövőképet, a döntési- és kontrollmechanizmusok működtetésének, valamint a szervezettervezésnek a legfontosabb
szabályait és alapelveit. Általános irányítási
keretet ad a különböző típusú szabályozási
elemek kidolgozásához.
FFSZ (Feladat- és Felelősségmegosztási
Szabályzat)
Az MSZSZ által meghatározott társaságirányítási és szervezettervezési szabályok lebontása szervezeti struktúrává (szervezeti ábra
és rövid szervezeti leírás). Rögzíti a szervezeti
egységek kulcsfeladatait és felelősségeit,
valamint a döntéshozatalt segítő szervezeti
koordinációs mechanizmusokat (bizottságok,
döntés-előkészítő teamek) és azok működési
rendjét.
DHL (Döntési és Hatásköri Lista)
A DHL határozza meg az Igazgatóság által az
Ügyvezetéshez delegált döntési és hatásköri
jogosítványokat annak érdekében, hogy az
Igazgatóság által lefektetett üzleti, EBK és
Minőség, etikai, kockázatkezelési és belső
kontroll-politikák a leghatékonyabban érvé-
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nyesüljenek. A DHL célja: a társaság részvényesi értékének maximalizálása, valamint az
egyértelmű döntési és hatásköri felelősségek
rögzítése a működési és pénzügyi hatékonyság kiváló szintre emelése érdekében.
A DHL kialakításának alapelvei:
• biztosítani a részvényesek hatékony érdekérvényesítését az Igazgatóságon keresztül,
• támogatni és elősegíteni a hatékonyabb,
gyorsabb, TVK 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 a MOL-csoport szintű MSZSZben 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 kontrollpontokat.
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.
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Meghatalmazáson alapuló alá-írási 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 TVK működését a társaságirányítási dokumentumokon túl folyamatszabályozások,
vezérigazgatói utasítások, valamint irányelvek, munkautasítások, rendelkezések szabályozzák.
Irányelvek
A Csoportszintű Irányelvek – az MSZSZ-ben
meghatározott
társaságirányítási
filozófián alapulva – a kulcs üzleti és funkcionális
folyamatokra vonatkozóan rögzítik az adott
folyamatok működtetésének alapszabályait,
a folyamattervezési elveket, a legfontosabb
szerepeket, a kapcsolódó tevékenységeket, a
működtetésben megjelenő általános szervezeti és szerepfelelősségeket. A Csoportszintű
Irányelvek teremtik meg a csoportszintű
egységes működés alapjait. Az Irányelvekre
épülnek a folyamatokat leíró folyamatszabályozások.

Folyamatszabályozások
A társasági folyamatokat rögzítik a napi
működtetéshez szükséges részletezettségi
mélységben, hogy egyértelműen rögzíthetőek és számonkérhetőek legyenek a
legalsóbb szervezeti szintű 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 rendszeralkalmazásokat.
Munkautasítások
A munkautasítások a Folyamatszabályzathoz kapcsolódó kiegészítő információkat,
specifikus elvárásokat, módszertanokat, eljárásrendi szabályokat és előírásokat foglalják
magukban. Tartalmazzák továbbá a technológiákhoz, műveletekhez és eszközökhöz
rendelhető elemi tevékenységek megvalósítási és végrehajtási szabályait.
Rendelkezések
Egy folyamat végrehajtásához kapcsolódó,
határidőhöz kötött végrehajtási szabályokat,
vagy folyamatszabályzathoz (folyamatábrához) nem kapcsolható szabályokat tartalmaznak.

Belső szabályozási rendszer

Csoportszintű irányelvek
Folyamatszabályozás

Szabályozási terület

DHL

FFSZ

Rendelkezések

MSZSZ

Munkautasítások
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Menedzsment rendszerek
Kockázatkezelés

A TVK kockázatkezelési célja a vállalat tevékenységét a lehető legbiztonságosabbá tenni.
A társaság kockázatkezelési politikájában
kiemelten kezeli a tevékenységéből adódó
összes kockázatot. A kockázatkezelési irányelvek kiterjednek például a valutaárfolyam
és a világpiaci ár kockázatának, a vagyoni, az
üzemszüneti, az üzleti, a felelősségi, a vevői,
a műszaki, a biztonságtechnikai, a környezetvédelmi stb. kockázatok kezelésére.
2006. évtől az Egységes Vállalati Kockázatkezelés (ERM - Enterprise Risk Management)
már MOL-csoport szinten kezeli a kockázatokat.
Az ERM – egy modern kockázatkezelési
koncepció, mely a vállalati értéknöveléséhez
is jelentősen hozzájárul. A koncepció központi
gondolata az, hogy különböző (pénzügyi,
működési, illetve stratégiai) kockázatok egy
közös módszertan szerint és konszolidált
módon kerüljenek számszerűsítésre, legye-
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nek kezelve és szerepeljenek a beszámolókban. Az ERM folyamata során, fejlesztve a
kockázattudatos szervezeti kultúrát, azonosításra kerülnek a lehetséges kockázatok, és az
egyes üzletágak, projektek, illetve döntések
kockázathozam összefüggései összehasonlíthatóvá válnak. A kockázatok mérése lehetővé
teszi a kockázati tényezők kiváltó okait, és
a különböző típusú kockázatok természete
jobban megismerésre kerül. Ennek eredményeként a felsővezetés is hatékonyabban tud
azokra a kockázatokra fókuszálni, amelyek a
vállalat eredményét szignifikáns mértékben
befolyásolják, illetve meg tudja határozni,
mely kockázati tényezők azok, a melyeket
„megtart”, és melyek esetében szükséges
különböző kockázatcsökkentő módszerek
alkalmazása.
Az ERM keretet nyújt az üzleti folytonossági
tervek, a krízismenedzsment és egyéb kockázatkezelő tevékenységek kialakítása számára
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is. Emellett – egy jól definiált „kockázatvállalási étvággyal” összhangban – az ERM segít
optimális kockázathozam jellemzőkkel bíró
üzleti portfólió felépítésében, a kockázat-felmérési eredmények tőkeallokációs döntésekben való figyelembevétele révén.
A társaság által használt legfontosabb alapanyagok, valamint a TVK által előállított olefin
és polimer termékek árai ezen termékek világpiaci áraihoz kötöttek. Az értékesítés bevételét
jelentősen befolyásolja a forint intervenciós
sávon belüli helyzete, azaz az euró/forint árfolyam, míg a vásárlások elsősorban az USD
árfolyamához kötötten alakulnak.
A TVK 2006-ban nem kötött sem forward,
sem opciós, sem egyéb derivatív ügyletet az
árfolyamkockázat csökkentése érdekében. A
társaság hitele euróban lett meghatározva az
árfolyamkockázat csökkentése érdekében.
2006. december 31-én a társaságnak nem állt
fenn nyitott határidős deviza pozíciója.
A likviditási kockázatok mérséklése érdekében a vevőkövetelések jelentős részét a
társaság hitelbiztosítással fedezi, valamint
egy új szerződés aláírása előtt minden esetben gondosan megvizsgálja a leendő vevő
kondícióit és felméri a fizetési folytonosság
teljesülésének feltételeit.

Az érintett felek bevonása
A többszereplős folyamatok esetén az összes
érintett fél bevonása és együttműködése
szükséges. Ez a fenntartható fejlődés kérdéseinek egységes értelmezése és alapelveinek mindennapi alkalmazása érdekében
is nélkülözhetetlen. Az együttműködésben
résztvevők ezen felül lehetőséget kapnak
saját nézeteik és érdekeik megfogalmazására
és képviseletére is. A TVK tevékenysége által
érintettek körébe főként részvényesek, vevők,
alkalmazottak, alvállalkozók, civil szervezetek,
önkormányzatok és helyi közösségek tartoz-

nak. Körükben erősíthetjük a belénk vetett
bizalmat és szavahihetőségünket azáltal, hogy
mint cég „jó állampolgárként” viselkedünk.
Részvényeseink
Egy modern vállalat legfontosabb küldetése a
részvényesi érték megteremtése. Részvényeseink alkalmazottai vagyunk, akiket biztosítanunk kell arról, hogy a társasági szerkezet és
működés a lehető legnagyobb értéket biztosítja számukra. A TVK vezetése tudatában van
annak, hogy alapvető feladata a részvényesi
érdekek képviselete és támogatása, és hogy
köteles elszámolni a társaság teljesítményével és tevékenységeivel. Ennek megfelelően
folyamatosan elemezzük és értékeljük a teljesítményt és a fejlődést a tágabb értelemben
vett külső környezet, valamint a TVK-csoporton belüli működés tekintetében.
Részvényeseink elsősorban hazai és külföldi
intézményi befektetők. A részvénykönyvünket
a TVK igazgatósága vezeti, a TVK-részvényekkel kapcsolatos ügyintézés a társaság székhelyén történik. Részvényeseinkkel különböző
csatornákon keresztül tartunk kapcsolatot. A
TVK éves közgyűlésén bemutatjuk a társaság
teljesítményét és stratégiáit, ahol a legutóbbi
pénzügyi jelentést és az osztalék szintjét a
részvényesek hagyják jóvá. Ezenkívül negyedéves gyorsjelentéseket is készítünk, melyeket
a piaci szereplők számára elérhető társasági
honlapon teszünk közzé. Április végén publikáljuk éves jelentésünket, mely tartalmazza a
TVK-csoport auditált pénzügyi beszámolóját,
valamint a lezárt üzleti év vezetőségi áttekintését és elemzését. Az anyagok elektronikus
formában honlapunkról is letölthetőek:
http://www.tvk.hu/hu/a_tvkrol/
befektetoknek/penzugyi_kimutatasok/
A TVK mindig elsődleges fontosságúnak
tartotta a pénzügyi világgal folytatott folyamatos kommunikációt. A befektetők év
közben is megkereshetik a TVK-t kérdéseikkel,
illetve a közgyűléseken is szívesen fogadjuk
kérdéseiket és javaslataikat. Az egyes társasági eseményekkel kapcsolatban (közgyűlés,
részvény-átalakítás, osztalékfizetés, egyéb)
valamint a részvénykönyvi adatokról a társa-
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ság a részvényesek felé tájékoztatást ad. A
befektetők legteljesebb körű tájékoztatása
érdekében valamennyi hirdetményünket és
jelentésünket honlapunkon is közzé tesszük.
A részvényesi értékek növelése
Alapvető stratégiai célunk a részvényesi érték
és a versenyképesség folyamatos növelése a
hatékony működési feltételek megteremtésével, a MOL-csoporton belüli szinergiák, a
gazdasági lehetőségek kihasználásával és a
piaci pozíciók további erősítése, valamint a
termékportfólió további optimalizálása révén.
Az eredményesség növelése érdekében dinamikus fejlesztési stratégiát hajtottunk végre,
melyben a piaci kihívásokra való proaktív
reagálás, a kapacitásnövelés és a belső
hatékonysági tartalékok folyamatos feltárása
egyaránt fontos szerepet játszik.
A hosszú távú részvényesi értékteremtés
nélkülözhetetlen része a kockázatok kezelése és enyhítése. A MOL-csoport egy új,
egységes vállalati kockázatkezelési rendszert
vezetett be (Enterprise Risk Management –
ERM), mely fejleszti a kockázattudatos szervezeti kultúrát, és elősegíti a különböző szintű
döntéshozatalt. A koncepció központi gondo-
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lata az, hogy a különböző (pénzügyi, működési, illetve stratégiai) kockázatokat egységes
módszertan alkalmazásával kezeljük. A stratégiai kockázatfelmérés eredményeit hasznosítjuk a stratégiai tervezési folyamatainkban.
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 elemzi és értékeli a működési
környezetet és a cégcsoport teljesítményét,
hogy a részvényesek elvárásai maximálisan
teljesüljenek.
A TVK tudatában van annak, hogy hosszú
távú üzleti sikerének egyik alapfeltétele a
fenntartható fejlődés iránti elkötelezettsége.
Felismertük annak jelentőségét, hogy a
gazdaság, a környezet és a társadalom
egymástól kölcsönösen függ, ezért társasági
értékeinket és alapelveinket interdiszciplináris megközelítést alkalmazva érvényesítjük
ezeken a területeken. Tudatában vagyunk,
hogy felelősséggel tartozunk a környezet és a
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társadalom, valamint a TVK munkavállalói és
az érintett felek iránt. Ezért arra törekszünk,
hogy maximális fejlődés mellett, a működésünkből adódó esetleges negatív hatásokat a
minimálisra csökkentsük.
Hatékonyabb működést, versenyképesebb
termékeket és szolgáltatásokat teljesítményünk minden területen való folyamatos
javításával érhetünk el, ezáltal törekszünk
versenyképességünk és piaci pozíciónk javítására. Kiváló minőséget nyújtunk versenyképes áron. Termékeink és szolgáltatásaink
révén minőségre, napi munkánk során pedig
szakszerűségre törekszünk azért, hogy üzletfeleink újra meg újra minket válasszanak.

Vevőink
Érdeklődésre, véleménynyilvánításra, segítségkérésre a TVK vevőszolgálata egyaránt
lehetőséget kínál – e szervezet nem csupán
a cég arca, de egyben alapvető információs
eszköz is megrendelőink számára. A szolgálat a TVK-t érintő bármilyen speciális vagy
általános ügyben kész az információcserére,
a nap bármely órájában, személyesen, telefonon, e-mail-en, faxon, vagy levélben. A
TVK termékeiről és szolgáltatásairól minden
kezelőt naprakész ismeretekkel látunk el, a
hívásokat pedig későbbi elemzés céljából,
a vevői elégedettség növelése, a szolgáltatási színvonal emelése érdekében rögzítjük.
A vevőszolgálatnál dolgozó kollégáink a
megkeresésekre kötelesek azonnal, a konkrét

Mivel a TVK a MOL-csoport tagja, az érdekeltek számára az információkhoz való kiváló minőségű, szabad hozzáférést ma már egy új, vállalatcsoporti szintű honlap is biztosítja, mely rendszeresen frissített, külön fejezetben foglalkozik a vállalati felelősséggel, azon belül pedig a fenntartható fejlődés kérdéseivel, valamint az Egészség, Biztonságtechnika és Környezetvédelem terén
tett erőfeszítéseinkkel. A honlap látogatóinak többféle módon nyílik lehetőségük véleményük
közlésére is, amelyet elemzést követően a tevékenységek fejlesztésénél figyelembe veszünk.
Honlapunk címe: www.tvk.hu
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igényeknek leginkább megfelelő formában
válaszolni.
A vevői reklamációkkal kapcsolatos költségek
2006-ban szignifikánsan csökkentek. A reklamációk megoszlása a termékcsoportok és
üzemek között a következőképpen alakult: az
LDPE-1, LDPE-2 és HDPE-1 üzemek termékei e
téren minőségügyi problémák miatt nagyobb
ráfordítást jelentettek, míg a HDPE-2 üzemben a jelentősen javuló minőségnek köszönhetően sokkal kevesebb panasz érkezett a
termékekre, amely összességében csökkentette a PE termékekre fordított reklamációs
költségeket. A polipropilének esetében a
tavalyi év még sikeresebb volt, mert a reklamációkat mindkét üzem esetében sikerült
az egy évvel korábbi költségek töredékére
visszaszorítani.
Partnereink
Jövőképünk megvalósításának érdekében
megőrizzük társasági értékeinket, ez az értékteremtő növekedés részvényeseink számára
alapvető fontosságú tényező és új lehetőségeket teremt dolgozóink és üzletfeleink
részére egyaránt. Tevékenységeinket rendszeresen független auditorok ellenőrzik, teljesítményünkről pedig az éves jelentésekben,
valamint a fenntarthatósági jelentésekben
adunk számot.
Üzleti tevékenységünket a legmagasabb
szintű integritás és átláthatóság jellemzi, tisztességes és etikus működés mellett. Felelősségünkből adódóan folyamatosan felügyeljük
és csökkentjük az üzleti tevékenységünkkel
természetes módon együtt járó kockázatokat.
Fontos érdekünk, hogy minden részvénytulajdonosunkat tájékoztassuk megtett erőfeszítéseinkről és az elért eredményekről.
• Létrehoztunk egy – különböző, EBK kérdésekkel foglalkozó – cikksorozatot a TVK
Panoráma című, kétheti megjelenésű,
társasági újságban annak érdekében, hogy
felhívjuk munkatársaink figyelmét az EBK
területen felmerülő feladatokra, problémákra.
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• Fontosnak tartjuk, hogy befolyással legyünk
a dél-borsodi régióban lévő 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, gyümölcsöző kapcsolatban
állunk a tiszaújvárosi hivatalokkal és hatóságokkal.
• Rendszeresen minősítjük a beszállítóinkat
különböző EBK és pénzügyi szempontok
szerint, és ezen felméréseket széles körben
alkalmazzuk a munkavégzésünk folyamán.
• A menedzsment állandó párbeszédet folytat a munkavállalók képviselőivel.
Alkalmazottak
Hagyományosan megszerveztük a megújított,
a társaság leghosszabb időszakon átívelő
rendezvénysorozatát, a Biztonsági Hónapot.
A márciusban megrendezett esemény programjai 2006-ban is felölelték a minőségügy
és a környezetvédelem témaköreit is, melynek keretében vetélkedőkkel biztosítottuk a
munkavállalók bevonását, jutalmazását és
megteremtettük az EBKM információk hatékony közvetítésének lehetőségét.
A Biztonsági Hónap fontosabb eseményei:
• EBK technológiai újdonságok bemutatása,
• egészségvédelemmel/egészségmegőrzéssel kapcsolatos vizsgálatok,
• közlekedésbiztonsági előadás,
• specifikus EBK oktatás,
• munkavédelmi fórum,
• meghibásodási archívum bemutatása,
• védőeszközök kiállítása,
• tanulságos munkabalesetek elemzése,
• tanulmányutak,
• EBK vetélkedő és fórum.

Üzleti kiválóság
1996-tól alkalmazzuk az EFQM (European
Foundation for Quality Management) modell
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szerinti önértékelést. Minőségügyi tevékenységünk kiemelkedő eredménye volt az 1998.
évi Nemzeti Minőségi Díj, valamint a 2001. évi
Európai Minőség Díj pályázaton a „Kiválóságért elismert” minősítés elnyerése. 2006-ban
részt vettünk a MOL-csoport Elnöki EBK-díj
pályázatán, ahol a MOL-csoport Integrált Szervezetek kategóriában első helyezést értünk el.

Minőségirányítás
1997-ben bevezettük az ISO 14001:1996 szabvány szerint tanúsított, környezetközpontú
irányítási rendszert.
2002-ben az 1993-tól működtetett minőségirányítási rendszerünket az ISO 9001:2000
szabvány szerint újratanúsítottuk.
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), melynek fejlesztésére, működtetésére 2006-ban is nagy hangsúlyt fordítottunk.
2006-ban megkezdtük szabályozási rendszerünk átalakítását egy új, folyamatközpontú
szabályozási rendszerré. Az átalakítás lehetőséget ad az irányítási rendszerek továbbfejlesztésére, az integráció elmélyítésére,
valamint az új követelmények figyelembe
vételére.
2006 áprilisában sikeresen megtörtént a
társaságunknál működtetett IIR (ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001) felügyeleti auditja,
melyet az SGS Hungária Kft. folytatott le.
Megtörtént a környezetközpontú irányítási
rendszer esetén az ISO 14001:2004-es szabványra való áttérés is. Sikeresek voltak az
akkreditált laboratóriumaink (Műszaki Vizsgáló
Laboratóriumunk és Központi Laboratórium)
2006. évi megújító auditjai, melynek során a
Központi Laboratórium áttért az MSZEN ISO/
IEC 17025:2006 szabvány alkalmazására.

Az integrált irányítási rendszer, valamint az
akkreditált laboratóriumok szabvány követelményei szerinti működése, fejlesztése
belső, integrált rendszer auditok keretében
folyamatosan ellenőrzöttek. A feltárt eltérések javítására, a rendszer fejlesztésére
hozott intézkedések bevezetése folyamatosan megtörténik. Menedzsmentrendszereink
működését egy számítástechnikai szoftver,
az ISOFFICE támogatja. Nagy hangsúlyt
fektettünk a belső felülvizsgálatokban résztevők oktatására, továbbképzésére, valamint
kiemelten kezeltük a külső és belső kommunikációt. Figyelemmel kísérjük a piacon
megjelenő új követelmények megjelenését,
folyamatosan készítjük fel rendszereinket
ezen elvárások befogadására.
A MOL EB (Executive Board) 2004 februárjában jóváhagyta az irányítási rendszerek
fejlesztését célzó DQMS projekt indítását. A
projekt 2005 májusától kiegészült a Petrolkémiai alprojekttel, melynek első fontos feladata
a Petrolkémiai irányelvek elkészítése volt. Ezt
követően kezdődött meg a Petrolkémiai Divízió TVK oldali folyamatainak azonosítása, a
folyamat struktúrák felvétele (folyamattérkép)
az új módszertan szerint, majd megkezdődtek
a jelenleg a vége felé közeledő folyamatfelvételek az ARIS szoftver segítségével és az
egyeztetések a divízió pozsonyi részével az
integrált folyamatok kialakítása érdekében.
A 2006. évi vevői elégedettség felmérés keretében közel 400 partner megkérdezésére került
sor. A visszajelzések alapján intézkedéseket
hoztunk folyamataink továbbfejlesztésére.
Folyamatosan törekszünk a jó partnerkapcsolatok kialakítására, fenntartására, fejlesztési
elképzeléseink összehangolására a belső és
külső partnereinkkel, építünk vevőink, beszállítóink észrevételeire, véleményeire, javaslataira.
Elkezdtük
több
TQM
(Total
Quality
Management) eszköz elméleti, majd gyakorlati alkalmazásának elterjesztését, valamint a
rendszerek felkészítését a piacon megjelenő új
követelmények, elvárások befogadására.
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valamint a TVK -n belüli integrált és egyedi
szabályozás elemei párhuzamosan lesznek
jelen a dokumentációs rendszerben.
• Az átalakítás során a működés és szabályozottság folyamatosságát biztosítjuk.
Ennek megfelelően a bekövetkezett változásokhoz igazodva folyamatosan aktualizáljuk,
módosítjuk szabályozásainkat.
Az új szabályozási rendszer középpontjában
a folyamatok állnak. Ennek a megújult szabályozási rendszernek elemei a következők:
• csoportszintű irányelvek,
• folyamatszabályzatok (folyamatábrák és
rövid leírások),
• munkautasítások,
• rendelkezések,
• munkaköri leírások.
Az egységes, csoportszintű szabályozási
rendszerhez való igazodás feladataként
2005-ben elkészültek a Petrolkémiai irányelvek, majd 2006-tól megkezdtük az új alsóbb
szintű folyamatszabályozások új módszertan
szerinti átdolgozását is. A folyamatközpontú
szabályozási rendszer kialakítása lehetőséget
ad és adott:
• az irányítási rendszerek továbbfejlesztésére,
• az integráció elmélyítésére,
• az új követelmények beépítésére,
• az egyszerűbb, átláthatóbb folyamatok
felvételére.

A dokumentációs rendszer átállását fokozatosan felügyeljük (átmeneti intézkedések):
• A TVK szabályozási rendszert a MOL-csoport
szabályozási és folyamatmenedzsment
rendszerének megfelelően alakítjuk át a
vonatkozó ütemtervek, valamint a DQMS
projekt Petrolkémiai alprojektjének ütemterve szerint.
• A MOL-csoport szintű szabályozások kialakításával és kiterjesztésével összhangban
a TVK önálló szabályozásait fokozatosan
visszavonjuk.
• Az átmeneti helyzet várhatóan 2007 végéig
tart. Ezen időszak alatt a régi és az új típusú,
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Beszállítói minősítési rendszer
A minőségirányítási rendszer fontos része a
beszállítók (anyag-beszállítók) és vállalkozók
(szolgáltatók) minősítése.
A beszállítók/vállalkozók minősítése két
szakaszból áll. Az első szakaszban történik a
vállalkozók előminősítése. Az ajánlatok bekérésekor előminősítési kérdőívet küldünk ki,
amely a szállító cég minőségügyi rendszerének kiépítettségére vonatkozik. A környezetre
veszélyes anyag beszállítója, illetve tevé-
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kenysége során ilyen anyagot is felhasználó
és a feladatok elvégzéséhez szükséges jogosítványokkal rendelkező vállalkozó részére a
környezetvédelmi kérdőívet is kiküldjük.
Azokkal a beszállítókkal, vállalkozókkal kötünk
szerződést, amelyek szerepelnek az előminősítettek listáján. A kérdőív kiemelten kezeli
az EMAS és az ISO 14001 tanúsítványokkal
rendelkező beszállítót/vállalkozót.
A MOL-csoport tagjaként előminősítési rendszerünk összhangban van a csoporttagokéval, ezért csoporton belül már előminősített
cég ott elért kategóriája az irányadó.
A második szakaszban a beszállítók, vállalkozók minősítése történik, ahol az előminősítéskor elért pontszámokat a minősítésnél magas
súlyozással számítjuk be. A környezetvédelmi
szempontok kiemelt szerepet kapnak a minősítés során.
A beszállítók/vállalkozók listájából azonnal
töröljük, illetve tiltólistára tesszük azokat a
cégeket, amelyek megsértik a környezetvédelmi előírásokat.
Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk
a környezetvédelmi előírások betartására a
beszerzési folyamatokban.
• A jogszabályban meghatározott termékekre
vonatkozóan, a jogszabályokban előírt
követelményeknek megfelelően Biztonsági
Adatlapokat kérünk a gyártótól. Az adatlapok a közös szerveren találhatók, elérhetők.
A társaság területén csak ezzel az okmánynyal rendelkező anyag alkalmazása, felhasználása lehetséges.
• Közreműködünk a MOL-csoport szintű
REACH munkacsoport tevékenységében,
mely a veszélyes anyagok besorolásával
foglalkozik, az EU előírásainak megfelelően.
• A képződő hulladék minimalizálása érdekében a vásárolt anyagok csomagolóanyagát
lehetőség szerint egységesítjük és mennyiségét csökkentjük.
• A beszállító kiválasztása előtt ellenőrizzük
a jogszabályok szerint előírt követelmények
(engedélyek, jogosítványok) meglétét és

érvényességét. Szerződésbontó feltétel (ezt
a szerződésben is rögzítjük), ha a Beszállító
nem újítja meg engedélyét, jogosítványát
(például veszélyes hulladék szállítása
esetén).
• Azokkal a beszállítókkal, akik a TVK területén
munkát végeznek, fizikailag is jelen vannak,
elfogadtatjuk és aláíratjuk a „TVK területére
vonatkozó EBK előírások”-at. Ezek a szerződéseink részét képezik.

MENEDZSMENT RENDSZEREK

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

35

Külső elkötelezettségeink
Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ)
A szövetség 1990-ben jött létre azzal a céllal,
hogy a magyarországi vegyipar területén
termelő tevékenységet folytató vállalkozások
fejlődését, érdekeik védelmét és érvényesítését szolgálja. A MAVESZ tagja az Európai
Vegyipari Tanácsnak (CEFIC) és az Ipari és
Vegyipari Foglalkoztatók Szövetségének
(ECEG). A TVK a MAVESZ-nek alapításától
fogva tagja és Olvasó Árpád vezérigazgató
személyében a szövetség jelenlegi elnökét is
adja.

Európai Petrolkémiai Termelők Szövetsége (APPE)
Az európai petrolkémiai ipar szócsöveként
működő APPE közel 70 tagvállalata egészségügyi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi
kérdésekben, valamint a kereskedelem és
versenyjog, energetika, logisztika, piackutatás, illetve a kelet- és nyugat-európai petrolkémiai tevékenységek integrálása terén alakítja
ki és képviseli az iparág közös véleményét. A
TVK 1995 óta az APPE tagvállalata, Olvasó
Árpád vezérigazgató jelenleg a szövetség
igazgatóságának is tagja.

Díjaink
A TVK a hagyományaihoz híven nyílt kommunikációt folytat a lakossággal. Ezt hűen tükrözi
az évente megjelenésre kerülő Környezetvédelmi jelentés, majd az EBK jelentés, majd
pedig a 2004. évtől megjelenő Fenntarthatósági jelentés. Fenntarthatósági jelentésünkkel
már hagyományosnak tekinthetően indulunk
a Deloitte Zöld Béka Díj pályázatán. A díjat
azok között a kelet-közép-európai vállalatok
között osztják ki, amelyek a legjobb éves
környezeti vagy fenntarthatósági jelentéseket készítik. 2006-ban a TVK a 2. helyezést
szerezte meg.
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Egészségügyi Bizottsága 2006-ban is meghirdette
az „Egészséges Munkahely AmCham
Díj” pályázatot. A Díj célja, hogy ajánlásokat
fogalmazzon meg az egészséges munkahelyek megteremtésére és ösztönözze a
munkáltatókat az ezzel kapcsolatos többletteljesítmény nyújtására. 2006 decemberében a nagyvállalati kategóriában az előkelő
harmadik helyezést értük el.

Európai Vegyipari Tanács
(CEFIC)
Az „Új Európa” régió országainak (az EU-hoz
2004-ben csatlakozott 10 állam) vállalatai
közül a TVK kapott elsőként meghívást az
Európai Vegyipari Tanácsba 2005 őszén,
így a MOL-csoport ma közvetlenül kapcsolódhat be a döntéshozatalba és jogalkotási
folyamatokba, miközben a petrolkémiai ipar
üzleti érdekeit is képviseli. A CEFIC célja egy
sikeres vegyipar fennmaradása és fejlődése
Európában, valamint a folyamatos fejlesztés és a lehető legjobb teljesítmény elérése
gazdasági, szociális, és környezetvédelmi
téren egyaránt.
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Messzemenően igazodni kívánunk ahhoz az Európai Unió által kialakított
környezetvédelmi politikához, melynek
betartása mellett a gazdasági fejlődés
a következő generációk életminőségének kockáztatása nélkül valósítható
meg.

Üzletfejlesztés
Nemzetközi fejlődés
A TVK célja hatékonyságának, versenyképességének és eredményességének folyamatos
növelése, a régióbeli vezető petrolkémiai pozíció megőrzése a regionális polimer felhasználás növekedésének kiaknázásával.
A jövő kihívásainak a TVK a hosszú távú
gazdasági
teljesítménycélok
teljesítése
mellett, a környezetvédelmi és társadalmi
célok teljesítésével együtt kíván megfelelni.
Ezirányú
tevékenységeinek
folyamatos
fejlesztését a versenytársak teljesítményével való folyamatos összemérés, az európai
vegyipari szakmai szervezetek munkájában,
és a MOL-csoporton belül a Fenntartható
Fejlődés Menedzsment Rendszer kialakításában való közvetlen részvétele segíti.
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Az iparági követő stratégiát folytató TVK a
vegyiparra nehezedő globális hatások és az
ezen hatásokra reagáló uniós vállalások teljesítésével végzi üzleti tevékenységét.
A globális hatások elsősorban a környezeti
terhelés csökkentésére és a profitelvárások növekedésére irányulnak. Az Európai
Unió az évek során egyre ambiciózusabb
környezetpolitikát alakított ki, melynek egyik
legfontosabb célja a fenntartható fejlődés,
ami a gazdasági fejlődés jelenlegi kívánalmainak figyelembevételét jelenti a következő
generációk életminőségének kockáztatása
nélkül. Kizárólag a vegyiparhoz kapcsolódó
európai kezdeményezés a felelős gondoskodás (”Responsible Care”) program is, amely
a vegyipar elkötelezettségét bizonyítja az
egészség, a biztonság és a környezetvédelem
folyamatos fejlesztése és ezen tevékenysé-

gek, valamint az elért eredmények nyilvánosságra hozatala mellett.
Abból adódóan, hogy Európa a TVK versenykörnyezetét jelenti, az uniós normák ismerete
és alkalmazása a TVK működésének régóta
jellemzője. Ez tükröződik a TVK minőség,
környezetvédelem, egészség és biztonság
melletti elkötelezettségében és kinyilatkoztatott politikáiban, az ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 szerinti rendszerek működtetésében, továbbá az unió felelős gondoskodás
programjának alkalmazásában.
Az európai vegyipart képviselő CEFIC (Európai Vegyipari Tanács), tagszervezeteivel és
tagvállalataival együtt, megújított stratégiával
és struktúrával, kiemelt ügyekkel és programokkal segíti az uniós vállalások teljesítését.
Célja egy sikeres vegyipar fennmaradása és

fejlődése Európában, valamint a folyamatos
fejlesztés és a lehető legjobb teljesítmény
elérése gazdasági, szociális és környezetvédelmi téren egyaránt.
A TVK tagja a CEFIC-nek, továbbá az Európai Petrolkémiai Termelők Szövetségének
(APPE), amely a CEFIC egyik ipari szektorát
képviseli. A TVK vezérigazgatója tagja mind
a CEFIC, mind az APPE igazgatóságának, és
egyben a vegyiparral szembeni bizalomépítést célul tűző (”Build Trust”’) programcsoport vezetője is, további munkatársak pedig
alkotó módon vesznek részt a versenyképes
infrastruktúra és eszközállomány, valamint
a jobb szabályozási környezet kialakítására
irányuló programokban. Mindez, az ipar üzleti
érdekeinek képviseletén, és az iparági vezető
vállalatok képviselőivel történő kapcsolatépítéseken túl, a döntési folyamatokba a TVK
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közvetlen bekapcsolódását is jelenti.
A következő években fenti programok keretein belül közvetlenül tud előnyöket szerezni
a TVK-t a társadalom irányában a vegyiparral
szembeni bizalomépítésre, a REACH bevezetésére és az európai etilén-távvezeték további
bővítésére irányuló feladatainak teljesítése
során.
A TVK a petrolkémiai üzleti területre vonatkozóan kapcsolódik a MOL-csoport Fenntartható Fejlődés Menedzsment Rendszerének
kidolgozásához, amelynek célja:
• a fenntartható fejlődés témáira vonatkozóan
kialakítani egy jól megalapozott tervezési
rendszert és döntéshozatali folyamatot,
• integrálni és menedzselni a meglévő fenntartható fejlődés vonatkozású tevékenységeket,
• új méréseket bevezetni a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó tevékenységek javítására,
• növelni a tevékenységek átláthatóságát,
javítani a TVK hírnevét és kommunikációját,
• elnyerni a kulcs érdekcsoportok jóváhagyását/hozzájárulását,
• növelni a részvénytulajdonosi értéket, és
hosszú távra biztosítani a fenntartható
működést.
A Fenntartható Fejlődés Menedzsment Rendszer kialakítása és bevezetése szabályozott
keretet ad a TVK kapcsolódó tevékenységeinek mérésére, más iparági szereplő fenntartható fejlődésre vonatkozó teljesítményeivel
való összehasonlítására és segítséget nyújt e
téren a folyamatos továbbfejlődésre.

Modernizálás és
karbantartás
Befektetés a modernizálásba, a fejlődésbe
A TVK a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt
(2002-2005) megvalósítása révén korszerű
termékportfólióval és költséghatékony eszközökkel rendelkezik, piacok tekintetében erős
hazai, jelentős regionális, fontos nyugat-európai pozícióval bír, és kihasználja a visszafelé integrált alapanyag ellátásból, valamint
a TVK–Slovnaft integrált petrolkémiai működésből származó előnyöket.
A fejlesztési program eredményeként nőtt a
hatékony eszközállomány:
• új olefingyár – a kapacitás megduplázódott
(620 kilotonnára nőtt),
• új HDPE-üzem – a kapacitás kétszeresére
(400 kilotonnára) bővült,
• PP-4 üzem intenzifikálása – korszerűsödött
a kapacitás (280 kilotonna).
Folytattuk a társaság belső hatékonyságának
javítását is, egyfelől a létszám- és költséghatékonysági intézkedések terén, másfelől a
próbaüzemek lezárását követően megtettük a
kezdő lépéseket azért, hogy – a korábbi 4 üzemben már sikerrel működő – Advanced Process
Control (APC) rendszert az új HDPE-2 és az
Olefin-2 gyárban is bevezethessük. E rendszerek megvalósítási munkálatai csak megfelelő
próbaidőszaki tapasztalatok után indulhattak
el. Az adott üzemekre testreszabott megoldások révén a gyárilag megadott paraméterek
fölé növelhetjük majd a termelékenység színvonalát, amire az erősödő piaci versenyben
szükségünk is lesz.
Kihasználtuk a MOL-csoport integrált működésében rejlő szinergia lehetőségeket.
Olefingyári alapanyag ellátás:
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• optimalizált alapanyag ellátás,
• alacsonyabb költség,
• jobb hozam.
Propilén mérleg:
• Propilén értékesítés és magas hozzáadott
értékű polipropilén termékek előállítása
csoporton belül.
• TVK és Slovnaft polimerek közös értékesítése. A közép-európai piacokon a TVK
és a Slovnaft együtt erős pozícióban van,
Nyugat-Európában mellékszereplőnek, résigény kielégítőnek tekinthető.
Vevőink igényeinek magasabb színvonalú
kielégítése:
• Saját értékesítési hálózat, kereskedelmi
irodák Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, az Egyesült
Királyságban, Lengyelországban és Oroszországban. Új irodát nyitottunk Ukrajnában
és Romániában. Mind a Slovnaft-, mind a
TVK-poliolefinek értékesítése hálózaton
keresztül történik. A végfelhasználóknak
történő közvetlen értékesítés az összes
polimer eladás kb. 90%-át jelenti.
• Szélesebb termékpaletta, amely a legmodernebb terméktípusokat is tartalmazza.
• A TVK-nál és a Slovnaft-nál is folyik polipropilén homo- és kopolimer gyártás.
• Az új HDPE-üzem indulásával a bimodális
típusok szélesítik a termékportfóliót és a
csőgyártáshoz alkalmas PS 100 típus is
gyártható.
• Nagyobb mennyiségek: 2006-ban a
MOL-csoport összes poliolefingyártó kapacitása kb. 1,2 millió tonna/év.
A TVK-csoportnál a 2006. évben felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen 6644 millió
Ft-ot ért el, melyből az anyavállalati szintentartó
beruházások 4012 millió Ft-ot képviselnek. Az
Olefin-1 gyárban és az azzal egyidejűleg az
LDPE-2, HDPE-1 és PP-3 üzemekben elvégzett nagyjavításokhoz kapcsolódó aktiválás
1073 millió Ft volt. A termelő és termelést támogató beruházások értéke 3234 millió forint, a
biztonságtechnikai célú beruházások értéke
548 millió forint, az információtechnológiai és
infrastrukturális fejlesztések értéke 573 millió
Ft volt. A leányvállalatok által képviselt 359
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millió Ft-os összeg döntően a TVK Erőmű Kft.,
valamint a TVK Ingatlankezelő Kft.-nél történt
beruházáshoz kapcsolódóan merült fel.
A TVK nagy figyelmet szentel környezeti kötelezettségeinek és a biztonságos munkakörnyezet
megteremtésének. Társasági szinten 2001-ben
a környezettel kapcsolatos kiadások 926 millió
forint összeget tettek ki, 2002-ben 907 millió
forintot, 2003-ban 877 millió forintot, 2004-ben
939 millió forintot, 2005-ben 1004 millió forintot
és 2006-ban 883 millió forintot. Ezen összegeket a környezetvédelmi projektekre, a szennyezett víz és a veszélyes hulladékok kezelésére,
továbbá a szennyezett területek kármentesítésére fordítottuk.
A Központi Szennyvíztisztító Telepen 1 millió
eurót meghaladó beruházással megvalósított
intenzifikálás teszi lehetővé, hogy az annak
idején nagyjából 40%-ban kommunális és
60%-ban ipari jellegű szennyvizek tisztítására
tervezett technológia képes az időközben
80%-os részarányúvá növekedett ipari szennyvíztartalom mellett is a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően, biztonsággal ellátni
feladatát.
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Biztonságos beszerzés
A stratégiai alapanyag szükségletünket teljes
mértékben a MOL-csoport bocsátja rendelkezésünkre, meghatározóan a Finomítás üzletág
(Downstream - DS) saját termeléséből, illetve
szükség szerint importforrásokat bevonva. Az
éves operatív tervvel megegyező szerződött
mennyiségeket az SCM szervezetek tervező
szakértői hónapról-hónapra gördülő módon,
optimalizációs
eljárással
(mennyiségek,
fajlagosok, piacok, árak peremfeltételeinek
kijelölésével) felülvizsgálják, majd a végleges
anyag és termékáramokat elfogadó értekezleten rögzítik. Az anyaggazdák és termékfelelősök naponta egyeztetik és elemzik a forrás/
felhasználás értékeinek ettől való eltéréseit. E
rendkívül szoros együttműködés által teremtődik meg a petrolkémiai vertikum alapját képező
olefingyárak stabil és biztonságos alapanyag
ellátása.
Kockázatalapú munkakiválasztás
2006 folyamán vezette be a TVK azt a világviszonylatban is elismert, új karbantartási
stratégiát, amely célja, hogy a karbantartási
tevékenységünket a lehető legkisebb kockázat
vállalásával végezzük. A meghibásodásokat
azok várható hatása és a hatás bekövetkezé-
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sének valószínűsége alapján rangsoroljuk és
ütemezzük. A rangsorolás mutatja meg, hogy
milyen kockázatot jelent a meghibásodás.
Minél nagyobb a kockázat, annál hamarabb
kell a szükséges javító tevékenységet elvégezni. Amennyiben a meghibásodás balesetet, üzemzavart okozhat, azonnali beavatkozás
szükséges, vagyis az ilyen eseményeket a
legmagasabb kockázattal járónak tekintjük. A
munkák ütemezhetősége az ésszerű költségtakarékosság miatt lényeges. A tervezhető és
ütemezhető tevékenység a rendelkezésre álló
erőforrások jobb kihasználását teszi lehetővé.
Többletköltségek merülhetnek fel, például, ha
adott időpontban nem állnak rendelkezésre
az érintett szakemberek, a karbantartáshoz
szükséges anyagok, szerszámok. Elsődleges
szempont, hogy időben történjen meg a
szükséges beavatkozás, mellyel fenntartható
a TVK gyárainak – jelenlegi magas szintű –
rendelkezésre állása, ugyanakkor csökkenthető a felesleges költségtöbblet.
A stratégia tartalmazza egy új informatikai
rendszer bevezetését is, mely hatékonyabbá
teszi az üzemeltetők és a karbantartók munkáját. A stratégián belül kiemelt figyelmet kap
a munkatársak képzése, fejlesztése, mellyel
felkészülhetnek az új szakmai kihívásokra.

Termékek és szolgáltatások
Jelentős figyelmet fordítunk fejlesztéseink
során meglévő technológiáink korszerűsítésére, amely magában foglalja termékeink
minőségének fejlesztését, a hatékony működés biztosítását, a környezetre káros anyagok
kibocsátásának mérséklését és a biztonságos
munkavégzés feltételeinek javítását.
Az üzembiztonság növelése érdekében 2006.
évben sor került az Olefin-1 gyár hőhasznosító
kazánjának felújítása, amellyel a fajlagos
energia felhasználást is sikerült csökkenteni.
PE100 csőalapanyagunk esetén sikerült jelentős ütőmunka javulást elérnünk.
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Egyetemekkel, kutatóintézetekkel együttműködve a bimodális HDPE és LDPE filmtípusú
termékeink géltartalmának további csökkenését értük el.
A vevői igényeket figyelembe véve, autóipari
alkalmazásra alacsony C-emissziójú ütésálló
polipropilén kopolimer típust fejlesztettünk
ki.
Beszállítóink, üzleti partnereink kiválasztása
esetén fő szempont a környezettudatosság
megléte. Beszállítóinktól megköveteljük,
hogy integrált irányítási rendszerrel rendelkezzenek, termékeik a környezetvédelmi és
biztonságtechnikai előírásoknak megfeleljenek. Erről beszállítói auditok során győződünk meg.
A poliolefinek gyártása során csak olyan
adalékanyagokat
alkalmazunk,
amelyek
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minősége és csomagolása megfelelnek a
vonatkozó EU direktíváknak (2002/72/EC,
94/62/EC).
Kiemelt beszállítóinkkal és vevőinkkel partneri viszonyt ápolunk. Ez lehetővé teszi azt,
hogy partnereinkkel közös fejlesztéseket
végezzünk. Termékeink életútját nyomon
követjük, felhasználóinknak feldolgozás-technikai tanácsadást biztosítunk.

Termékfelelősség
A termékfelelősségen nem magáért az
áruért való felelősséget értjük, hanem a
hibás áru által okozott károk megtérítésére
irányuló kötelezettséget. A termékfelelősség
mindazokra vonatkozik, akik részt vesznek a
termék életciklusában (gyártó, viszonteladó,
értékesítő, végfelhasználó). A gyártói felelős-

ség megállapításának feltétele, hogy a termék
hibás legyen. Akkor tekinthető egy termék
hibásnak, ha használata során nem nyújtja
azt a biztonságot, mely az azonos használatra
hivatott termékeknél általában elvárható és
ezzel a hibás termékkel kárt okoz.
A TVK-nál stratégiai céllá emeltük az üzleti
kiválóság elérését úgy, hogy a minőséget állítottuk működésünk középpontjába.
Termékeink, szolgáltatásaink minőségét a
vevői elvárások, jogszabályok és az Európai
Unió követelményei, valamint a versenypiac
kihívásai figyelembevételével folyamatosan
fejlesztjük.
Társaságunk üzleti területein független fél
által tanúsított minőségirányítási rendszert
működtetünk, a monomer és poliolefin
termeléstől a termékfejlesztésen át termékeink értékesítéséig.
Fejlesztéseink során kiemelten fontosnak
tartjuk a biztonságos, egészséget illetve
környezetet kímélő technológiák, megoldások alkalmazását, termékek forgalmazását,
különös figyelmet fordítva kiemelt vevőink
igényeinek kielégítésére.
Vevőinknek támogatást nyújtunk termékeink
feldolgozásához, problémáik esetén vevőszolgálatunk a helyszínen nyújt műszaki
segítséget.
Termékeinket rendszeresen ellenőriztetjük
külső minősítő intézetekkel, igazolva, hogy a
műanyagokra vonatkozó hazai és nemzetközi
élelmiszeripari előírásokat kielégítik.

Márkamenedzsment
A polimer termékeinket három márkanéven
forgalmazzuk, típusoktól függően.
A TIPOLEN márkanevű kissűrűségű polietilének felhasználási területei a következők:
fóliák, fúvott üreges testek és fröccstermékek.
A HDPE-alapanyagok alkalmazása sokrétű.
Ennek megfelelően a TIPELIN márkanéven
forgalmazott termékek között megtalálhatóak
a fóliák, a különböző méretű, fúvott üreges
testek, a hasított szálak, a gáz- és vízvezetékek
előállítására szolgáló polietiléntípusok.
A legmodernebb MONTELL (ma Basell)
technológiájú polipropilén üzem állítja elő
a TVK TIPPLEN márkanevű polipropilén
termékeit, amelyek között a homopolimerek,
a heterofázisos kopolimerek és a random
kopolimerek egyaránt megtalálhatóak. A
termékek felhasználási területe rendkívül
széles: fröccstermékek, csövek és profilok,
öntött és fújt fólia, biaxiálisan orientált fólia,
raffia és monofilamentek, szálak előállítására
alkalmas típusok találhatóak meg a termékpalettán.
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A társaság Egészségvédelem, Biztonságtechnika, Környezetvédelem területére érvényes politikáinak filozófiája
és működési szabályaira is leképezett
alapelve, hogy valamennyi EBK esemény megelőzhető!

Levegőtisztaság-védelem
Emisszió
Az üzemek technológiai légszennyező anyag
kibocsátásai az emisszió mérések megállapításai alapján az LDPE- 2 üzemi homogenizáló,
kigázosító silók etilénkomponense kivételével
megfeleltek az érvényes kibocsátási határértékeknek. A jelzett határérték túllépés miatt
a 2006. év után légszennyezési bírság kiszabása 2007-ben várható, melynek összege
mintegy 661 000 Ft. A határérték feletti kibocsátás megszüntetésére a TVK projektet indít
2007-ben.
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2006. október 1-jével a Polimertermelés és
logisztika szervezetéből a Logisztikai egység
kiszervezésre került. A kiszervezés következtében a HDPE-2 Logisztika 2 pontforrásával
28 darabra csökkent az ellenőrzött pontforrások száma.

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

Év

Pontforrás száma (db)

2000

22

2001

16

2002

16
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16

2004

21

2005

30

2006

28

hajtjuk végre, a vizsgálatokra akkreditációval
rendelkező laboratóriumok segítségével.
A 2006. évi légszennyezőanyag kibocsátás
növekedésének oka az, hogy egy új pontforrás keletkezett, valamint az Olefin-2 gyár kibocsátásnál 2005-ben az – üzembe helyezést
követő – utolsó negyedéves, míg 2006-ben
már teljes éves kibocsátás lett figyelembe
véve.

A légszennyező pontforrások emisszió
mennyiségi meghatározására 2006. évben
2 816 000 forintot fordítottunk.
A helyhez kötött pontforrások ellenőrzését
a jogszabályi és a hatósági előírások szerinti
gyakoriságú időszakos méréses módszerrel
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Füstgázkibocsátás alakulása 1 kt etiléntermelésre vonatkoztatva (tonna/év)

Immisszió
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A TVK környezetében a levegő minőségét
rendszeresen méri és kiértékeli a Nemzeti
Levegőszennyezés-mérési
Hálózat.
A
környező településeken található immissziós
mérőállomások rögzítik a levegő szennyezettségét, melynek mértékét az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség (ÉKTVF) ellenőrzi és
állapítja meg.
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A VOC és a porkibocsátás alakulása
1 kt etiléntermelésre vonatkoztatva
(tonna/év)
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A VOC kibocsátás növekedést egy új pontforrás (LDPE-2 üzem P162 homogenizáló,
kigázosító silók kürtője) etilénkibocsátása
eredményezte.
2006-ban a II. Európai Szennyezőanyag
Regiszter (EPER) adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk, mely az egységes
környezethasználati engedélyezés (314/2005
(XII.25.) Kormányrendelet) hatálya alá tartozó
tevékenységek 2004. évi levegőbe történt
megadott, küszöbérték feletti kibocsátási
adataira vonatkozik meghatározott szennyezőanyagok tekintetében. A levegőbe történő
kibocsátások tekintetében a nitrogén-oxidok
és benzoltartalom érte el az adatszolgáltatási
küszöbértéket, mely 2004. évben 448,5 t/év
NOx és 0,776 t/év benzol volt.
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Klímaváltozás
A TVK és a MOL az üvegházhatású gázokkal
kapcsolatosan is teljes mértékben harmonizálta tevékenységét.
A TVK UHG5479-1 számú üvegházhatású
gáz-kibocsátási engedéllyel rendelkező létesítménye 2005-ben 78 tonna CO2 –t bocsátott
ki. A 2005. évi kibocsátási jelentésünket a
TÜV Reinland InterCert Kft. hitelesítette és
az így hitelesítetett kibocsátásnak megfelelő
egységet jogszabály szerint visszaadtuk a
Magyar Állam javára. A 2006. évi kibocsátási
egység jóváírása megtörtént a TVK üzemeltetői számláján. A várható szén-dioxid kibocsátás nagyságrendileg hasonló lesz az előző
évi kibocsátáshoz.
A jogszabály szerint 2008. január 1-jétől a
kibocsátási kereskedelem hatálya alá kerül a
TVK pirolízis üzeme is.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal folytatott egyeztetések során tisztázódott
azon berendezések köre, amelyek a második
CO2-kibocsátás alakulása 1 kt
etiléntermelésre vonatkoztatva (tonna/év)
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kereskedési időszakban a CO2 kereskedelem
hatálya alá tartoznak, nevezetesen a kemencék, kazánok és a fáklyák.
A kibocsátási egység meghatározásánál a
Minisztérium elfogadta bázisadatként a 2005.
évi CO2 kibocsátásunkat, amely mintegy 1,2
millió t CO2 –ot és az anyagmérleg alapú
számítási metodikát jelenti.
A 213/2006 (X.27.) Kormányrendelet előírja a
hőbontás (pirolízis, krakkolás) technológiára
a kibocsátási engedély iránti kérelem kötelezettségét, melynek 2007. január 12-én eleget
tett társaságunk.

Víz- és
talajvédelem
A vízellátás bemutatása
Az ivó és szociális vízigények kiszolgálására
a TVK felszín alatti vízkészletet hasznosító
vízmű telepet üzemeltet. A vízmű telep kiépítése 1955 és 1972 között történt.
1955-1958 között az úgynevezett hidrofor
telepen lemélyítettek 3 db 27 m talpmélységű kutat, melyek ma már nem üzemelnek.
1960 és 1964 között 4 db 27 m talpmélységű
kutat létesítették az ún. vas-mangántalanító
telepen. 1972-ben állítottak üzembe négy
mélyfúrású kutat, melyek talpmélysége 61 m,
87 m, 110 m és 111 m.
Az eredeti vízjogi üzemeltetési engedély
szerint a kutakból összesen 6500 m3/nap
vízmennyiség kitermelését engedélyezte a
vízügyi hatóság. A jelenleg érvényben lévő
módosított engedély (H-3182-7/98.) szerint a
kitermelhető vízmennyiség 1 350 000 m3/év
(3700 m3/nap).
A kitermelt ivóvízből a TVK, a MOL-Tiszai
Finomító (TIFO), valamint a TVK területén
lévő cégek telephelyeinek szociális vízigényét
is kielégítik. A teljes kitermelt mennyiségből a
TVK-ra jutó hányad kevesebb, mint 1300 m3/
nap. A 2×500 m3 -es ivóvíz tározó medencéből
kiinduló ivóvíz vezeték hálózatok az ipartelep
teljes területét behálózzák.
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Kommunális felhasználás
A TVK területén található egységek ivóvíz
felhasználása az utóbbi évek folyamán a korábbi
2500–2600 m3 fogyasztásról átlagosan 1500
m3/nap értékre csökkent. Ennek elsődleges
oka valószínűsíthetően a személyi állomány
csökkenésében kereshető. Az ivóvíz felhasználás hétköznapi, illetve hétvégi értékei
közötti különbség viszonylag állandó, 13%.
A kitermelt víz kezelésének módszerei a
savtalanítás, vas- és mangántalanítás, klórozás. A víztisztítás során keletkező iszapot a
telep területén lévő medencékbe juttatják
ülepítésre.
Az ülepített iszap - ha a medencék tisztítása
szükségessé válik - megfelelő ártalmatlanításáról gondoskodnak.

Az ipari vízigények bemutatása
A TVK térségében működik az AES Tiszai
Erőmű Kft. felszíni vízkivételi műve. Az üzemvíz csatorna hidegágára telepített szivattyús
vízkivételi műről biztosítják a hűtővízigényt.
Az itt kitermelt víz mennyisége is csökkenő
tendenciájú, a 2000. évi engedélyezett
vízmennyiség 510 millió m3.
A 2004. évtől kezdődően a TVK innen vásárolja a nyers iparivizet. A TVK tulajdonú
szivattyútelep az Erőmű hűtővíz rendszerének
mind hideg, mind meleg ágára csatlakozik, így
minden időszakban a kívánt hőmérsékletű víz
vételezésére van lehetőség.
Az átvett víz mennyisége az elmúlt években
jelentősen csökkent. Ennek értéke 1981-ben
47 millió m3/év, míg a 2006. évi tényleges
iparivíz felhasználás 12,3 millió m3/év volt.
A tisztítótelep kapacitása 150 000 m3/nap,
melynek ma csak töredékét használják ki. Ma
már a szivattyútelep kapacitása a meghatározó: max. 2100 m3/óra iparivíz + 1300 m3/
óra tűzivíz. A stratégiai beruházások üzembe
lépését követően az eddigi vízigények megnövekedtek. Jelenleg 30 000–35 000 m3/nap
értéken stabilizálódott a fogyasztás.
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Az ipari víz tisztítása során keletkező kiülepedett hordalékot iszapzsompba gyűjtik, majd a
TVK zagyterén helyezik el. Az évente elhelyezett iszap mennyisége: 30-45 ezer m3.
A sótlanvíz előállítást a Sinergy Kft. végzi és
biztosítja a TVK részére.

Recirkulációs hűtővíz rendszerek
A recirkulációs hűtővíz rendszerek feladata,
hogy a termelő üzemeknél felhasznált hűtővíz
újrafelhasználását biztosítsák visszahűtéssel,
illetve mechanikai és kémiai kezeléssel. A TVK
területén hét recirkulációs hűtőkör működik.
Az egyes hűtőkörök vízkezelési technológiája azonos lépésekből áll: a használt hűtővíz
visszahűtése, részáramszűrés, a visszahűtött víz vegyszeres kezelése, a teljes pótvíz
mennyiség szűrése.

Vízbázisvédelem
A tágabb térség üzemelő vízbázisai közül itt
került sor először hidrogeológiai védőidom
lehatárolására és az Észak-magyarországi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(ÉKÖVÍZIG) által határozatban történő kijelölésére. A védelem a vízkészletek mennyiségi és
minőségi megóvását irányozta elő, tekintettel arra, hogy a térségben ekkor nagyarányú
fejlesztések indultak meg, amelyek vízigény
növekedéssel, új víznyerő helyek kialakításával jártak. Az ÉKÖVÍZIG elrendelésére a
Leninváros Tanácsát – Tiszaújváros Önkormányzatának jogelődje – képviselő B.-A.-Z.
Megyei Beruházási Vállalat és a PETROLBER
megbízása alapján a MÉLYÉPTERV készítette
el a védőidom lehatárolásának terveit.
Az érvényben lévő hidrogeológiai védőidom
megújítása lehetővé vált annak a programnak
a keretén belül, amely a sérülékeny környezetben üzemelő ivóvíz bázisok vizsgálatára
kormányzati finanszírozásban indult 1997ben és jelenleg is tart.
A vizsgálatok 2000-ben indultak, jelen
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időpontig az I. ütem feladatait végezték el.
Ennek keretén belül a meglévő ismeretek
felhasználásával, illetve a diagnosztika során
szerzett új eredmények figyelembe vételével
számítógépes modellezéssel meghatározták
a különböző elérési időkhöz tartozó védőterületeket, illetve azok felszíni metszetét (a
123/1997 (VII.18.) Kormányrendelet figyelembevételével).
A modellszámítás szerint a középső, illetve
az alsó vízadó rétegekre szűrőzött kutak
utánpótlódási zónájában a mélyebben fekvő
rétegek is bekapcsolódnak, míg a korlátozott
mértékű felszíni utánpótlás miatt csak a felső
vízadóból induló áramvonalak futnak ki 50
évnél rövidebb idő alatt a felszínre.
Fentiekből következően csak az 50 éves
elérési időkhöz tartozó védőidomnak van
felszíni metszete, ez megfelel a fent idézett
Kormányrendelet szerint a „B” hidrogeológiai védőidomnak, illetve védőterületnek. A
munkálatok folytatása során szerzett adatok,
vizsgálati eredmények ismeretében a modell
paramétereit pontosítják, így az előzetes
modellben meghatározott védőterületek is
változhatnak. Véleményünk szerint ez nem
lesz olyan mértékű, hogy a TVK területeit
érintené.
A jelen fázisban meghatározott védőterületbe
nem esik bele a TVK üzemi területe, a vízműve
és a területén lévő potenciális szennyező
források, vagyis a Városi Vízmű védelme
érdekében az üzem területén intézkedésekre
nincs szükség.
Figyelembe kell azonban venni, hogy az üzem
ivóvízellátását biztosító kutak nagy része
a felső, talajvíztartó rétegre van telepítve,
amely sérülékeny vízbázisnak minősíthető. A
Városi Vízmű analógiájára nagy valószínűséggel az 50 éves elérési időhöz tartozó „B” jelű
hidrogeológiai védőterületnek van felszíni
metszete. Mivel a fedőréteg vastagsága és
kifejlődése itt a felülről történő utánpótlódást
lehetővé teszi, esetleg az 5 éves elérési
időhöz tartozó védőidomnak is lehet felszíni
metszete. A vízmű hosszú távú, biztonságos

üzemelése érdekében az Elgoscar Kft. elvégezte a védőterületek meghatározását.

Felszíni vizek
A TVK, a MOL-TIFO és a Tiszapalkonyai
Erőmű iparivíz igényének a biztosítására
közös vízkivételi mű épült, amelyet jelenleg
is a hőerőmű üzemeltet, illetve a TVK és a
MOL-TIFO a hőerőműtől vásárolja a szükséges vízmennyiséget (A Tisza II. erőmű saját
vízkivételi művel rendelkezik).
A használatot követően megtisztított víz
visszajuttatása a Tisza folyóba az ún. utótisztító tórendszeren keresztül történik.
Az esővíz és a nem szennyezett használtvizek
a TVK területén elhelyezkedő csapadékgyűjtő
csatornákon keresztül a Sajó-csatornába,
majd a Tisza folyóba kerülnek bevezetésre.
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.
Az év során tartott hatósági szennyvízellenőrző vizsgálatok nem állapítottak meg határérték feletti koncentrációjú szennyezőanyag
kibocsátást a befogadóba vezetett tisztított
szennyvízből, melynek alapján a 2006.
évi kibocsátás után bírság kiszabása nem
várható.

Szennyvizek kezelése (ráfordítások MFt)
0 50 100 150 200 250 300 350
2001
2002
2003
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2005
2006
2006-ban a szennyezett vizek kezelésére 288
millió Ft-ot költöttünk.
A TVK utótisztító tórendszerének felhagyására és revitalizációjának módjára készített
tervünket és az elvi vízjogi engedély iránti
kérelmünket benyújtottuk a Felügyelőségre.
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2006-ban a II. Európai Szennyezőanyag
Regiszter (EPER) adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk, mely az egységes
környezethasználati engedélyezés (314/2005
(XII.25.) Kormányrendelet) hatálya alá tartozó
tevékenységek 2004. évi felszíni vizekbe
történt megadott, küszöbérték feletti kibocsátási adataira vonatkozik meghatározott
szennyezőanyagok tekintetében. A felszíni
vizekbe történő kibocsátások tekintetében a
szervesszén-tartalom (mint KOI/3) érte el az
adatszolgáltatási küszöbértéket, mely 2004ben 69,7 t/év volt.
Az ÉKTVF által 2005-ben jóváhagyott önelKibocsátott tisztított szenyvíz mennyisége
1 kt etiléntermelésre vonatkoztatva (m3/év)
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lenőrzési tervünk végrehajtásának kiértékelése alapján megállapítható, hogy a stratégiai
beruházásokat követően jelentősen megnőtt
szennyvízkibocsátás ellenére a kibocsátott
vizek minőségében nem történt minőségi
romlás a 2004. évhez képest. Ez elsősorban
annak tudható be, hogy a kapacitásnövelő
beruházásokkal párhuzamosan a háttérszolgáltatások, így a szennyvíztisztítás
intenzifikálására is jelentős hangsúlyt fektettünk.
2005-ben pályázatot írtunk ki a TVK területén
2006-tól biztosítandó szennyvíz szippantási
és szállítási feladatok elvégzésére. A pályáztatási folyamat elindítását egy, a TVK területén
a szennyvízszállítással összefüggésben bekövetkezett környezeti esemény tette indokolttá.
Az esemény következményei arra késztették
a TVK-t, hogy gondolja át a telephely környezeti biztonságát alapvetően befolyásoló, a
környezetre potenciális veszélyt jelentő anyagok szállításából eredő kockázatok minimális
szintre történő csökkentési lehetőségeit.
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A felülvizsgálat eredményeként jutottunk arra
az elhatározásra, hogy egy szigorú szabályok
szerinti kiválasztási eljárás végén kiválasztott
szolgáltatóval történő szennyvízszállítást
preferáljunk, amelynél a szippantott szennyvíz
útja az átadástól az elhelyezésig biztonsággal
nyomon követhető, esetlegesen bekövetkező
eseményeknél az elkövető személye egyértelműen és könnyen beazonosítható.
2006-ban nem volt olajelfolyás jellegű káresemény.

Felszín alatti közeg
A felszín alatti közegre legjelentősebb
mértékben potenciális hatással lévő olefingyár tartályparkjában a tartályok rekonstrukciója 2006. évben is folyamatosan zajlott
a tartályok korszerűsítésével. A tartályok
átalakításával olyan utólagos biztonsági
elem (vákuum-figyelő rendszer) is beépítésre
került, amelynek segítségével a legkisebb
tömörtelenségek is észlelhetőek lesznek,
még a tárolt anyag környezetbe kikerülését
megelőzően.

A TVK 2003-2008. évi Hulladékgazdálkodási
Tervét 2004. szeptember 15-én az ÉKTVF
elfogadta. A Hulladékgazdálkodási Tervben
foglaltakat 2 évente szükséges aktualizálni,
felülvizsgálni és ennek eredményéről a
helyi önkormányzatnak és a Felügyelőségnek beszámolunk. A Hulladékgazdálkodási
Terv ezirányú felülvizsgálata 2006. év során
megtörtént.
A keletkezett és tárolt veszélyes hulladékok
mennyiségének 2005. évi és 2006. évi változása
Nyitó
(tonna)

Növe-

Csök-

kedés

kenés

Záró
(tonna)

(tonna)

(tonna)

2005

331

2778

3081

28

2006

28

2426

2444

10

A hulladékok mennyiségének változását
árnyaltabban érzékelteti a következő táblázat, amelyben a fajlagos mutatószámokkal
kifejezett változás a BAT technológiák pozitív,
kézzelfogható eredményeit szemléltetik.

A felszínalattivíz-monitoring eredményeit
értékelve a 2005. évben mutatkozó határérték túllépéseket figyelembe véve megállapítható, hogy a 2006. évi vizsgálati eredmények
kevesebb komponens tekintetében és kisebb
mértékben haladják meg a vonatkozó határértékeket.
Az érintett technológiákban felhasznált és
tárolt anyagok tulajdonságai nem hozhatók
összefüggésbe a kimutatott szennyezéssel.

Hulladékgazdálkodás
A veszélyes hulladékok kódbesorolása, az
egyes hulladéktípusok, hulladékfajták adott
kódokhoz való rendezése az Európai Uniós
normáknak megfelelően szabályozott.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

57

A veszélyes hulladékok mennyisége 1 kt
etiléntermelésre vonatkoztatva (tonna/év)
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A veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban 2005-ben 124 millió forint, míg 2006ban 58 millió forint költség merült fel.
A
veszélyes
hulladékok
átvételére
MOL-csoport szinten megkötött szerződésekhez az igényeket és a gazdaságossági
szempontokat figyelembe véve a TVK is csatlakozott.
A 126/2003 (VIII.15.) Kormányrendelet alapján összeállított, 2003-2008. évre vonatkozó
Hulladékgazdálkodási Tervünkben vállalt
feladatok között szerepeltetett kommunális
szilárd hulladékokra vonatkozó szelektív gyűjtés 2006. év során bevezetésre került.
A társaság területén 14 ponton a papír és a
műanyag hulladékok szelektív gyűjtésére 2
funkciós gyűjtőszigetek lettek kialakítva.
Az év során felülvizsgálatra került a TVK
hulladékgazdálkodási folyamata, azon belül is
kiemelten fókuszálva a legjelentősebb költséget hordozó veszélyes hulladékok gyűjtésére,
tárolására, átadására.
Költségcsökkentés realizálása érdekében a
következő intézkedéseket tettük meg:
valamennyi hulladéktípusra vonatkozólag
áttértünk a potenciális szerződéses árak
szempontjából legolcsóbb átvételt ajánló
partnerre,
központi koordináció a hulladékgazdálkodás
területén.
Elkezdtük a hulladékok naprakész nyilvántartásának elektronikus rendszerben (EBKINFO)
történő rögzítését, melyet folyamatosan
fejlesztünk a rendszer üzemelésének próbája
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során. Összességében azt várjuk a rendszer
működésétől, hogy az adatbiztonság és a
nyomon követhetőség tovább fog javulni,
amely végső soron a költségek további csökkenését eredményezheti.
A társaság 2006. évi hulladékgazdálkodási
tevékenységével kapcsolatban bírság kiszabása nem várható.

Környezeti
kármentesítés
A TVK vezetése felmérte és folyamatosan
vizsgálja, hogy milyen intézkedések és beruházások szükségesek ahhoz, hogy a társaság
megfeleljen az EU direktívái alapján kiadott új
hazai jogszabályi környezetvédelmi követelményeknek.

és a mésziszap hulladék ipari hasznosításra
történő elszállítása folytatódott. A vonatkozó
szerződés szerint a tározókban található mintegy
110 000 tonnára becsült mésziszap kiszállítását és hasznosítását a vállalkozónak 2007.
év végéig kell befejeznie. A munkálatok 2005
augusztusában kezdődtek meg, ahonnan
2006-ban 59 278,62 t mésziszapot szállítottunk ki EWC190814 azonosító számon, nem
veszélyes hulladékként. A projekt keretében
mindösszesen 95 043,1 t mésziszap került
kiszállításra, melyből idáig 79 522,8 t került
hasznosításra.
A szennyvíz vésztározók iszapjának in situ
kezelésére vonatkozó szerződést megkötöttük, a hatósági engedélyt megkaptuk. Az ún.
„volt festékgyári és olefingyári” vésztározók
felszámolása a vonatkozó hatósági engedély
alapján 2006. évben folyamatosan zajlott. A
projekt befejezése 2007 második félévében
várhatóan megvalósul.

A jelenleg ismert környezetvédelmi kötelezettségeink az alábbiak:
• folyamatban lévő hulladékkezelési feladatok,
• folyamatban lévő talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok,
• lezárt kármentesítéseket követő utóellenőrzési feladatok.
Folyamatban lévő hulladékkezelési feladatok:
• mésziszaptározók rekultivációja,
• olefin- és festékgyári szennyvíz vésztározók
rekultivációja.
A mésziszap-tározók rekultivációját, valamint
az olefin- és festékgyári szennyvíz vésztározók leürítését és szétválasztását hatósági
kötelezés írja elő. A mésziszaptározók rekultivációját a hatóság által elfogadott módszerrel végezzük. A munkák 2004-ben a nyugati
medencével kezdődtek meg, amelynek
mésziszap kitermelése és hasznosítása befejeződött. Az északi és keleti tározók kiürítése
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Folyamatban lévő talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok:
• olefingyári tartályparki terület kármentesítése
• vésztározói terület kármentesítése
• ún. TIFO-TVK köztes terület kármentesítése
• vasúti töltő-lefejtő terület kármentesítése
• vasúti töltő-lefejtő területétől észak-nyugatra feltárt szennyezés kármentesítése
• a Műszaki Beavatkozási Terv (MBT) végrehajtása kapcsán betervezett egyéb projektek:
• felszíni geofizikai mérések elvégzése
• víznél nehezebb fázisok bevizsgálása
• kútazonosító mérések és vizsgálatok
folytatása
• csóvadinamika monitoring
• egyéb monitoring
• egészségügyi kockázatok vizsgálata
mezőgazdasági területen
• kármentesítési projektek külsős műszaki
ellenőrzése
Az illetékes környezetvédelmi hatóság, a
komplex Műszaki Beavatkozási Tervhez
kapcsolódóan egyetemleges kötelezéssel
(TVK-MOL) végrehajtandó komplex hatósági
határozatot adott ki a TVK-TIFO iparterület
egészére. Az egyetemleges felelősségvállalást a TVK és MOL a 2006 júliusában aláírt
Együttműködési megállapodásban rögzítette.
A
TVK
összes
ismert
és
várható
környezetrehabilitációs feladatainak végrehajtására vonatkozó stratégia összeállítása
– rendszeres felügyelőségi tájékoztatás és
egyeztetése mellett – megtörtént. A talaj és
talajvíz kármentesítési és hulladékkezelési
feladatok végrehajtását rögzítő MBT-t a hatósághoz benyújtottuk, a területre vonatkozó
számos hatósági határozatot december
hónapban kaptuk kézhez.
A Sajó csatornától délre eső területen (Tartálypark, Vésztározók környéke) jelenleg is folyik
a kármentesítés, az MBT–ben szereplő, csökkentett műszaki tartalommal.
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Vasúti töltő-lefejtő terület kármentesítésére
vonatkozó záródokumentációt az ÉKTVF elbírálta, a műszaki beavatkozási szakasz elfogadásra került, ezzel együtt a kármentesítés
utóellenőrzési szakasza elkezdődött, amelyet
még a második negyedévben, a hatóság felé
benyújtott, az MBT-vel harmonizáló monitoring tervünknek megfelelően végezzük, az
észak-nyugati csóvával egybekötve.
Lezárt kármentesítéseket követő utóellenőrzési feladatok:
• új vízlágyítói terület utóellenőrzése
• AKZO-Nobel Zrt. terület utóellenőrzése
• Geo-Tipptex Kft. terület utóellenőrzése
• Tiszatextil Kft. terület utóellenőrzése
• üzemanyagtöltő terület utóellenőrzése
A kötelezettségek teljesítését folyamatosan,
szerződések alapján végeztük.
A Geo-Tipptex Kft. és a Tiszatextil Kft.
területén végzett utóellenőrzéseket az
ÉKTVF lezárta. Az Üzemanyagtöltő és az új
vízlágyító területének utóellenőrzéseinek
záródokumentációját 2006 utolsó negyedévében benyújtottuk a hatóság felé.

Energiahatékonyság
A TVK 2005-ben és 2006-ben 743 GWh, illetve
730 GWh villamos energiát, 2532 TJ, illetve
2453 TJ gőzt, valamint 95 millió m3, illetve 83
millió m3 földgázt vásárolt.
A kapcsoltan energiát termelő TVK Erőmű
kihasználtságának fokozása érdekében a 2
saját kazánunkat csak a fogyasztási csúcs
igények kielégítése érdekében, valamint a
karbantartások ideje alatt üzemeltetjük.
A CO2 kibocsátás szempontjából a legjobb
elérhető műszaki színvonalat jelentő erőmű
üzemeltetésével biztosítjuk a TVK működéséhez szükséges gőzmennyiséget. A korábbi
gőzfűtési rendszerek átalakításával az erőmű
távozó füstgáz hulladék hőjét hasznosítjuk az
alacsonyabb veszteséggel üzemelő hatékony
fűtési forróvíz rendszerben.

Egységes környezethasználati engedélyeztetés (IPPC)
Jogszabályi kötelezés alapján Egységes
Környezethasználati Engedély (IPPC) megszerzéséhez kötött üzemeink az alábbiak:
• Olefin-1
• Olefin-2
• HDPE-1
• HDPE-2
• LDPE-1
• LDPE-2
• PP-3
• PP-4
2006. év végére sikerült megszereznünk
az összes érintett üzemünkre az egységes
környezethasználati engedélyt.

ENERGIAHATÉKONYSÁG
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Célunk, hogy munkatársaink egyenlő
lehetőségekhez jussanak, folyamatosan képezhessék magukat és biztonságos körülmények között végezhessék
mindennapi munkájukat. Támogatjuk a
fiatal nemzedékek nevelését, a tudományos és művészeti tevékenységeket.

Társadalmi felelősségvállalás
A TVK stratégiája a gazdasági teljesítménycélok, a környezetvédelmi és a társadalmi
célok együttes megvalósítására koncentrál.
A gazdasági teljesítménycéljainkhoz párosuló
környezetvédelmi és társadalmi céljainkat az
EBK politikánkon és az alkalmazott minőségügyi, környezetvédelmi, egészségvédelmi és
biztonságtechnikai rendszereinken keresztül valósítjuk meg. Társaságunk kiemelten
fontosnak tartja a munkatársak iránti elkötelezettséget, a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtését, a környezet védelme
iránti elkötelezettséget, a minőségügyi szemléletet és a társadalmi felelősségvállalást.
Munkavállalóinkkal szemben felelősségteljes
magatartást tanúsítunk. Tiszteletben tartjuk
az emberi jogokat, csakúgy, mint a helyi és
nemzeti kultúrák értékeit és különbözőségeit.
Célunk, hogy munkatársaink egyenlő lehető-
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ségekhez jussanak, folyamatosan képezhessék magukat és biztonságos körülmények
között végezhessék mindennapi munkájukat.

Biztonságos munkavégzés
Társaságunknál a munkabalesetek alakulása
1961-ig visszavezethető. A baleseti helyzet
elemzésére a MOL-csoporton belül alkalmazott mutatószámokon túl a jelentésköteles
(három napon túl gyógyuló) esetekből képzett
fajlagos (ezer fő fizikaira vetített) értéket is
értékmérőnek tekintjük, mely lehetőséget ad
más munkáltatókkal, illetve ágazatokkal való
összevetésre.
Baleseti statisztikánk 2000 óta tartó töretlen javulása a kiszervezések okozta jelentős
létszámcsökkenés miatt tendenciájában
megváltozott. A jelentésköteles balesetek

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

számának előző évihez képesti változatlansága ellenére az ezer főre vetített érték némiképp (12,4%-kal) növekedett.

Munkabalesetek alakulása (1000 főre
vetített 3 napon túli baleset/év)
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Megjegyzés: A 2006. évi KSH adatokat
később publikálják.
A MOL-csoporton belül mértékadónak tekintett LTIF (Lost Time Injury Frequency, azaz az
egymillió ledolgozott munkaórára számított
egy napnál több munkaképtelenséggel járó
munkabalesetek száma) alakulása is javuló
képet mutat.

Tekintettel arra, hogy a baleseteink súlyossága kedvező irányban változott, s jórészt
ellensúlyozza a balesetek gyakoriságának
növekedését, tevékenységünk kockázatai
(kockázat = gyakoriság x súlyosság) lényegében változatlanok maradtak.
Tevékenység kockázatának mértéke
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Továbbra is kedvező helyzet tükröződik az
országos, valamint a vegyipari ágazat adataival való összevetésnél.
Munkabalesetek gyakorisága (3 napon
túl gyógyuló munkabalesetek szám
1000 fő fizikaira)
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A 2006-os év baleseti helyzete a célkitűzésekhez képest is kedvezően alakult.
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A balesetek kivizsgálását az elmúlt évben is
a vonatkozó jogszabályi és szakmai elvárásoknak megfelelően végeztük. Az ok-okozati
összefüggések feltárására minden esetben
alkalmaztuk az úgynevezett OK-FA módszert,
mely alkalmas az okok maradéktalan feltárására és az intézkedések teljes körű megfogalmazására.
Továbbra is meggyőződésünk, hogy a baleseti
helyzet javításában a kivizsgálás színvonalának meghatározó szerepe van. Vélhetően
e színvonal növekedését fogja szolgálni az a
többszöri egyeztetésen és tapasztalatcserén
alapuló csoportszintű döntés, mely szerint
2007-től a szoftvertámogatottságú úgynevezett TRIPOD módszer alkalmazandó a baleseti
okok elemzésére.
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A baleseti helyzet javítása érdekében év
közben is szükség volt javító intézkedésekre:
• Havi gyakorisággal jeleztük a baleseti mutatószámokat az érintettek felé, sajnos ezek
szervezeti egységek általi hasznosítása
elmaradt.
• Felhívtuk a figyelmet a biztonságos közlekedésre.
• Folyamatosan vizsgáltuk a közutak állapotát.
• Megvalósult a belső buszközlekedés biztonságos kialakítása.
A tanulságok széles körű levonását a TVK
Intraneten megjelentetett esettanulmányok
segítették.

Auditálás

2005
Közúti baleset
RAR

2006
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Az év folyamán 18 közúti balesetet regisztráltunk, amely az előző évhez képest 36%-os
csökkenést jelent. 2006-tól külön nyilván
tartjuk a sajáthibás baleseteket, az évben
bekövetkezett közúti balesetek ¾-ed része
sajáthibából történt. Balesetek összes anyagi
kárértéke 6,7 millió Ft volt. A közúti balesetek
egyike sem járt személyi sérüléssel.
Tűzvédelem
A TVK stratégiája a tűz, valamint a
haváriaesetek megelőzése. E cél érdekében
társaságunk nagy hangsúlyt fektet az ehhez
szükséges személyi és műszaki feltételek
fenntartására.

Technológiai információk

Vészhelyzeti tevékenység
Személyi változások

Technológiaváltások kezelése

Események kivizsgálása

Veszélyek elemzése
Szolgáltatói tevékenység

Képzés és teljesítmény

Munkakörülmények megváltozása

2006 folyamán a TVK területén 4 tűzeset
történt. Bár a tűzesetek száma a tavalyi évhez
viszonyítva kevesebb, az anyagi kár jelentős
(43,51 millió Ft). Személyi sérülés nem történt
a tűzesetek folyamán.

Eszközök biztonsága

Tűzesetek száma
0
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Az emberi tényező (vagy inkább emberi hiba)
kulcsszerepet játszik a rendkívüli események
kialakulásában. A szabályszegés, ismerethiány, vagy tévedés kiküszöbölésével számottevően csökkenthetnénk a nem kívánatos
események számát és következményeit. E
célt szolgálja a csoportszinten kezdeményezett, de a TVK-ra is kiterjesztett úgynevezett
Biztonságos Munkahelyek Projekt.
Az elmúlt év során ún. feladattervworkshopokon került sor a folyamatbiztonság-irányítási Process Safety Management
(PSM) rendszer elemeinek, a működésekért
felelős vezetők és a rendszer elemeit üzemeltetők általi áttekintésére.
Csoportszinten bevezetésre került a közlekedési balesetek fajlagos mutatószáma (RAR),
amelyet havi gyakorisággal kísértünk figyelemmel
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A tűzvizsgálatok következtetéseinek felhasználásával megtettük a szükséges lépéseket
a további tűzesetek jövőbeli csökkentésének
érdekében.
A munkavállalók közreműködésével a vészhelyzet esetén szükséges teendők elsajátítása
érdekében 16 alkalommal tartottunk különböző eseménynek megfelelő antihavária
gyakorlatot a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes egységeinknél. A gyakorlatok
elvégzését követően a résztvevő egységekkel
kiértékelést tartottunk.
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2006 szeptemberében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) által
szervezett nemzetközi biztonságtechnikai
konferencia keretében elméleti előadást,
valamint bemutató gyakorlatot tartottunk.
Hasonló magas szintű felkészülést jelent az
önkéntes vállalati tűzoltók számára a helyi,
megyei és országos tűzoltó versenyen való
eredményes részvétel.
A védelmi rendszer javítása érdekében a
HDPE-2 logisztika sprinkler rendszerébe
mechanikus nyomástörők lettek beépítve.
Felújításra került az Olefin-1 gyári tűzjelző
rendszer, s megtörtént a gázérzékelők jelzéseinek a Központi Ügyeletnél történő megjelenítése is.
2006-ban jogszabályi változás történt a tűzvédelmi szakvizsgáztatás terén. Az új vizsgáztatási rendszerhez szükséges regisztráltatást az
OKF-nél megszereztük, melynek eredménye
kb. évi 3 millió Ft vizsgáztatási díj megtakarítása. Decemberben már az új vizsgáztatási
rendszert alkalmaztuk.
Befejeződött az IT területén található NAF S
III típusú tűzoltó berendezés kiváltása, egy

modernebb környezetbarát HI FOG vízköddel
oltó rendszerre.
Elkészült a tervnek megfelelően a HDPE-1,
LDPE-1, PP-3 üzemek Potenciális Robbanásveszélyes Munkahelyek dokumentációja.
2006 év folyamán a helyi Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság 6 alkalommal tartott tűzvédelmi ellenőrzést, melyek alkalmával néhány
csekély hiányosságot tártak fel. Bírságolás
nem történt. Hasonló eredménnyel zárult a
BM OKF által tartott ellenőrzés is a Biztonsági
Jelentés témakörében.
A 2006. 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 gyakorolva ezzel is a gyors és szakszerű beavatkozást tűz esetén. A Zánkán
megtartott X. Flórián kupa tűzoltó versenyén
társaságunk csapatai nem mindennapi teljesítménnyel 9 első, 7 második és 7 harmadik
helyezést értek el.
A B.A.Z. Megyei Tűzoltó Szövetség által szervezett versenyen a TVK csapatai szintén több
dobogós helyezést érdemeltek ki.
Egészségvédelem
A foglalkozás-egészségügyi feladatoknak
a TVK szerződéses szolgáltatója útján tesz
eleget.
A veszélyforrások nagy száma és a lehetséges
következmények súlyossága miatt nagy jelentősége van a munkavállalók szakszerű orvosi
kontrolljának. A vizsgálatok elsősorban szív,
vér, vizelet, hallás, légzésfunkció vizsgálatokra
terjednek ki.
A sürgősségi betegellátás keretében az elmúlt
évben 67 esetben kellett ellátást biztosítani,
6,35%-kal többet, mint az azt megelőző évben.
Az ellátás elsősorban belgyógyászati, baleseti
és ideggyógyászati jellegű volt.
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Az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatokhoz kapcsolódóan a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató éves ütemterv szerint
biológiai monitorozást végez. 2006-ban 538
vizsgálat történt, mely közel 400 főt érintett.
Több egészségmegőrző programot indítottunk el, mint például a bőrgyógyászati, urológiai, tüdőgyógyászati, szív- és érrendszeri,
valamint mammográfiai szűrővizsgálat.
A fokozott expozíciók számáról adataink
1994-tól állnak rendelkezésre. Figyelemmel
kísérését azért tartjuk fontosnak, mert mint a
foglalkozási megbetegedés előzménye lehetőséget nyújt a hatékony megelőzésre.
Expozíció frekvencia változása (Egymillió
munkaórára vetített expozíció/év)
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A közelmúltban csoportszintű egyetértéssel
bevezetett expozíció frekvencia (az egymillió ledolgozott munkaórára vetített expozíciók száma) – mint mutatószám – mértéke
2003-ban jelentős emelkedést mutatott. Ezt
elsősorban a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató váltással járó, szakmailag színvonalasabb munkaegészségügyi tevékenységgel,
valamint a feltáró jellegű vizsgálatok teljesebbé tételével magyarázzuk. A 2005-2006-os
csökkenésben érvényesülhetett az expozíciós
esetek szakszerű kivizsgálására vonatkozó
munkabiztonsági-munkaegészségügyi törekvés, miszerint:
- a munkahelyi vezetés figyelemmel kíséri
a monitorozás eredményét meghatározó
időszak (előző munkanapok) munkavállalói
tevékenységét, mozgását,
- az orvosi vizsgálat eredményének függvényében van lehetőség az ártalomforrások
beazonosítására.
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A professzionális és gyors elsősegélynyújtás
biztosítása érdekében az egységvezetőknek
képzett elsősegélynyújtókat kell biztosítaniuk
minden munkaterületen, minden műszakban – jelenleg 48 helyszínen 236 fő kiképzett
elsősegélynyújtó van. A munkavállalók alapképzését, illetve továbbképzését hivatásos
elsősegélynyújtó mentőtisztek végzik.
2006-ban történt foglalkozási megbetegedésről nincs tudomásunk.
Az előző évekhez hasonlóan minden munkavállalóra kiterjedő csoportos élet- és balesetbiztosítást kötöttünk.

Munkaügyi gyakorlat
munkakörülmények

és

Humántőke fejlesztés
Társaságunknál HAY-rendszer működik, mely
azt jelenti, hogy minden esetben a munkakör
képezi a javadalmazási rendszer alapját. A
rendszer legnagyobb előnye – és ezért terjedt
el Európa-szerte –, hogy könnyen összehasonlíthatóvá teszi a különböző vállalatok
javadalmazási rendszereit. Bérpolitikai intézkedéseinket a prognosztizált inflációt figyelembe
vevő alapbéremelésen túl a munkakör-értékeléshez kapcsolódó eseti bérrendezések –
figyelemmel a munkaerőpiaci jövedelemszint
felmérésekre – és a rendkívüli teljesítmények
elismerése határozta meg.
Minden munkavállaló részesül karácsonyi
jutalomban, mely 1 havi alapbérnek megfelelő összegű juttatás. Az évközi, egyéni
teljesítményeket az éves alapbér 5,5%-ának
megfelelő, teljes mértékben differenciált
teljesítménybérrel ismerjük el.
A 2006. évben is figyelemreméltó összegű
választható béren kívüli juttatásban részesült
minden alkalmazott.
A zavartalan és biztonságos munkavégzés
feltételeiről való gondoskodás mellett a
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munkavállalók számára lehetőséget adunk
arra, hogy felkészültségük és gyakorlati
tapasztalataik
folyamatos
növelésével,
fegyelmezett és szorgalmas munkájukkal,
teljesítményükkel előre jussanak.
Hisszük, hogy egy társaság teljesítményét
nagyban befolyásolja, hogy az ott dolgozók
miképp vélekednek a munkájukkal összefüggő
körülményekről. A munkatársak véleményének megkérdezése tehát nemcsak egymás
jobb megismerését szolgálja, hanem sokkal
inkább iránymutatást jelent a vállalatvezetés
számára. A TVK ezért rendszeresen végez a
munkavállalók körében elégedettségi vizsgálatokat, melyek eredményeit a vállalat humán
erőforrás stratégiájának kialakításakor figyelembe vesszük, továbbá a társasági újságban
mindenki számára elérhetővé tesszük.
2006-ban „Kerekasztal” MOL-csoport szintű
munkavállalói elkötelezettségi felmérést
végeztünk. Hat országban a tizennyolc legnagyobb vállalatunk 13 500 munkavállalóját
kérdeztük meg, azzal a céllal, hogy felmérjük
a MOL-csoport dolgozóinak elkötelezettségét, valamint feltárjuk a teljesítményüket
hátráltató és elősegítő tényezőket. Az eredmények azt mutatták, hogy a Petrolkémiában
a dolgozói elkötelezettség összességében
jó, megegyezik a MOL-csoport átlagával, a
2004-es felméréshez képest még kismértékű
javulás is kimutatható. 2007 egyik fő prioritása MOL-csoport szinten a munkavállalói
elkötelezettségének növelése lesz. A TVK
elsősorban a közvetlen felettesek vezetői
készségfejlesztését és a fizikai munkakörülmények további javítását, tudatosabb karriertervezés és ösztönzés bevezetését célozza
meg. Az előrehaladást a felmérés 2008-as
megismétlésével ellenőrizzük.
Társaságunk vitathatatlanul a régió egyik
legvonzóbb munkaadója. Munkatársaink
teljesítményét, munkáját méltányos, versenyképes jövedelemmel ismerjük el. Jövedelempolitikánk alappillére, hogy a munkaerő piaci
középértékek felett, Q3±20%-os sávjában
fizessük meg munkavállalóinkat, mert hisszük,
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hogy céljaink megvalósításának alapfeltétele
a jól képzett, kreatív és motivált munkatárs.
A TVK alkalmazottainak átlagbére jelentősen
magasabb mind a magyarországi petrolkémiai ágazat bérei, mind a hazai átlagkereset
tekintetében.
Az innovatív légkör kialakítása és erősítése
érdekében az olyan ötleteket, javaslatokat,
amelyek összességükben fontos impulzusokat,
hasznosítható műszaki, szervezési vagy egyéb
megoldásokat jelentenek a társaság számára,
erkölcsi és anyagi elismerésben részesíti. A
munkavállalói ötletek hasznosításának menedzselésére az Ötletek Támogatási Rendszerét
(ÖTR) működtetjük. Az ÖTR-rel ösztönözzük
az emberi tehetség kibontakozását és érvényesülését. Minden beérkezett ötletet díjazunk
legalább egy jelképes 3000 forintos összeggel, ugyanakkor a beérkezett ötletek túlnyomó
része hasznosításra alkalmas.
A benyújtott ötletek száma és a
kifizetett ötletdíj alakulása (ötletek
száma-kifizetett ötletdíj/év)
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Megjegyzés: az adatok ezer forintban lettek
megadva

Teljesítményértékelési rendszert működtetünk, ezzel is növelve a munkavállalók
elégedettségét, motivációját, és a gyorsan
változó gazdasági környezethez való sikeres
alkalmazkodást segítettük elő. A menedzsereknek és az értékesítési területen dolgozóknak számszerűsített mutatókon alapuló külön
teljesítményértékelési rendszer dolgoztunk ki
annak érdekében, hogy a társaság pénzügyi
és hatékonysági mutatói nagyobb hangsúlyt
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kapjanak és tovább erősítsük az alkalmazottak elkötelezettségét.
Törekszünk arra, hogy a felsővezetői pozícióinkat a helyi szakemberek töltsék be. Ez
tükröződik az aktuális számokon is, a felsővezetők 50%-a, valamint a középvezetők 80%-a
a helyi szakértői gárdából lettek kinevezve.
A munkavállalók és a vezetés kapcsolata
Három reprezentatív szakszervezet, egy
Üzemi Tanács és egy Munkahelyi Munkavédelmi Bizottság végzi érdekképviseleti
munkáját a TVK-n belül.
A szükséges egyeztetéseket követően 2005
októberében a csoporton belül elsőként
megalakult a paritásos testület, az ügyrend,
és az elfogadott éves munkaprogram szerint
végezte munkáját. A testületi munka jól szolgálta a nagyobb horderejű kérdések korrekt
egyeztetését a munkáltatói és munkavállalói
oldal között.
A TVK Munkavédelmi Bizottsága és a munkáltatói oldal képviselői 2006-ban is sikeresnek
mondható, hatékony érdekegyeztetési tevékenységet folytattak.
Megalakult és negyedévente, ütemterv
szerint ülésezett a TVK Paritásos Testülete,
mely az év során az alábbi fontosabb témákat
tárgyalta:
• 2005. évi EBKM tevékenység értékelése,
• Éves Intézkedési Terv alapelveinek egyeztetése,
• kockázat felülvizsgálatok végrehajtásának
tapasztalatai,
• beruházási-fejlesztési elképzelések EBKM
vonzatai.
Az érdekegyeztetés üzemi szinten is működött. A munkavédelmi képviselők részt vettek
a munkahelyi munkavédelmi bizottságok
munkájában, a balesetek kivizsgálásában,
tájékoztatást kértek a munkahelyeken felmerülő munkavédelmi kérdésekben, továbbították a munkavállalók felvetéseit.
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A Bizottság munkáját, érdekérvényesítő tevékenységét hátráltatta a MOL-csoport integrált
működési formájának kialakítása. A csoportszintű döntésekben való részvétel módja, a
jogszerű működés formájának megteremtése
még megoldásra vár.
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 szervezettségi mutatójával (2001: 64%, 2002: 67%,
2003: 69%, 2004: 64%, 2005: 64,3%, 2006:
64,5%).
A társaság a törvényi előírásokon felül is
támogatja a szakszervezetek tevékenységét
(pl. tréningek szervezése, konferenciákon
való részvétel).
A munkavállalók képviseletét helyi megállapodások szabályozzák és a szakszervezetekkel való egyezmények biztosítják. Az
egyezmények kedvezőbb feltételeket teremtenek, mint a törvények, A TVK határozatlan
idejű Kollektív Szerződéssel rendelkezik és
2006. december 19-én középtávú megállapodást kötöttünk az érdekképviseletekkel a
2007-2009. évi bér- és juttatási rendszerről.
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,
amely túllép a törvény által előírt kötelességeken. Bármely fél által felvetett összes ügy
megvitatásra kerül nemcsak a HR bevonásával, hanem az érintett területek vezetőivel
karöltve. A Biztonsági Humán Koordinációs
értekezletek havonta kerülnek megtartásra,
amelyeken csak EBK témák szerepelnek.
Ezeken túl, minden társasági szintű humán
erőforrás programmal kapcsolatban fórumokat tartunk, ahol az alkalmazottak közvetlenül
intézhetnek kérdéseket a menedzsmenthez.
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Képzés, fejlesztés
Alapfilozófiánk, hogy stratégiai céljaink
végrehajtásának egyik legfontosabb sikertényezője a szakmailag jól képzett, motivált, a
céggel szemben teljes mértékben elkötelezett
munkaerő. Társaságunk fejlődéséhez egyre
több, jól felkészült, naprakész információval
rendelkező, tehetséges szakemberre van
szükségünk. A technológia gyors, a munkafeladatok folyamatos változásai megkívánják,
hogy a munkavállalók sokkal gyorsabban
szerezzenek új szakismereteket, mint bármikor a múltban.
A TVK érdekelt a stratégiai humán erőforrás fejlesztésben, vagyis hogy a megfelelő
képzettséggel rendelkező emberek a megfelelő helyen legyenek a megfelelő időben,
hiszen ez az alapja a szervezet hosszú távú
hatékonyságának. Ugyanakkor egy idő
után a szervezetben a legtöbb egyén egyre
inkább érdekelté válik a saját fejlődésében, új
jártasságok és képességek megszerzésében,
ami folyamatos személyes növekedéshez és
hosszú távú elégedettséghez vezet. A karriermenedzsment egyike azoknak a kulcsfolyamatoknak, amely integrálja ezeket az egyéni
és a szervezeti célokat.
A társaságnál elindult a karriertervezési rendszer programja, melynek célja az utódlásokra
történő tudatos felkészülés, illetve az érintettek fejlesztése, részükre kihívást jelentő
előmeneteli lehetőségek biztosítása.
A program elindításának céljai:
- a rugalmasság növelése (rugalmas szervezeti egység, csoportmunka, az alkalmazottak
innovációs készségének javítása),
- a motiváció növelése (a munkamotiváció,
a megelégedettség, a munkahelyi légkör
javítása, az alkalmazottak vállalati célok iránti
elkötelezettségének javítása),
- képzett alkalmazotti gárda biztosítása (a
saját kvalifikáltsági szint emelése, megfelelő
utánpótlás biztosítása, az aktuális feladat
elvégzéséhez szükséges képzettség javítása,
a képzettségi potenciál javítása),
- az egyéni igények figyelembevétele (maga-
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sabb fizetés, a szociális biztonság, az átképezhetőség és mobilitás növelése, a karriercélok
megvalósításának lehetősége).
Továbbra is stratégiai célunk a jól képzett
munkaerő biztosítása, ennek megfelelően az
intézményi képzéseket és az egyéni fejlesztéseket fokozatosan kiegészítik a szervezetfejlesztést célzó „on the job” tréningek,
illetve a csoportfejlesztések. 2006-ban 92
fő leendő munkavállaló vett részt munka- és
tűzvédelmi, környezetvédelmi, minőségügyi és információtechnológiai oktatáson.
Személyzetfejlesztési programjainkon összesen 1156 fő vett részt, a képzési idő közel 60
ezer óra, így az egy alkalmazottra eső átlagos
képzési idő 2006-ban 50,2 óra volt, amelyre
összesen 81 millió Ft-ot fordítottunk. Elindítottuk a STAFÉTA programot a polimer- és
olefinüzemekben, mely a tudatos, vállalati
szinten összehangolt művezető és vezető
rendszerkezelő utánpótlást célozza meg,
elősegíti a szakmai előmenetelüket. A program kapcsán 154 fő vett részt Változásmenedzsment és Vezetésfejlesztés tréningen.
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Az Erdey-Grúz Tibor Vegyipari Szakközépiskolával együttműködve beindult az általános
vegyész-technikus képzés 21 fő munkavállaló
részvételével.

Esélyegyenlőség és sokféleség
Ezen jogokat a Kollektív Szerződés, a
MOL-csoport Etikai Kódexe és a szakszervezetekkel történő megegyezések által garantáljuk. Annak ellenére, hogy nincs felügyeleti
rendszer, nem merültek fel ezen a téren problémák 2006-ban. Minden releváns társasági
eljárást azért alakítottunk ki, hogy minimalizáljuk a diszkrimináció lehetőségét. A TVK-nál
semmilyen diszkriminációt nem tolerálunk.
A munkavállalók és a munkáltatók közötti
kapcsolattartás során a TVK mint munkáltató
maximálisan figyelembe veszi a munkavállalók emberi méltóságát az egyenlő bánásmód
elvének követésével és a vezetőknek a munkavállalók irányában tanúsított magatartásával
(Intranet fórum, Kerekasztal felmérés stb.).

ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS SOKFÉLESÉG

Emberi jogok

és tiszteletben tartását az erre vonatkozó
jogszabályok (Alkotmány, Munka Törvénykönyve, Munkavédelmi Törvény, Személyes
adatok védelméről szóló törvény, az Egyesülési jogról szóló törvény stb.), valamint a
belső szabályok (Kollektív Szerződés, Etikai
Kódex) következetes betartásával és betartatásával valósítja meg.

Az emberi jogokat a Kollektív Szerződés, a
MOL-csoport Etikai Kódexe és a szakszervezetekkel történő megegyezések alapján
szabályozzuk. Az érdekelt személy fordulhat
az Etikai Bizottsághoz, az Üzemi Tanácshoz (a
társasági struktúrán belül) és a szakszervezetekhez (a társasági struktúrán kívül).
Ezen felül a TVK-n belül létezik egy HR rendszer,
amely révén az 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 mint munkáltató a munkavállalói
irányába az alapvető emberi jogok védelmét

Az alapvető emberi jogok védelme és érvényesülése különösen az alábbi területeken
jelentkezik:
• A TVK mind a munkaviszony létesítése,
mind a munkaviszony fenntartása során
következetesen kerüli a diszkriminációt,
vagy bármilyen hátrányos megkülönböztetést, illetve törekszik az egyenlő bánásmód
követelményeinek megvalósítására.
• A TVK-nál minden munkavállalónak joga
van ahhoz, hogy érdekeinek védelme és
véleményének kifejtése céljából szakszervezetet alapítson, vagy ahhoz csatlakozzon.
A TVK tiszteletben tartja az érdekképviseleti
szervek jogait.
• A TVK a munkavállalók testi és lelki egész-

Az Etikai Kódexet és a kapcsolódó kiadványokat évente felülvizsgálja a társaság a hazai
és nemzetközi törvényi környezet módosulásának, a nemzetközi standardoknak, a
MOL-csoport stratégiája és jövőképe változásainak alapján.

EMBERI JOGOK
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ségének megőrzését különféle intézkedések
megvalósításával támogatja. Az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében törekszik a műszaki fejlődés legújabb eredményeinek alkalmazására.
A munkavédelem, az egészségügyi szolgálat és az orvosi ellátás megszervezése ezen
célok megvalósítását szolgálja.
• A TVK tiszteletben tartja a munkaidőre
vonatkozó szabályokat és elismeri a munkavállalók jogát a pihenéshez, a szabadidőhöz
és a rendszeres fizetett szabadsághoz. A
TVK-nál ismeretlen fogalom a fekete foglalkoztatás vagy a színlelt szerződés.
• A TVK-nál minden munkavállalót megilleti a
személyes adatok védelméhez fűződő jog.
• Minden munkavállaló a törvényben meghatározottak szerint jogorvoslattal élhet
minden olyan munkáltatói intézkedéssel
szemben, amely a jogát, vagy a jogos érdekeit sérti. A TVK a munkavállalók jogainak
érvényre juttatása érdekében független
jogsegélyszolgálatot működtet.
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Társadalmi célú befektetések
Hagyományosan elkötelezettek vagyunk
a fiatal nemzedék nevelése iránt, kiemelt
figyelmet fordítunk az egészséges életmód
kialakításának elősegítésére, a természeti és
társadalmi környezetünkkel szembeni felelősségvállalásra, a tudományos és művészeti
tevékenységekre. Ezeket az értékeket büszkén
képviseli társaságunk, és igyekszik megosztani erőforrásait azokkal, akik professzionális
munkával, nagy szakértelemmel rendelkeznek, kivételes egyéni, illetve csapatteljesítményekre képesek.
Támogatói politikánk alapelveinek megfelelnek társadalmi szerepvállalási tevékenységünk nyilvánosan is látható eredményei.
Éves szinten közel százmilliós nagyságrendben költünk szponzorálásra, támogatásokra.
Társaságunk szponzorálási, támogatási szerződései több éves, sikeres kapcsolatokra,
együttműködésekre nyúlnak vissza. E téren is

TÁRSADALMI CÉLÚ BEFEKTETÉSEK

érvényesül az alapértékeink között megfogalmazott elv, miszerint a kölcsönös előnyökön
alapuló, tartós üzleti kapcsolatokra törekszünk.
A megfelelő színvonalú szakember-igényének biztosítása érdekében szoros és sokrétű
kapcsolatot tartunk fenn felsőfokú és középfokú oktatási intézményekkel, és jelentősen
támogatjuk eredményes oktatói munkájukat
és kutatási tevékenységüket. A szakképzési
hozzájárulás terhére négy egyetem és négy
szakközépiskola részére 39 millió Ft összegben nyújtottunk fejlesztési támogatást.

A „Tiszaújváros Jövőjéért” Alapítvány az
önkormányzattal közösen támogatta a város
életét és hírét meghatározó kiemelkedő programjait, személyiségeit. A 2000-ben alapított
„A TVK a Dél-borsodi régió fejlesztéséért”
Alapítvány a nevében jelzett régió felzárkóztatásának segítését célozza meg alapvetően
szociális, oktatási és egészségügyi területeken. 2000. évi alapítása óta az Alapítvány
315 tanulót részesített ösztöndíj támogatásban „A hátrányos helyzetű, tehetséges és jó
tanuló gyermekekért” pályázatán keresztül és
a régió 31 településén 290 projektet támogatott az itt lakók életkörülményeinek javítása
érdekében.

A kultúra és a tudományok elkötelezett
támogatójaként célunk elsősorban régiónk
rangos
eseményeinek,
intézményeinek
pártfogolása. A Miskolci Nemzeti Színház,
a Tiszadobi Zongorafesztivál és a Miskolci
Nemzetközi Operafesztivál támogatásával
nagyban hozzájárul társaságunk, hogy évrőlévre színvonalas kulturális rendezvényekkel
gazdagodjon a régió.
A múzeumok elkötelezett támogatójaként a
Herman Ottó Múzeum és a Magyar Vegyészeti
Múzeum évek óta tartó támogatása mellett
2006-ban örömmel segítettük a Néprajzi
Múzeum Műanyag című kiállításának megvalósulását. A TVK az egyik előállítója annak
az alapanyagnak, amely a kiállítás egyetlen
és központi témája, ezzel kiindulási pontja a
bennünket körülvevő műanyag tárgyi kultúrának. Szerencsés találkozás, hogy együtt
valósíthattuk meg a nagyszabású – közel 500
tárgyat bemutató – kiállítást.
Sportszponzorálási programjaink között a 10.
jubileumi TVK Triatlon Világkupa és Nagyhét volt a legjelentősebb. Büszkék vagyunk
rá, hogy együtt szoríthattunk 2006-ban is a
legjobbaknak! Sebestyén Júlia olimpikon, a
Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület, a Magyar
Triatlon Szövetség, a TVK Mali Triatlon Klub
és a TVK Balloon Team sikereit magunkénak
érezzük, hisz valamennyien régiónk kiválóságai.
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Teljesítményjelzők

Gazdasági teljesítménymutatók
Pénzügyi adatok
Nettó eredmény (millió Ft)

2002

2003

2004

2005

2006

1 819

5 278

8 947

6 409

17 271

0,6

5,7

13,3

9,5

11,8

ROACE (%)
Teljes részvényesi megtérülés - % TVK Nyrt.

21,23

0,38

27,94

4,38

n.a.

710

-1 220

2 943

1 677

149

Társasági adó (millió Ft)

Környezetvédelmi teljesítménymutatók
2002

2003

2004

2005

2006

Környezetvédelmi beruházások

147

12

78

79

49

Szennyezett vizek kezelése

231

235

251

276

288

Veszélyes hulladékok kezelése

115

74

94

124

59

Szennyezett területek kármentesítése

314

556

516

525

487

ÖSSZESEN

807

877

939

1 004

883

Levegő (tonna)

78

(millió Ft)

2002

2003

2004

2005

2006

CO2

814 680

824 112

846 948

1 299 877

1 111 518

SO2

14

22

21

24

57

VOC

2

19

3

8

27

NOX

495

431

448

453

552

CO

208

22

35

47

71

PM

26

10

11

14

23

CH4

365

353

371

595

578
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Hulladék (tonna)
Veszélyes

2002

2003

2004

2005

2006

2 817

2 059

2 202

2 778

2 455

Egyéb (nem veszélyes)*

52 214

49 971

74 160

71 269

60 603

Lerakott

51 980

49 362

13 022

2 087

1799

1 460

2 132

59 976

65 916

59 724

Hasznosított / újrahasznosított

* tartalmazza a kármentesítési munkálatok hulladékát is (mésziszaptározók felszámolásából 2004. évben:
70 961; 2005. évben: 64 765; 2006. évben: 59 279 tonna)

Víz (tonna)

2002

TPH (tonna)

2003

2004

2005

2006

13,9

12,4

14,2

26,7

22,5

KOI

156,2

159,6

210

279

275

SS

6 300

7 100

4 978

–

-

Ivóvíz felhasználás (m3)
Technológiai vízfogyasztás

249 957

216 490

193 310

607 911

507 691

7 557 917

7 518 042

5 715 218

8 699 624

11 442 139

0

0

0

0

0

1 m3 feletti olajelfolyások (esetek)

Társadalmi teljesítménymutatók
Munkavállalók
Összes TVK alkalmazott

2002

2003

2004

2005

2006

2 056

1 873

1 571

1 454

1 200

Szakszervezeti tagok aránya (%)

67

69

64

66,05

64,5

A nők aránya 3. szintű vagy magasabb
vezetői pozícióban (%)

25

27

11

8

4

213 925

228 322

265 109

298 333

318 662

32,6

33,1

32,7

30,0

31,9

Átlagos havi jövedelem
Nők száma (%)

Alkalmazottak életkor és nem szerinti megoszlása
21-24 év

Férfi

Nő

Összesen

18

1

19

25-29 év

51

16

67

30-34 év

141

61

202

35-39 év

139

74

213

40-44 év

125

62

187

45-49 év

131

72

203

50-54 év

125

81

206

55-59 év

73

26

99

60- felett

4

–

4

807

393

1200

Összesen

Megjegyzés: 2006. december 31-i adatok
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Szószedet

APC (Advance Process Control) – Az APC-

pítvány – az Európai Kiválóság Díjat lebonyolító

rendszer magas szintű folyamatszabályozást jelent.

szervezet

Társaságunk esetében ez gyakorlatilag annyit tesz,

EBITDA – amortizációval növelt üzemi eredmény

hogy az egyes folyamatok változásait – a kezelői

(üzemi eredmény és az értékcsökkenés összege)

beavatkozáshoz képest – gyorsabban és finomab-

EMAS

ban kézben tudjuk majd tartani. A processzor sok-

Scheme) – Környezetvédelmi vezetési és hitele-

and

Audit

kal gyorsabb reakció idővel tud megfelelő választ

sítési rendszer, egyike az önkéntes részvételen ala-

adni, hogy a célértéktől történő változás visszaál-

puló környezetvédelmi vezetési rendszereknek az

lításához mely folyamatot miként kell szabályozni,

Európai Unióban.

módosítani.

Etilén – Az alkén homológsor első tagja, összeg-

BAT (Best Available Technique) – az adott te-

képlete: C2H4. A két szánatom között kettős kötés

rületen elérhető legjobb technika alkalmazása

van.

DQMS (Development Quality Management

ÉKÖVÍZIG – Észak-magyarországi Környezetvé-

System) – a MOL-csoport minőségfejlesztési pro-

delmi és Vízügyi Igazgatóság

jektje

ÉKTVF – Észak-magyarországi Környezetvédelmi,

EB (Executive Board) – A MOL-csoport szintű

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

integrált vállalatirányítási felelősségének megva-

Fokozott expozíciós frekvencia – 1 millió

lósítására létrejött bizottság, amelynek elsődleges

munkaórára vetített bejelentett fokozott expozíciók

feladata a MOL-csoport stratégiájának megvalósí-

száma

tása és a MOL-csoport működésének operatív irá-

GRIG

nyítása.

Guideline) – Számos érintettet átfogó folyamat

EBK – a TVK Egészségvédelem, Biztonságtechnika,

és független intézmény, amelynek küldetése világ-

Környezetvédelem szervezete

szerte elfogadható fenntarthatósági jelentési irány-

EBKM – a TVK Egészségvédelem, Biztonságtech-

vonalak kidolgozása és elterjesztése.

nika, Környezetvédelem, Minőségügy szervezete

HDPE (High Density Polyethylene) – nagysű-

EFQM (European Foundation for Quality

rűségű polietilén

Management) – Európai Minőségfejlesztési Ala-
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(Global

Reporting

Initiative

Homopolimer – azonos monomerből felépülő

Olefin – Kettős kötést tartalmazó alkén homológsor

polimer

egy tagja. Általános összegképlete CnH2n.

IIR – Integrált Irányítási Rendszer

PE 100 – Bimodális HDPE csőalapanyag, amely-

IPPC (Integrated Pollution Prevention and

ből gáz és ivóvízcső alkalmazáshoz gyártott cső

Control) – integrált szennyezés-megelőzés és

élettartama 10 MPa gyűrűfeszültség terhelés mel-

csökkentés

lett minimum 50 év.

ISO szabványok – Nevüket az 1947-ben ala-

PM – Égés vagy egyéb technológiai folyamatok

kított

Szervezetről

eredményeként keletkező szálló nem toxikus por.

(International Organization for Standardization

A legveszélyesebbek a 10 µm-nél kisebb frakciók.

– ISO) kapták. A szervezetet „az ipari szabványok

(PM10).

nemzetközi koordinálása és egységesítésének

Polietilén – Etilén monomerből felépülő poli-

elősegítése” céljából alapították, jelenleg 148 tag-

mer, mely egyéb, az etiléntől eltérő monomert, ún.

ja van. Az országokat a szervezetben általában a

komonomert tartalmazhat.

nemzeti szabványokért felelős testületek, hazánkat

Polimer – ismétlődő egységekből felépített szer-

a Magyar Szabványügyi Testület, az MSZT képvi-

ves vagy szervetlen makromolekulák összessége

seli. Az ISO szabványok olyan nemzetközi műszaki

Polipropilén – Propilén monomerből felépülő

Nemzetközi

Szabványügyi

megállapodások, amelyek lehetővé teszik a tech-

polimer, mely egyéb, a propiléntől eltérő mono-

nológiák, termelési folyamatok és a rájuk alapuló

mert, ún. komonomert tartalmazhat.

szolgáltatások világméretű egyeztetését, mérését,

Propilén – Az alkén homológsor második tagja,

összehasonlítását és minősítését.

összegképlete: C3H6. Két szénatom között egy ket-

ISO 9001:2000 – A minőségirányítási rendsze-

tős kötést tartalmaz.

rek szabványa, a kettőspont után a szabvány kiadá-

PSM (Process Safety Management) – folya-

sának dátumát jelölik.

matbiztonság-irányítási rendszer

ISO 14001:2004 – a környezetközpontú irányí-

ROACE – átlagos lekötött tőkére jutó megtérülés

tási rendszerekre vonatkozó szabvány

SS – szilárd anyagok, olyan részecskék, amelyek

OHSAS 18001:1999 – a munkahelyi egészség-

vízben nem oldódnak.

védelemre és biztonsági irányítási rendszerekre

TPH (összes alifás szénhidrogének) – Kő-

vonatkozó szabvány

olajszármazékok. A vizek szerves (olaj eredetű)

OKF – Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-

szennyező anyagának mérőszáma.

ság

TQM

(Total

Quality

Management) – A

oxigénigény) – a szennyvíz

Teljeskörű Minőségirányítás olyan vezetési mód-

szennyezettségi mértéke, egységnyi szennyvízben

szer, filozófia és vállalati gyakorlat, amely a szerve-

a szerves anyagok alkotóelemeinek kémiai oxidá-

zet céljainak érdekében a leghatékonyabb módon

ciójához szükséges oxigénszükségletének mennyi-

használja fel a szervezet rendelkezésére álló embe-

sége

ri és anyagi erőforrásokat.

Kopolimer – kettő vagy több különböző mono-

TRIPOD – szoftver-támogatottságú módszer a

merből felépülő polimer

baleseti okok kivizsgálására

LDPE (Low Density Polyethylene) – kissűrű-

TROIF

ségű polietilén

Illness Frequency) – az összes jelentésköteles

LTI (Lost Time Injury) – munkaidő kieséssel

foglalkozási megbetegedés gyakorisága egymillió

járó munkabalesetek száma

ledolgozott munkaórára vonatkoztatva

LTIF (Lost Time Injury Frequency) – az egy

Veszélyes hulladékok – A 2000. évi XLIII. tv.

millió ledolgozott órára jutó, munkaidő kieséssel

2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok

járó munkabalesetek száma

közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen

MDPE (Medium Density Polyethylene) – kö-

anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete,

zepes sűrűségű polietilén

összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a

Monomer – a polimerizáció kiindulási alapanya-

környezetre kockázatot jelentő hulladék.

gai

VOC – szobahőmérsékleten illékony szerves ve-

MBT – Műszaki Beavatkozási Terv

gyületek, szénhidrogének

KOI

(kémiai

(Total

SZÓSZEDET

Reportable

Occupational
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Véleménykérő lap
Kérjük, nyomtassa ki és töltse ki az alábbi kérdőívet, majd küldje el nekünk. Köszönjük, hogy
észrevételeivel és javaslataival hozzájárul a következő jelentésünk tartalmi és esztétikai színvonalának növeléséhez! Címzett: Pálffy Gábor Cím: TVK Nyrt. 3581 Tiszaújváros, Pf. 20
Telefon: +36 49 522-917 • Fax: +36 49 521-018
Küldő:.............................................................
Cég:...............................................................
Telefon:..........................................................
Fax:................................................................
Dátum:...............................................................................................................................................
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
□ megfelelő
□ átlag alatti
□ elfogadhatatlan

□ átlagos

4. Számomra a jelentés külleme, szerkesztése:
□ kiváló
□ megfelelő
□ átlagos
□ átlag alatti
□ elfogadhatatlan
5. Számomra a következő részek voltak különösen érdekesek:
□ Vállalat bemutatása
□ Kiemelt eredményeink
□ Vállalatirányítási rendszerek
□ Környezetünk védelme
□ Középpontban az ember
□ Egyéb: ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…
6. Számomra ez a jelentés nagyobb értéket képviselne, ha a következők is szerepeltek volna
benne:
………………………………………………………………………………………………
…………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………
7. Kérjük, jelölje meg, hogy az érintettek mely csoportjába tartozik:
□ alkalmazott
□ hatóság
□ pénzügyi elemző
□ tudományos szervezet □ civil szervezet □ vállalat
□ üzleti partner
□ részvényes
□ egyéb: ………………....................................................
Aláírás:…………………………………………………………
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VÉLEMÉNYKÉRŐ LAP

Társasági információk
Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.)
A társaság székhelye
3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, Gyári út
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
Fióktelep: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. II. emelet

Társasági kommunikáció
3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, Gyári út
Postacím: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20
Telefonszám: +36 49/522-917
Központi faxszám: +36 49/521-018
E-mail: SDreport@tvk.hu

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

MOL-csoport
A MOL-csoportba tartozó társaságok fenntarthatósági jelentéseinek online változatait
(a jelen és korábbi években megjelenteket)
megtalálhatja a www.mol.hu illetve a www.
molgroup.hu weblapokon.
Angol nyelvű, nyomtatott változatokért a
következő szervezethez fordulhat:
MOL Nyrt.
Társasági kommunikáció
1986 Budapest
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