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T

isztelt Partnereink, Ügyfeleink!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a TVK Rt. 1999-ben eredményes gazdálkodása és termelõ kapacitásainak jelentõs bõvítése mellett
tovább csökkentette tevékenysége környezeti hatásait, javította tevékenységének környezetvédelmi teljesítményét.
Alapfilozófiánk középpontjában továbbra is az ember és a környezet
áll. A környezeti hatások csökkentésén túlmenõen ezért megkülönböztetett figyelmet fordítunk a munkahelyi és környezeti biztonság javítására, dolgozóink egészségének védelmére is.
Az ISO 14001 nemzetközi szabvány szerint 1997-ben tanúsított Környezetközpontú Irányítási Rendszert következetesen alkalmazva javítottuk
munkatársaink környezet iránti elkötelezettségét, összességében eredményesen tettünk eleget a környezetvédelmi politikánkban általánosan
megfogalmazott, a konkrét intézkedések tekintetében pedig az üzleti
terveinkbe beépített célkitûzéseinknek.
Tevékenységünk folyamatos bõvítését, és környezetvédelmi teljesítményünk javítását a fenntartható fejlõdés követelményeinek messzemenõ
figyelembevételével és a felelõsségteljes gondoskodás elvének érvényesítésével kívánjuk elérni.
Termékeink környezetkímélõ elõállítása mellett célul tûztük ki az azok
elhasználódása után visszamaradó hulladékok minél nagyobb hányadának
közvetlen, vagy partnerek közremûködésével történõ gyûjtését és hasznosítását, továbbá a hasznosításra alkalmas technológiák fejlesztését.
Ennek a célnak a megvalósítása érdekében komplex hulladékhasznosítási
koncepciót dolgoztunk ki, melynek realizálásaként 1999-ben a TVK Rt.
tulajdonában lévõ négy tiszaújvárosi telephelyû Kft-nk bevonásával kialakítottuk Környezettechnológiai Üzletágunkat.
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Hisszük, hogy a fenntartható fejlõdés a mûanyagok, azokon belül is a
TVK Rt. által elõállított környezetbarát polietilén és polipropilén
termékek növekvõ térhódítása nélkül nem képzelhetõ el.

Ezeknek az

anyagoknak a helyettesítése természetes anyagokkal ma már elképzelhetetlen és a környezet jelentõs, visszafordíthatatlan károsodása nélkül
megoldhatatlan.
A mûanyagok fontos elemei életminõségünk szinten tartásának és javításának. Korszerû, biztonságos, higiénikus és esztétikus termékcsomagolás mûanyagok nélkül ma már szinte elképzelhetetlen, de arányuk viszszaforgatható szerkezeti anyagként is folyamatosan növekszik, elsõsorban a gépjármû-gyártás területén, illetve más gazdasági ágazatban is.
Mint eddig is tettük, a továbbiakban is készek vagyunk környezetvédelmi, egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai céljaink megvitatása és támogatása érdekében nyílt párbeszédre minden, a környezet
védelme iránt elkötelezett, közvéleményt formáló szervezettel.
Bízunk abban, hogy a tevékenységünk iránt már eddig is tapasztalt bizalom tovább erõsíthetõ. Ennek érdekében a jövõre vonatkozó terveink
Önökkel történõ megosztása mellett napi munkánkról, eredményeinkrõl és
gondjainkról is rendszeresen tájékoztatni kívánjuk a Társaságunk tevékenysége iránt megtisztelõ figyelmet tanúsító kedves érdeklõdõket.
Tiszaújváros, 2000. március

Pálfi Sándor
vezérigazgató
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Adatok és eredmények

A

tiszaújvárosi telephelyû és székhelyû TVK Rt. tevékenységében meghatározó a polietilén (PE) és polipropilén (PP) mûanyag alapanyagok elõállítása.
A Társaság 1999. évi legfontosabb mûködési és üzleti adatai az alábbiak
Felhasznált alapanyagok

vegyipari benzin
atmoszférikus gázolaj

Értékesített termékek

Pénzügyi adatok
(IAS, konszolidált,
auditált)

4

64,6 kt

etilén

300,0 kt

propilén

154,4 kt

egyéb olefingyári termékek

289,9 kt

LDPE

98,8 kt

HDPE

160,1 kt

polipropilén

134,4 kt

üzemi eredmény

6,030 MFt

kamat és adózás elõtti eredmény 5,281 MFt
nettó eredmény
beruházások

Létszám 1999. december 31.

829,1 kt

7,196 MFt
32,439 MFt
3,259fõ

Telephelyi adatok

A

TVK Rt. Magyarországon egyetlen telephellyel rendelkezik, amely

Tiszaújvárosban van. A Jelentés is erre a telephelyre vonatkozik.
A gyártelep Tiszaújváros lakóterületétõl déli irányban 1,5 km távolságban, a Tisza folyótól pedig hasonló távolságban nyugati irányban helyezkedik el.
A telephelytõl délre a MOL Rt Tiszai Finomító, keletre pedig a tiszapalkonyai AES Tisza Erõmû Kft helyezkedik el.
A telephely területe közel 5 km2, amelynek határaitól valamennyi lakott
település távolsága meghaladja légvonalban az 1 km-t.
A telephelyen üzemeltetett technológiák iparivíz igényét a szomszédos
hõerõmû vízkivételi mûvén keresztül a Tisza folyóból elégítjük ki.
Az elvezetett tisztított és csapadékvizek befogadója is a Tisza, ahová
a kibocsátott vizeket részben közvetlenül, részben pedig a telephely területét kelet-nyugat irányban szétválasztó Sajó-csatornán keresztül vezetjük be.
A telephely a felszíni vizek tekintetében a IV. (öntözõvízbázisok), a
felszín

alatti

vízkészletek

tekintetében

pedig

az

I/2

(kiemelt

vízminõségvédelmi területek) kategóriába tartozik.
Levegõtisztaság-védelmi szempontból a terület védett II. besorolású.
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Technológiák adatai

A

Társaság telephelyén az alábbi petrolkémiai termelõegységeket mûködtetjük:
Gyár

Technológia

Üzembe helyezés éve

Jelenlegi kapacitás kt/év

Olefin

Linde

1975

350

LDPE

ICI

1970

55

LDPE

BASF

1991

60

HDPE

Phillips

1986

190

PP

Sumitomo

1983

50

PP

Himont

1989

90

PP

Himont

1999

140

Valamennyi felsorolt alapanyaggyártó technológia korszerû, számítógépes
folyamatvezérléssel

mûködtetett

rendszer.

A

technológiák

mindegyike

zárt. A lefúvott belsõ anyagáramokat fáklyarendszereken keresztül vezetjük el, és 60-80 m magasságban elégetéssel ártalmatlanítjuk.
Az elõállított alapanyagok egy részének késztermékké történõ feldolgozása a mûanyagfeldolgozó üzletágakban történik, ahol a technika jelenlegi szintjének megfelelõ, korszerû berendezéseket üzemeltetünk. Jelenleg a gyártókapacitás 50 kt/év.
A termékeink iránt növekvõ piaci igények kielégítése érdekében 1999-ben
 az Olefingyár etilén elõállító kapacitását a korábbi 290 kt/év-rõl
350 kt/évre növeltük,
 befejeztük a 140 kt/év kapacitású új polipropiléngyárunk építését,
 üzembe helyeztük a különösen igényes és esztétikus csomagolási célokra használható biaxiálisan orientált polipropilén fólia (BOPP) elõállítására létesített 15 kt/év kapacitású új gyárunkat.
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Termékeink jellemzõi

A

polietilén (PE) és a polipropilén (PP) jelenleg a világon legna-

gyobb mennyiségben gyártott és felhasznált mûanyagtípusok közé tartozik, amelyeket a gazdasági élet szinte minden területén egyre növekvõ
mennyiségben használnak.
Minõségük a gyártás során a felhasználási céloknak megfelelõen technológiai beavatkozásokkal, adalékanyagokkal és egyéb kezelési eljárásokkal széles skálán változtatható.
Egyik legnagyobb elõnyük, hogy összetételükbõl adódóan a környezetre,
vagy egészségre káros komponenseket nem tartalmaznak, hulladékaik hasznosíthatók, elégetésükkor csak CO2 és vízgõz képzõdik.
A PE és PP termékek életciklusa nagymértékben függ a felhasználási területtõl. A fóliatípusú csomagolóanyagok döntõen egyszeri felhasználás
után hulladékká válnak, a merevfalú tárolóedények (palackok, kannák,
hordók, stb.) többszöri használatra alkalmasak. Az autóiparban növekvõ
arányban használt polipropilén karosszériaelemek használati ciklusideje megegyezik a gépkocsik élettartamával, és hulladékaik teljes mennyiségben hasznosíthatók.
A TVK Rt. a versenyképesség megtartása érdekében már 1993-ban teljes termelõ tevékenységére auditáltatta az ISO 9001 szabvány szerint mûködõ minõségbiztosítási rendszerét, amelyet a szabványban elõírtak szerint
3 évenként megismételtet. A minõségügy területén végzett erõfeszítéseink
elismeréseként
vállalati

nagy-

kategóriá-

ban 1998-ban a TVK Rt.
nyerte

el

a

Nemzeti

Minõségi Díjat.
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Környezetvédelmi irányelveink



Tevékenységünket és stratégiai elképzeléseinket messzemenõen a fenntartható fejlõdés követelményeinek figyelembevételével alakítjuk.
A gazdasági és termelési érdekek nem részesülhetnek elõnyben a biztonsági, környezetvédelmi és egészségvédelmi érdekekkel szemben.
Elkötelezettek vagyunk a biztonság, a környezet- és egészségvédelem
folyamatos javítására.
Törekszünk valamennyi munkatársunk esetében a biztonság, a környezetés egészségvédelem iránti tudatosság növelésére, elmélyítésére, a
környezettudatos magatartás kialakítására.
A tudományos és technikai fejlõdés eredményeit is felhasználva fontos feladatnak tekintjük technológiáink korszerûsítése mellett termékeink környezetbarát jellegének erõsítését, a termékbiztonság javítását is.
Segítjük és értékeljük vevõink arra irányuló törekvését, hogy termékeinket környezetkímélõ módon dolgozzák fel.
Nyílt párbeszédre törekszünk minden, a környezetvédelem iránt elkötelezett

mértékadó,

véleményformáló

szervezettel

annak

érdekében,

hogy egymás véleményét megismerjük, a környezet védelmének javítására irányuló gondolatainkat kicseréljük, és a tevékenységünkkel kapcsolatos bizalmat erõsítsük.
A környezetvédelmi irányelvekben megfogalmazott céljaink sikeres megvalósítása érdekében kiépített, és az MSZ-EN-ISO 14001 nemzetközi szabvány szerint 1997-ben tanúsított Környezetközpontú Irányítási Rendszerünket hatékonyan alkalmazva folyamatosan törekszünk tevékenységünk
környezetre és emberekre gyakorolt hatásainak minimalizálására.
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Környezetvédelem,
egészségvédelem és a
biztonságtechnika irányítása

A

környezetvédelem, egészségvédelem és biztonságtechnika szakmai

irányítása a társasági tevékenység valamennyi területére kiterjedõ hatáskörrel rendelkezõ, egymással szorosan együttmûködõ szakmai szervezetek feladata.
A Környezetvédelem - mint központi törzskari szervezet - irányítja, koordinálja és ellenõrzi a Társaság termelõ és szolgáltató szervezeteinek
környezetvédelmi tevékenységét.
A munka- és tûzvédelmi feladatok, valamint a mûszaki biztonsággal öszszefüggõ tevékenységek és vizsgálatok társasági szintû koordinálását,
ellenõrzését, a polgári védelem feladatainak irányítását a Biztonságtechnika szervezete látja el.
A felsorolt szervezetek látják el a Társaság képviseletét az illetékes
államigazgatási intézményeknél és szakmai érdekképviseleti szerveknél,
bonyolítják a tevékenységi területeket érintõ hatósági ügyeket, elõkészítik és összehangolják a fejlesztési feladatokat, és gondoskodnak az
érintettek megfelelõ tájékoztatásáról, a rendszeres belsõ és külsõ kommunikáció biztosításáról.
A felsorolt szervezetek kapcsolati rendszerét a következõ mûködési séma szemlélteti.
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Mûködési séma

ÜGYVEZETÉS
Vezérigazgató

Vezérigazgató-helyettesek

Igazgatók

Igazgató

(Jog és Adminisztráció)

KÖZPONTI
EGYSÉGEK

Környezetvédelem
Biztonságtechnika

PETROLKÉMIAI

MÛANYAGFELDOLGOZÓ

SZOLGÁLTATÓ

SZOLGÁLTATÓ

ÜZLETÁGAK

ÜZLETÁGAK

EGYSÉGEK

TÁRSASÁGOK

TVK MED Kft.
Tûzoltó és
Mûszaki Mentõ
Kft.

1O

Környezeti hatások kezelése

V

ízminõség-védelem

1999. évi vízforgalmi adatok
ipari víz felhasználás

9.193.130 m3

ivóvíz felhasználás

1.018.499 m3

tisztított szennyvíz kibocsátás

2.091.880 m3

nem szennyezett csapadékvíz kibocsátás

1.820.503 m3

Frissvíz-felhasználásunk az elõzõ évhez viszonyítva minimálisan csökkent. A fajlagos vízfelhasználás csökkentésére számításba vehetõ összes
ésszerû lehetõséget a korábbi években már kimerítettük.
A 9 Mm3/év mennyiséget alig meghaladó ipari frissvíz-felhasználásunk
mértékének környezetvédelmi szempontból történõ megítélésénél nem hagyható figyelmen kívül, hogy technológiáink tényleges ipari hûtõvíz igénye mintegy 200 Mm3/év, amit recirkulációs vízhasználattal biztosítunk.
A technológiákból a hûtõvízzel elvont 10-12 PJ/év hõmennyiség a recirkulációs

hûtõvíz-rendszerekben

párolgás útján kerül a környezetbe, ezáltal a Tiszát mint befogadót, a TVK részérõl gyakorlatilag hõterhelés nem éri.
A befogadó Tisza folyóba és a Sajó-csatornába

vezetett

tisztí-

tott és használt vizek minõsége
megfelelt a jogszabályi követelményeknek, ezért 1999. év után
(immár

folytatólagosan

harmadik

éve) sem kell szennyvízbírságot
fizetnünk.
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L

evegõtisztaság-védelem
A tevékenységünkre jellemzõ légszennyezõ anyag kibocsátásainkat részben
mûszaki intézkedésekkel, részben a technológiai fegyelem további szigorításával 1999-ben is csökkenteni tudtuk.
év

Összes VOC (kg)

1996

86284

1997

66306

1998
1999

21676
4655

Döntõen az olefingyári technológiához kapcsolódó tüzelõberendezések CO,
SO2 és NOx kibocsátása kimutathatóan nem változott.
Az egyik olefingyári pontforrásunknál korábban jelentkezõ káros NOx kibocsátást a rendszer átalakításával szüntettük meg.
Intézkedéseink következtében 1999-ben - eddigi mûködésünk során elsõ alkalommal - káros légszennyezõanyag kibocsátásunk nem volt. Ennek eredményeképpen légszennyezési bírságot sem kell fizetnünk.
Csökkentettük

diffúz

légszennyezõanyag

kibocsátásunkat

is,

amely

a

technológiákhoz kapcsolódó fáklyákon nagy terhelések mellett kibocsátott éghetõ gázok nem tökéletes égésébõl adódott. Az emisszió csökkenését az olefingyári technológiai fáklya és az Olefingyárhoz tartozó
vasúti töltõ-lefejtõ üzemi fáklya korszerûsítésével értük el.
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H

ulladékok kezelése

1999-ben jelentõsen csökkent a Társaságnál keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége. A csökkenés döntõen annak az eredménye, hogy megoldottuk a szennyvíztisztítás során keletkezõ iszap víztelenítését.
Az iszap végleges ártalmatlanítását 2000. január 1-tõl égetéssel végezzük.
Újabb üzemi gyûjtõhelyek létesítésével biztosítottuk, hogy valamennyi
veszélyes hulladék tárolása az elõírt követelmények betartásával történjen.
A veszélyes hulladékok döntõ többségének ártalmatlanítását telephelyünkön belül égetéssel oldjuk meg. A termikusan nem kezelhetõ hulladékokat arra engedéllyel rendelkezõ környezetvédelmi szolgáltató cégeknek
adjuk át kezelésre.
A veszélyes hulladékok jogszerû kezelése biztosítja, hogy már 18 éve,
így 1999. évben sem történt a veszélyes hulladékok kezelésével összefüggésben olyan szabálytalanság, amely alapjául szolgálhatott volna
bírság kiszabásának.
év

Összes veszélyes hulladék (t)

1996

23854

1997

19622

1998
1999

15968
3832

1999-ben a telephelyen belül saját hulladéklerakó építését kezdtük meg,
amely kb. 20 évig biztosítani fogja a hulladékégetés szilárd égetési maradékainak (salak, pernye) biztonságos ártalmatlanítását.
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Z

aj- és rezgésvédelem
A vállalat körültekintõ telepítésének köszönhetõen a cég telephelyének
határai és a lakott települések között minden irányban jelenleg is 1000 m,
vagy azt meghaladó védõtávolság áll rendelkezésre. Ez a védõtávolság
biztosítja, hogy a telephelyen belül mûködtetett technológiák zaj- és
rezgésforrásai a környezetre káros hatással nincsenek.
Természetesen a munkahelyi zaj- és rezgésterhelést rendszeresen ellenõrizzük, csökkentésére vagy egészségkárosító hatásainak kiküszöbölésére a munkavédelem és a foglalkozás-egészségügy keretében a szükséges intézkedéseket megtesszük.

S

zennyezett területek rehabilitációja
A TVK Rt. örökölt felszín alatti szennyezéseinek feltárását a 90-es évek
elején (a TVK részvénytársasággá alakításával egy idõben) kezdtük meg,
és a legszennyezettebb területek kármentesítését 1995-tõl folyamatosan
végezzük.
A telephely kisebb szennyezettségû területeinek teljes körû feltárását
1999-ben fejeztük be, és valamennyi lokálisan szennyezett területen megkezdtük a kármentesítés elõkészítését is.
Célunk az, hogy 2002. végéig a telephely valamennyi szennyezett területének teljes körû környezeti rehabilitációja megtörténjen.
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J

ogkövetõ magatartás

A környezeti hatások kezelésének rövid bemutatásából is következik, hogy
a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. környezetvédelmi szempontból is jogkövetõ
magatartást folytat, maximálisan törekszik a jogszabályi elõírások és a
hatósági kötelezések betartására és végrehajtására.
A jogkövetõ magatartást segíti a Társaságnál 1997. óta mûködtetett és
az ISO 14001 szabvány szerint tanúsított Környezetközpontú Irányítási
Rendszer, mely hatékonyan segíti a Társaság környezetvédelmi teljesítményének folyamatos javítását, dolgozóink környezet iránti elkötelezettségének elmélyítését és megfelelõ keretül szolgál a Társaság valamennyi alkalmazottjára kiterjedõ rendszeres környezetvédelmi képzések
biztosításához.
Tevékenységünkkel kapcsolatban a hatóságok részérõl 1999-ben elmarasztalás nem történt, és a lakosság részérõl sem érkezett tevékenységünk
környezeti hatásaival összefüggésben konkrét kritikai észrevétel vagy
bejelentés.
A jogkövetõ magatartást bizonyítja az a körülmény is, hogy szennyezõanyag kibocsátásaink nem lépték túl a jogszabályban elõírt határértékeket, ezért hatósági elmarasztalásra, vagy környezetvédelmi bírság kiszabására sem került sor.
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Környezetvédelmi politika

A

TVK Rt. vezetése korán felismerte a környezetvédelem fontosságát, azt,
hogy a környezet védelme, környezetbarát termékek fejlesztése, minõségük folyamatos javítása a vállalati tevékenység környezeti hatásainak
tényleges csökkenésén túlmenõen kedvezõen befolyásolja a hatékonyságot,
javítja a cég megítélését, végsõ soron az eredményesség és versenyképesség biztosításának fontos feltétele. A környezeti hatások csökkentése érdekében eddig is számos fejlesztést hajtottunk végre, javítottuk
dolgozóink környezeti tudatát, igyekeztünk a közvéleményt reálisan tájékoztatni környezeti helyzetünkrõl, valamint a szennyezõanyag-kibocsátások csökkentése érdekében végrehajtott és tervezett intézkedéseinkrõl.
A Társaság vezetése elkötelezett a környezetvédelem ügye iránt, amelytõl az emberiség életfeltételeinek megõrzése, a túléléshez nélkülözhetetlen egészséges természeti környezet fennmaradása függ.
Ebbõl az elkötelezettségbõl eredõen kinyilvánítjuk szándékunkat:
 a még fennálló környezetszennyezési problémák felszámolására;
 a környezetvédelmi jogszabályi követelmények, szabványelõírások és
hatósági kötelezések betartására;
 ezen túlmenõen a környezeti hatások folyamatos, tervszerû csökkentésére, a levegõt, a talajt és a vizeket károsító hatások mérséklésére, a keletkezõ veszélyes hulladékok mennyiségének folyamatos minimalizálására, az energia-felhasználás hatékonyságának javítására;
 a biztonságtechnikai követelmények betartására, a környezetet potenciálisan veszélyeztetõ balesetek megelõzésére, káros környezeti hatásaik felszámolására;
 a környezetvédelmi szempontok teljes körû figyelembevételére az új
technológiák létesítésénél, a meglévõk korszerûsítésénél vagy felszámolásánál, továbbá a termékfejlesztések során;
 munkatársaink képzésére és ösztönzésére annak érdekében, hogy a környezetvédelmi követelmények betartása és betartatása révén munkájukban tükrözõdjék a vállalat környezeti stratégiája;
 a TVK Rt. környezetvédelmi politikájának elfogadtatására és figyelembevételére a beszállítók és piaci partnerek részérõl.
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Ezen politika konkrét, hatékony megvalósítása érdekében az ISO 14001
nemzetközi szabvány elõírásainak megfelelõen kiépítettük és 1997. decemberében tanúsíttattuk a Társaság egész tevékenységére kiterjedõ Környezetközpontú Irányítási Rendszert. A Rendszert mûködtetve folyamatosan javítjuk a cég környezetvédelmi teljesítményét.
Környezetvédelmi politikánk konkrét programjáról és eredményérõl rendszeresen tájékoztatjuk a tevékenységünk által érintetteket, piaci partnereinket, a tágabb nyilvánosságot és az illetékes hatóságokat.
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1999. évi környezetvédelmi
ráfordítások
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környezetvédelmi beruházások

157 MFt

kármentesítésre fordított költségek

217 MFt

hulladékkezelésre fordított költségek

210 MFt

vízkezelésre fordított költségek

242 MFt

Környezetvédelmi
célkitûzéseink

T

ovább folytatjuk a szennyezett területek kármentesítését. Ennek

2000. évi finanszírozására az Üzleti tervünkben 260 MFt-ot különítettünk el.
2000.

elsõ

félévében

befejezzük

a

hulladéklerakó

építését,

melynek

tárgyévi költségelõirányzata 60 MFt.
A hulladéklerakó üzembe helyezése után elvégezzük a régi átmeneti salaktároló rekultivációját, amelyre a vállalat Üzleti terve 20 MFt költségkeretet biztosít.
Új számítástechnikai rendszer kiépítésével korszerûsítjük környezetvédelmi információs rendszerünket.
Felkészülünk a Környezetközpontú Irányítási Rendszerünk 2001. januárjában esedékes újratanúsítására.
A Társaság stratégiai fejlesztési tervében jóváhagyott petrolkémiai beruházások megvalósítása során az elérhetõ legjobb technológiák alkalmazására

törek-

szünk. A létesítmények környezetvédelmi

megfele-

lõségét a környezetvédelmi

enge-

délyek

beszerzé-

séhez

szükséges

hatástanulmányokkal

igazol-

juk.
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A környezetvédelem támogatása

T

VK Rt-nek érdekében áll, hogy a saját tevékenységébõl adódó környezeti
hatások minimalizálásán, és munkavállalóink környezeti tudatának javításán túlmenõen elõsegítsük az iparág és a magyar gazdaság környezetvédelmi teljesítményének javítását is az EU követelményeknek való megfelelés és a mielõbbi csatlakozás feltételeinek megteremtése céljából.
Ennek érdekében:
 A Magyar Vegyipari Szövetség tagvállalataként és egyéb kapcsolataink
utján is észrevételeinkkel, javaslatainkkal rendszeresen segítjük a
kormányzat EU környezetvédelmi jogharmonizációs munkáját.
 Az Ipar a Környezetért Alapítvány tagjaként és támogatójaként hozzájárulunk a környezetvédelem területén kimagasló eredményeket elért
személyek és kollektívák tevékenységének elismeréséhez.
 Alapító tagja vagyunk Az Év Környezeti Menedzsere és Az Év Környezetvédelmi Szakirodalmi Díja elismeréseket adományozó reprezentatív (vállalati, intézményi és kormányzati tagokat tömörítõ) csoportnak.
 Környezetvédelmi tevékenységünket, eredményeinket és tapasztalatainkat az éves környezetvédelmi jelentés rendszeres kiadásán túlmenõen
a sajtó útján, továbbá számos országos szakmai rendezvényen (1999-ben
9

alkalommal)

adások

elõ-

tartásával

is kommunikáltuk.
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Biztonságtechnika

A

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. alaptevékenysége a petrolkémia, ahol

fokozottan tûz- és robbanásveszélyes technológiákat üzemeltetnek. Ezen
vegyipari technológiák túlnyomó többségükben jelenleg is modern, zárt
rendszerû gyártási folyamatokat jelentenek, de a rendszerekben lévõ veszélyes anyagok mennyisége, üzemi paraméterei olyan potenciális veszélyforrások, amelyek szükségessé teszik a fokozott óvatosságot. A TVK
Rt. mindig is fokozott figyelmet fordított a veszélyhelyzetek megelõzésére, kiküszöbölésére. Ezen célt szolgálják: a rendszerbiztonsági elemzések, amelyeket a veszélyhelyzetek okainak felderítésére használnak; a
nagyszámú és sokrétû diagnosztikai, szerkezeti vizsgálatok a nyomástartó rendszerek állapotának rendszeres ellenõrzésére.
A mûszaki megelõzõ intézkedéseket szervesen egészítik ki a munkavédelmi és
tûzvédelmi elõírások, melyek szigorú betartása, betartatása, valamint a
legjobb minõségû egyéni védõeszközök, tûzvédelmi berendezések biztosítása
garantálja a hatékony védelmet és a biztonságos munkavégzés feltételeit.
Mindezen feltételek biztosítására és fejlesztésére a TVK Rt. minden évben jelentõs összegeket fordít. Biztonságtechnikai beruházásokra 1998ban 183, 1999. évben 143 MFt-ot fordított.
A technikai eszközök megfelelõ és rendeltetésszerû használatára a dolgozók elméleti és gyakorlati felkészítése, oktatása rendszeres.
A petrolkémiai üzemekben minden mûszakban tartanak - váratlan idõpontokban  védelmi gyakorlatokat, ami olyan felkészültséget biztosít a
technológiai és karbantartó személyzet részére, amely a vészhelyzetben
az azonnali, szakszerû beavatkozást segíti.
A beépített tûzvédelmi berendezések mellett szükség van a gyors és hatékony beavatkozásra képes létesítményi tûzoltóságra is, amelyet a TVK Rt.
a térség nagyvállalataival közösen mûködtet. A tûzoltóság felszereltségét, hatékonyságát évrõl-évre új, modern eszközök célirányos beszerzése
növeli. A létesítményi tûzoltóságnál a mobil tûzoltó berendezésekre fordított összeg 1998-ban 155 MFt, 1999. évben 130 MFt volt.
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A biztonsági feladatok tervszerû, átgondolt és programozott megoldását
szolgálja az éves Biztonságtechnikai Terv, amely a Társaság egységeire
és fõbb tevékenységeire lebontva határozza meg a teendõket, hozzárendelve a megvalósítás költségét és a végrehajtásért felelõsöket is.
A Biztonságtechnikai Terv elõírásainak megvalósítását, továbbá a mûszaki biztonságra, munka- és tûzvédelemre vonatkozó elõírások, jogszabályok betartását a Társaság Biztonságtechnika szervezete felügyeli, továbbá biztosítja a végrehajtás szakmai feltételeit. Tevékenységét az ISO
9001 szabvány szerinti minõségbiztosítási rendszernek megfelelõen végzi, amelyet 1999. évi újratanúsítás során ismét megerõsített.
A fentiekben ismertetett összehangolt és átfogó biztonságtechnikai tevékenység eredményeként 1999. évben a több mint 3200 fõs munkavállalói
létszám mellett
 csak egy súlyos sérüléssel járó (csonkulásos) baleset történt;
 a három munkanap, illetve annál több munkanap kieséssel járó munkabalesetek száma 10,4/1000 fõ;
 személyi sérüléssel járó tûzeset nem volt;
 a kisebb tûzesetek összes kárértéke nem érte el az 1 MFt-ot.
A statisztikai adatok értékelésénél és megítélésénél fontos figyelembe
venni, hogy 1999. évben a TVK Rt-ben a petrolkémiai üzemek magas kapacitáskihasználással történõ üzemeltetése mellett három nagy beruházás
valósult meg, illetve fejezõdött be:
 az Olefingyár kapacitásnövelõ intenzifikálása,
 a BIAFOL-III. mûanyagfeldolgozó, és
 a Polipropilén IV. üzem létesítése
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Egészségvédelem

A

Társaságnak alapvetõ érdeke, hogy valamennyi munkavállalójának jó

egészségi állapotát, munkaképességét megõrizze, az esetleges egészségromlást megakadályozza. TVK Rt. ennek a kötelezettségének messzemenõen
eleget tesz, részben a munkahelyi környezet minõségének folyamatos javításával, részben pedig a Társaság területén mûködtetett és jól felszerelt üzemorvosi szolgálat mûködtetésével.
A társaságnál a foglalkozás-egészségügyi alapellátást, a munkavállalók
rendszeres szûrõvizsgálatát, a belépõ dolgozók egészségügyi alkalmasságának ellenõrzését a TVK Rt. által alapított és 100%-os tulajdonát képezõ TVK-MED Kft. látja el.
Az 1995-tõl a TVK Rt. egyszemélyes Kft-jeként mûködõ üzemorvosi szolgálat korszerû diagnosztikai háttérrel és megfelelõ szakasszisztenciával
rendelkezik. Az egység munkájának fontos része a sürgõsségi betegellátás, melyet folyamatos mentõszolgálat egészít ki.

23

Az 1999. évi EBK jelentés
hitelesítése
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Tisztelt Ügyfeleink, Partnereink, Tisztelt Érdeklõdõk!
Külön megtiszteltetés és értékes segítség volna
számunkra, ha Jelentésünk elolvasása, áttekintése után
megtisztelnének bennünket azzal, hogy a Jelentés
tartalmával, formájával kapcsolatosan kérdéseiket,
észrevételeiket vagy jobbító szándékú javaslataikat
részünkre levélben, E-mailen vagy egyéb módon
megküldenék.
A jelentés tartalmával kapcsolatban feltett kérdéseikre,
vagy együttmûködõ szándékú megkeresésükre szakértõink
bármikor készséggel állnak az Önök rendelkezésére.
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