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Tisztelt Partnerünk!

Társaságunk 2007-ben szinte minden eddigi gazdasági és termelési csúcseredmé-
nyét megdöntötte. A rekordokat hozó 2006. évi teljesítményeket is túlszárnyaltuk. 
Örömmel tesszük közzé, hogy a Tiszai Vegyi Kombinát 337 milliárd forintot meghala-
dó árbevételt és közel 33 milliárd forintos üzemi eredményt könyvelhetett el az elmúlt 
esztendôben. A kimagasló eredmények belsô és külsô tényezôknek egyaránt köszön-
hetôek.

A külsô tényezôk között említhetjük, hogy az utolsó negyedévet leszámítva a pia-
ci feltételek összességében kedvezôek voltak. Bár az utolsó negyedévben nagyon 
megugrottak az alapanyag- és energia költségek, valamint a polimer jegyzésárak is 
csökkenésnek indultak, az év egészét tekintve elméleti fedezettermelô képességünk 
2 százalékkal nôtt. Az éves átlagban kedvezô külsô tényezôk szerencsés módon talál-
koztak a belsô hatékonyságunk javítására tett intézkedéseinkkel. 

Az Olefin-2 és HDPE-2 üzemekben végrehajtott – a próbaüzemi tapasztalatokon és a 
garanciális javításokon alapuló – technológiai módosításoknak köszönhetôen termelô 
kapacitásaink említésre méltó mértékben emelkedtek a 2006-os szinthez képest is. 
A kapacitásnövekményekhez, valamint a stabilabb üzemvitelhez járult hozzá, hogy a 
korábbi üzemeinkben már sikeresen mûködô fejlett szabályozási rendszert (APC) is 
bevezettük az említett két létesítményben. A pótlólagos beruházási források nélkül 
végrehajtott fejlesztések másik örömteli mozzanata, hogy közben fajlagos termelési 
mutatóinkat is javítani tudtuk. Az elôbbieknek köszönhetôen termelô kapacitásaink ki-
használtságát folyamatosan növelni tudtuk, értve ezalatt nemcsak a 2005-ben átadott 
új üzemeket, de a korábban épített gyárainkat is. 

A termelô kapacitások magas kihasználása értékesítési tevékenységünk hatékony-
ságjavulásával járt együtt, így a rekord mennyiségû termelés rekord mennyiségû ér-
tékesítéssel párosult. A MOL-csoport Petrolkémiai Divízióján belül folytatódott a TVK 
és a Slovnaft petrolkémiai termelô tevékenységeinek további, piaci elônyöket kínáló 
összehangolása csakúgy, mint az együttmûködés az értékesítési tevékenységben.

Tisztában vagyunk azzal, hogy ma már a sikernek, a társadalmi elfogadottságnak 
nemcsak a száraz gazdasági mutatók a fokmérôi. A megítélésben egyre fontosabb 
a környezeti kockázatok csökkentése érdekében kifejtett tevékenység. Itt a TVK-ban 
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évek óta azon dolgozunk, hogy jó példával jár-
junk elöl ezen a területen, nemcsak hazai, de 
nemzetközi mércével mérve is. A környezetünk 
védelmében tett lépéseinken, vevôink elége-
dettségén és bizalmán túl fontosak számunkra 
a szûkebb és tágabb környezettel fenntartott 
jó partnerségi viszonyok is. Legyen szó akár 
Tiszaújváros és a dél-borsodi régió többi ön-
kormányzatáról, akár a régió és a megye civil 
közösségeirôl, kulturális szervezeteirôl, akár a 
vállalat alkalmazottairól. Partnereink elégedett-
sége is elengedhetetlen feltétele annak, hogy 
gazdasági tevékenységünk megítélése a sike-
rek kategóriájába tartozzon – ezt az üzleti ered-
ményességet fókuszban tartó részvényesek is 
mérvadó tényezônek tartják.

Ötödik alkalommal tesszük közzé a fentiek 
szellemében Fenntarthatósági Jelentésünket, 
mely bemutatja a fenntartható fejlôdés elvei-
nek megvalósításáért tett erôfeszítéseinket és 
az eddig elért eredményeket. A jelentés felöleli 
az Egészségvédelem, Biztonságtechnika, Kör-
nyezetvédelem (EBK) területen 2007-re kitûzött 
célokat és megvalósulásukat; vázolja a 2008-
as kihívásokat; valamint kitér a mûködési kör-
nyezetre, amely 2007-ben is alapvetôen befo-
lyásolta társaságunk tevékenységét.

EBK területen elért eredményeink közül nem-
zetközi mércével mérve is figyelemre méltó, 
hogy 2006. júniusa óta nem volt társaságunk-
nál munkanapkieséssel járó munkabaleset. 
A munka- és egészségvédelem terén tett lé-
pések között mindenképpen meg kell említe-
nünk, hogy társaságunk – a MOL-csoport vál-
lalataival összhangban – sikeresen bevezette 
a STEP „Tégy egy lépést az egészségedért” 
programot.

Az egészséges munkahelyi környezet megte-
remtése érdekében tett erôfeszítéseinket az 
Amerikai Kereskedelmi Kamara Egészségügyi 
bizottsága is díjazta. Az általuk 2007-ben is 
meghirdetett „Egészséges Munkahely Am-
Cham Díj” pályázaton a nagyvállalati kategóriá-
ban 11 induló közül a bíráló bizottság különdíját 
nyerte el társaságunk.

Üzemeink technológiai légszennyezés kibo-
csátása az emissziós mérések alapján tel-
jeskörûen megfelel az érvényes határértékek-
nek, köszönhetôen annak, hogy 2007. október 
végén üzembe helyeztünk egy plazmakata-
litikus elven mûködô berendezést, amely az 
LDPE-2 üzemi homogenizáló, kigázosító silók 
etilén-komponens kibocsátását is a határérték 
alá szorította. 

Az elôzetes terveknek megfelelôen 2007-ben 
kiépítettük a TVK-TIFO ipari komplexumot 
összekötô ipari szennyvíz vezetéket, lezártuk 
az utótisztító tórendszer mûködtetését 2007. 
október végével, valamint a tisztított szennyvíz 
élôvízi bevezetését áthelyeztük a tiszai pontról 
a TVK iparterületén található Sajó-csatornára.

Hosszabb távon az EU környezetvédelmi elôírá-
saihoz is igazodva a szennyezések megelôzésé-
nek integrált megközelítése és az ezen alapuló 
környezeti politika alkalmazása a leghatéko-
nyabb. Ezért arra törekszünk, hogy a jogsza-
bály által elôírtakból az elérhetô legjobb tech-
nikát alkalmazzuk. Környezetünk minôségének 
javításához elengedhetetlen, hogy „ökológiai 
lábnyomunkat” csökkentsük. Ezért 2007-ben 
elkezdtük egy Biodiverzitás és egy Életciklus 
analízis keretrendszer létrehozását. A projektek 
keretében felmérjük és optimalizáljuk társasá-
gunk környezeti hatásait, a termékelôállításhoz 
kapcsolódó energia-, vízfelhasználásokat és 
szennyezôanyag kibocsátásokat.

Szeretnék köszönetet mondani minden munka-
társamnak az elmúlt évben végzett felelôsség-
teljes munkájáért, amellyel hozzájárult ahhoz, 
hogy gazdasági csúcseredményeink mellett 
Fenntarthatósági Jelentésünkben is szép ered-
ményekrôl, figyelemre méltó fejlôdésrôl szá-
molhassunk be Partnereinknek, Részvényese-
inknek.

Olvasó Árpád 
vezérigazgató

VEZÉRIGAZGATÓI LEVÉL
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A TVK – a MOL-csoport 
tagjaként – a kelet-kö-
zép-európai régió olefin, 
polietilén- és polipropilén 
piacának vezető szereplő-
je, Magyarország megha-
tározó integrált petrolké-
miai vállalata.

A tiszaújvárosi székhelyû Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Mûködô 
Részvénytársaság (TVK Nyrt.) a kelet-közép-európai régió olefin, polieti-
lén- és polipropilén-piacának vezetô szereplôje, Magyarország meghatá-
rozó integrált petrolkémiai vállalata. 

Fô tevékenységei: 
olefingyártás (etilén, propilén monomerek és olefingyártási társtermé-
kek elôállítása és nagykereskedelme);
polimergyártás (kis-, közepes- és nagysûrûségû polietilén – LDPE, 
MDPE, HDPE, illetve polipropilén – PP kopolimer és homopolimer 
gyártása és nagykereskedelme). 

A TVK nemcsak hazai és közép-európai, hanem számos nyugat- és ke-
let-európai közepes és kisméretû mûanyag-feldolgozó vállalatot lát el 
alapanyaggal. A TVK a kapacitási adottságok és a stratégiai elképzelések 
alapján saját értékesítési hálózatot épített ki számos európai országot 
érintve. Kilenc országban mûködtet önálló irodát, ezek közül hat 100 szá-
zalékos tulajdonú leányvállalat. Termékeivel több, mint negyven ország-
ban van jelen. 

A MOL-csoport tagjaként a TVK aktívan és sikeresen vesz részt abban a 
munkában, amelyet a MOL, a Slovnaft és a TVK szinergiáik kiaknázása ér-
dekében folytat. Ennek keretében jött létre még 2004 elején az integrált 
Petrolkémiai Divízió, amely termelôkapacitását tekintve a nyolcadik leg-
nagyobb szereplô az európai polietilén- és polipropilén-piacon. A Divízió 
a TVK Nyrt. és a Slovnaft 100%-os tulajdonában lévô Slovnaft Petroche-
micals, s.r.o. üzleteit foglalja magában. 

A TVK-Slovnaft együttmûködés keretében a TVK értékesítési hálózatán 
keresztül forgalmazzák a Slovnaft Tatren és Bralen márkanevû polimer-
termékeit is. 

A TVK részvényeivel a Budapesti Értéktôzsdén és a Londoni Értéktôzsde 
International Order Book szekciójában lehet kereskedni. 

•

•

A 
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K
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A TVK
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Jövôképünk és értékeink

Társaságunk jövôképe elválaszthatatlan alap-
értékeinktôl, valamint az ezen értékekre épülô 
küldetésünktôl.

Jövôképünk
Regionális petrolkémiai vezetô pozíciónkat 
megtartjuk a hatékonyság, versenyképesség 
és eredményesség folyamatos növelésével; 
a regionális polimer felhasználás növekedé-
sének kiaknázásával; a kölcsönös elônyökre 
épülô partnerkapcsolat kialakításával; valamint 
a termék portfólió további szélesítésével, opti-
malizálásával és diverzifikálásával.

Küldetésünk
Vevôinknek a minôséget és a megbízhatósá-•

got jelentse a TVK név.
Munkatársaink legyenek büszkék arra, hogy 
méltó környezetben zajló dinamikus fejlôdés 
részesei.
A társaság értékét folyamatosan növeljük, 
részvényeseink bizalmát élvezzük.

Alapértékeink
A küldetés teljesítésére biztosítékot nyújtó 
alapértékeink:

a jól képzett, kreatív és motivált munkatár-
sak,
a biztonság, az egészség és a természeti 
környezet iránti felelôsségteljes elkötelezett-
ség,
a kölcsönös elônyökön alapuló tartós üzleti 
kapcsolatok,
a társaság mûködését átható minôségtudat.

•

•

•

•

•

•

A tulajdonosi szerkezet alakulása 

Tulajdonosi kör Tulajdoni arány (%) Tulajdoni arány (%) 

2006. december 31-én 2007. december 31-én

Belföldi intézményi/társaság 46,16 87,09

Külföldi intézményi/társaság 52,80 8,14

Belföldi magánszemély 0,77 0,27

Külföldi magánszemély 0,02 0,00

Munkavállalók, vezetô tisztségviselôk - -

Saját tulajdon - -

Nem megfeleltetett törzsrészvények 0,25 4,50

ÖSSZESEN 100 100

Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok

2007. december 31-én 
a teljes alaptôkére vonatkozóan

MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. (86,79%)

Slovnaft, a.s. (8,07%)
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Politikák és stratégiák

Stratégiai célok 2006-2010 
A TVK stratégiája a gazdasági teljesítménycélok, valamint a környezetvé-
delmi és a társadalmi célok együttes megvalósítására koncentrál.
A TVK gazdasági célja továbbra is hatékonyságának, versenyképessé-
gének és eredményességének folyamatos növelése, a régióbeli vezetô 
petrolkémiai pozíció megôrzése a regionális polimer felhasználás növe-
kedésének kiaknázásával.
Az eszközfejlesztést és partnerség kialakítását célul tûzô MOL-csoport 
petrolkémiai stratégiához illeszkedve a TVK stratégiájának fókusza a TVK 
– Slovnaft Petrochemicals (SPC) integráció elônyeinek kiaknázása és 
TVK, valamint MOL-csoport szinten is az értékteremtés.
A fôbb petrolkémiai sikertényezôket továbbra is a biztonságos alapanyag-
ellátás, az erôs regionális pozíció, a hatékony eszközbázis és a növekedés 
jelentik.
A növekedés hátterét eszközállomány oldalról a hatékonyságjavítási, in-
tenzifikálási és optimalizálási programok, míg piaci oldalról az alkalmazott 
új piacelemzô módszerek, a rugalmasan változtatott termékportfólió, az 
új értékesítési koncepcióval hatékonyabbá tett értékesítési csatornák és 
a „fókuszban a vevô” megközelítésünk biztosítja.
Piaci stratégiánk a nyugat-európai piacai részesedéseink megtartása 
mellett, a Magyarországtól keletre és délre fekvô országok gyorsan nö-
vekvô polimerigényeinek kiszolgálására irányul.
A gazdasági teljesítménycéljainkhoz párosuló környezetvédelmi és társa-
dalmi céljainkat az EBK politikánkon és az alkalmazott minôségügyi, kör-
nyezetvédelmi, egészségvédelmi és biztonságtechnikai rendszereinken 
keresztül biztosítjuk.
A potenciális új piacok a Magyarországtól keletre és délre fekvô 
országok.Cé
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Folyamatosan fejlesztjük 
és felülvizsgáljuk folyama-
tainkat. A minőséget
állítjuk működésünk kö-
zéppontjába. Üzleti tevé-
kenységünket a legmaga-
sabb szintű integritás és 
átláthatóság jellemzi.

CÉLJAINK MEGVALÓSíTáSA
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A TVK minôség- és EBK politikái

Politikák:
Minôségpolitika,
EBK politika,
EBK alapelvek.

A vonatkozó elôírások (jogszabályok, hatósági 
elôírások, szabványok stb.) betartását a szabvá-
nyos irányítási rendszerek: a Minôségirányítási 
Rendszer (MIR), a Környezetközpontú Irányítási 
Rendszer (KIR) és a Munkahelyi Egészségvé-
delmi és Biztonsági Irányítási Rendszer (ME-
BIR) mûködtetése garantálja.
Társaságunk fenntartja és folyamatosan fej-
leszti az ISO 9001, az ISO 14001 és az OHSAS 
18001 szerint Integrált Irányítási Rendszerét 
úgy, hogy az megalapozza a gazdaságos, haté-
kony mûködést és megfeleljen a Minôségpo-
litikának, az EBK politikának, EBK alapelvek-
nek, továbbá az azok alapján meghatározott 
céloknak.

Felsôvezetésünk a MOL-csoport Vezetôi Nyi-
latkozata, valamint a csoportszintû EBK poli-
tika alapján a TVK jövôképével, küldetésével, 
alapértékeivel és stratégiájával összhangban 
határozta meg társaságunk minôség- és EBK 
politikáit, melyekben kinyilvánította a minôség 
és az EBK tevékenységek magas szintû megva-
lósítása és a folyamatos fejlesztés iránti elköte-
lezettségét. Mindezek a tevékenységek többet 
jelentenek számunkra termékeink kiváló minô-
ségénél, vevôink igényeinek minél magasabb 
szintû kielégítésénél, illetve a szállítóinkkal 
szembeni magas elvárásoknál. A minôséget 
és EBK szemléletet az egyik legfontosabb köz-
ponti értékként fogalmaztuk meg társaságunk 
irányításában, mûködtetésében és társadalmi-
gazdasági környezettel való kapcsolatában.

•
•
•

A dokumentumokban rögzített irányelvek alap-
ján határozzuk meg a szervezet minden szint-
jén a mérhetô minôségi, környezeti, munka-
helyi egészségvédelmi és biztonsági célokat, 
amelyeket társasági szinten a TVK vezérigaz-
gatója, a szervezeti egységek szintjén pedig 
az érintett elsô számú vezetôk hagynak jóvá, 
illetve követik nyomon a teljesítésüket. A 2007-
es esztendôben tovább folytattuk a korábban 
megkezdett szervezetalapú szabályozási rend-
szerünk átalakítását egy új folyamatközpontú 
szabályozási rendszerré. Ez az átalakítási folya-
mat még nem zárult le, jelenleg is folyamato-
san zajlik az integrált folyamatok – új módszer-
tan szerinti – szabályozásokban történô minél 
gyorsabb leképezése érdekében. 
A TVK számára fontos szempont és továbbra is 
követendô út a proaktív stratégia. Ennek meg-
valósítása és további fenntartása érdekében 
nyíltan kommunikálja az eddig elért eredmé-
nyeit, és további törekvéseit, hogy a kitûzött 
célok ismeretében fenntartsa a biztonságo-
sabb munkafeltételeket minden egyes munka-
vállalója számára.

Elkötelezettek vagyunk az egészség- és kör-
nyezetvédelem, valamint a biztonságos mun-
kavégzés és a közösségi értékek iránt, mely 
elkötelezettségünket EBK politikánkban tettük 
közzé:
„A TVK tudatában van annak, hogy a fenntart-
ható fejlôdés jegyében megvalósuló hosszú 
távú céljai eléréséhez a környezettudatos, a 
munkahelyi biztonságot elôtérbe helyezô tár-
sasági magatartás kialakítása és fejlesztése 
alapvetô követelményt jelent.”

A Társaság 2005-ben kidolgozta EBK alapelve-
it, amelyek betartására és betartatására nagy 
hangsúlyt fektet, folyamatosan ismerteti az ér-
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dekelt felekkel a biztonságosabb munkakultúra 
megvalósításának egyik eszközeként.

„Filozófiánk szerint valamennyi EBK esemény 
megelôzhetô!”

Etikai Kódex

Az elsô csoportszintû Etikai Kódexet – amely 
felváltotta a tagvállalatok addigi külön etikai 
kódexeit – 2007-ben vezettük be. A kódex ki-
alakítása során figyelembe vettük a legjobb 
nemzetközi gyakorlatot és normákat, hogy job-
ban tükrözôdjenek az érintett felek elvárásai, 
illetve, hogy megerôsítsük folyamatainkat és 
megfelelôségünket. Az Etikai Kódex normák és 
szabályok gyûjteménye, melynek célja, hogy a 
benne rögzített elvek útmutatóul szolgáljanak 
az etikai problémák megoldásában. 

Az Etikai Kódex ismerteti a munkavállalók szá-
mára az etikai kockázatokat, támogatást nyújt 
az etikai problémák felismerésében és keze-
lésében, valamint tartalmazza az etikai ügyek 
bejelentésének folyamatát. 

Mivel egyetlen személy etikai vétsége is veszé-
lyeztetheti a vállalatcsoport nehezen megszer-
zett jóhírét, valamint megrendítheti az iránta 
érzett bizalmat, a MOL-csoport minden mun-
kavállalójától elvárható, hogy ismerje a teljes 
kódexet. Az Etikai Kódexet az Ügyvezetô Tes-
tület (EB) fogadta el azzal a céllal, hogy ezáltal 
is erôsítse az etikus és jogszerû magatartáson 
alapuló szervezeti kultúrát.

Az Etikai Kódex hatálya kiterjed a MOL-csoport 
minden vállalatára, azok igazgatótanácsaira, a 
közvetlenül vagy közvetetten a MOL-csoport 

többségi tulajdonában lévô leányvállalatokra, 
a vállalatcsoport vezetôire és munkatársaira. 
Elvárt a kódex betartása a Csoport és vállala-
tai nevében eljáró partnerektôl, a velük szerzô-
déses kapcsolatban álló minden egyéntôl és 
szervezettôl.

Az Etikai Kódex felépítése a mûködés érin-
tettjei szerint veszi sorra a legfontosabb etikai 
problémák megítélésében jelentôs normákat 
és szabályokat. A kódex az alábbi érintettekkel 
és etikai kérdésekkel foglalkozik részletesen:

fogyasztók;
részvényesek (A pénzügyi-számviteli infor-
mációk és jelentések átláthatósága; Vállalati 
tulajdon; Szellemi tulajdon és egyéb védett 
információk; Bennfentes kereskedelem; Di-
gitális rendszerek);
munkatársak (A hátrányos megkülönbözte-
tés tilalma; Zaklatás; A magánszféra és a 
bizalmas információk védelme; Gyermek- és 
kényszermunka);
egészség, biztonság és környezet;
kormányzati kapcsolatok és politikai szerep-
vállalás;
helyi közösségek és civil társadalom;
beszállítók, üzleti partnerek (Összeférhetet-
lenség);
versenytársak.

A jogszabályokon túlmenô etikai normák be-
tartását és betartatását az Etikai Bizottság 
mûködése szolgálja, amely eljárási szabályai 
szerint végzi munkáját a tudomására jutott eti-
kai vétség kivizsgálása és a szankciós javasla-
tok megtétele terén.

•
•

•

•
•

•
•

•

CÉLJAINK MEGVALÓSíTáSA
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Vállalatirányítási struktúra

A TVK kiemelten fontosnak tartja a legmagasabb elvárásoknak is megfe-
lelô társaságirányítási rendszer alkalmazását. A TVK társaságirányítása 
összhangban van a Budapesti Értéktôzsde követelményeivel, a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletének irányelveivel és a jelenleg érvényes 
tôkepiaci szabályozással. A TVK magának az Nyrt.-nek, valamint straté-
giai fontosságú önállóan gazdálkodó – kisebb-nagyobb mértékben tulaj-
donolt – társaságainak összességére értelmezi a TVK-csoportként való 
mûködést. Az Nyrt. eltérô, de általában többségi tulajdoni hányaddal 
rendelkezik a csoportot alkotó különbözô gazdasági társaságokban. A tu-
lajdonolt társaságok részben a TVK Nyrt.-bôl korábban kiszervezett egy-
ségek, részben akvizíciók, illetve külföldi székhelyû kereskedelmi vegyes 
vállalatok alapításának eredményeként kerültek a TVK Nyrt. tulajdonába.

A TVK Nyrt.-t irányító legfontosabb szervek
A TVK Nyrt. legfôbb szerve a Közgyûlés, amely a részvényesek összes-
ségébôl áll, hatáskörében a társaság részvényesei döntenek a TVK 
mûködését befolyásoló legfontosabb, a közgyûlés kizárólagos hatáskö-
rébe tartozó kérdésekben.

A TVK ügyvezetô szerve az Igazgatóság, melynek egyetemleges felelôs-
ségi körébe tartozik valamennyi társasági mûvelet. Az Igazgatóság kép-
viseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más 
hatóságok elôtt, kialakítja és irányítja a részvénytársaság munkaszerve-
zetét, irányítja a Társaság üzleti tevékenységét, gazdálkodását és gon-
doskodik az eredményes mûködéshez szükséges megfelelô szervezeti, 
személyi és tárgyi feltételek megteremtésérôl. Az Igazgatóság határoza-
tait a jogszabályok, a Társaság alapszabálya és a közgyûlési határozatok 
keretei között hozza meg minden olyan kérdésben, amelyben a döntés 
joga nincs kizárólag a közgyûlésnek fenntartva. Folyamatosan elemzi és 
értékeli a mûködési környezetet és a cégcsoport teljesítményét, hogy a 
részvényesek elvárásai maximálisan teljesüljenek. 
A Felügyelô Bizottság a közgyûlés részére – a részvényesek megbízásá-
ból – ellenôrzi a társaság ügyvezetését, megvizsgálja a Közgyûlés napi-
rendjén szereplô valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint 
minden olyan elôterjesztést, amely a Társaság legfôbb szervének kizáró-Vá
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A TVK társaságirányítása 
összhangban van a Buda-
pesti Értéktőzsde köve-
telményeivel, a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felü-
gyeletének irányelveivel 
és a jelenleg érvényes 
tőkepiaci szabályozással.
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lagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik és 
ellátja a törvényben elôírt egyéb feladatait.

Alapvetô mûködési elvek
A TVK Nyrt. szervezeti és mûködési modellje 
a centralizáció és decentralizáció optimális 
arányának kialakítását célozza. A mûködési 
modell egyrészt a vállalat és a vállalatcsoport 
sikeres mûködéséhez szükséges funkciók köz-
ponti irányítását, kontrolláló szerepének érvé-
nyesítését, másrészt termelô üzletágainak a 
gyors, rugalmas, piaci igényekhez való alkal-
mazkodóképességet, megfelelô önállóságot 
kíván biztosítani.
A Társaság az irányítási és felügyeleti felada-
tok ellátása során az önálló gazdasági társasá-
gokat különösen piaci, operatív mûködtetési, 
fejlesztési kérdésekben; szolgáltatásokkal való 
ellátás, illetve mások felé történô szolgáltatás 
tekintetében blokkonként, a TVK-csoportra ki-
alakított mûködési modell szerint kezeli. 
A központi egységek egy része a támogató 
tevékenységek mellett úgynevezett központi 
irányító, kontrolláló funkciót is ellát. A Társaság 
erôs központi irányítást valósít meg a gazdasá-
gi, pénzügyi, kommunikációs, jogi és a  humán 
menedzsment területeken. Kiemelt, a társa-
dalmi és piaci elvárásoknak való megfelelést 
nagymértékben segítô szakterületek – a biz-
tonságtechnikával, minôségüggyel, környezet-
védelemmel foglalkozó egységek – támogatják 
a termelés és a kereskedelem munkáját. Ezek 
az egységek a TVK Nyrt. által magára nézve 
kötelezônek elismert szabványok, irányelvek 
alkalmazását és fejlesztését segítik elô.
A társasági szolgáltatásokat – beszerzés, rak-
tározás, beruházási tevékenységek – és általá-
ban a szolgáltatás jellegû tevékenységek nagy 
részét erre szakosodott központi szervezeti 
egységek biztosítják a vállalat és a csoportta-
gok számára.
A termelésen belüli egységek a termelôtevé-
kenység támogatása érdekében összevont 
minôségellenôrzô és gazdasági tevékenységet 
végeznek integrálva a mûködésükhöz szorosan 
kapcsolódó karbantartási felügyeletet ellátó 
és energiaszolgáltató szervezeti egységekkel. 
A polimer termékek értékesítését, valamint az 

ezt támogató tevékenységeket külön szerveze-
ti egységek végzik egységes irányítás alatt.

Vállalatirányítási és szabályo-
zási rendszer 

A szabályozási rendszert a TVK-nál a külsô kö-
vetelményeknek és a MOL-csoportos elôírá-
soknak való teljes körû megfeleléshez igazod-
va alakítottuk ki és aszerint mûködtetjük.
A MOL-csoport szinten kialakított új szabályo-
zási rendszer célja az egységes társaságirányí-
tási modell megvalósítása az üzleti ellenôrzô 
folyamatok hatásos, csoportszinten megvaló-
suló implementációjának hatékony támogatá-
sához; valamint egy egységes, rugalmas, és 
átlátható belsô környezet mûködtetése, a fo-
lyamatok közötti összhang biztosítása; a szer-
vezetek illetve a minôségbiztosítási rendszerek 
részére rugalmas háttér biztosítása.

A MOL-csoport új szabályozási rendszerének 

felépítése:

A szabályozási rendszer három szintre tagolódik: 
1. szint: stratégiai szintû Fô Társaságirányítási Dokumen-
tumok (MSZSZ, Etikai Kódex, FFSZ, DHL)
2. szint: az integrációs és egységesítési szintnek megfe-
lelô Csoportszintû Irányelvek,
3. szint: Operatív szabályzatok - Globális és Helyi (Lokális) 
Operatív Szabályzatok.

VáLLALATIRáNyíTáSI RENDSZEREK

1. szint

MSZSZ
általános 
elvárások
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Fô társaságirányítási 
dokumentumok

TMSZ (Társasági Mûködési Szabályzat)
Meghatározza a TVK szervezeti egységeinek 
általános mûködési szabályait, valamint irány-
mutatást ad a tulajdonosi jogosítványok alapján 
irányított társaságok mûködésére, munkameg-
osztására és kapcsolódásaira vonatkozóan.

MSZSZ (Mûködési és Szervezeti Szabály-
zat)
A társasági mûködés legmagasabb szintû sza-
bályozási eleme, meghatározza a MOL-cso-
port társaságirányítási (corporate governance) 
filozófiáját, a Csoport mûködési modelljét, a 
mûködés alapszabályait és irányítási alapel-
veit, a jövôképet, a döntési- és kontrollmecha-
nizmusok mûködtetésének, valamint a szer-
vezettervezésnek a legfontosabb szabályait 
és alapelveit. Általános irányítási keretet ad a 
különbözô típusú szabályozási elemek kidolgo-
zásához.

FFSZ (Feladat- és Felelôsségmegosztási Sza-
bályzat) 
Az MSZSZ által meghatározott társaságirányí-
tási és szervezettervezési szabályok lebontása 
szervezeti struktúrává (szervezeti ábra és rövid 
szervezeti leírás). Rögzíti a szervezeti egysé-
gek fô feladatait és felelôsségi köreit, illetve 
a döntéstámogató szervezeti koordinációs 
mechanizmusokat (bizottságok, döntés elôké-
szítô teamek) és a MOL-csoport integrált szer-
vezeteinek és a MOL-csoport tagvállalatainak 
mûködési rendjét.

DHL (Döntési és Hatásköri Lista) 
Meghatározza a mûködés legfontosabb dön-
téshozatali pontjait és a vezetôi hatásköröket. 
Ily módon rögzíti a MOL-csoport folyamatai-
nak hatékony fejlesztéséhez és mûködéséhez 
szükséges kulcs kontroll pontokat.
A DHL célja: a társaság részvényesi értéké-
nek maximalizálása, valamint az egyértelmû 
döntési és hatásköri felelôsségek rögzítése 
a mûködési és pénzügyi hatékonyság kiváló 
szintre emelése érdekében.

Csoportszintû irányelvek 
A MOL-csoport szintû (integrált) vezetô ál-
tal az érintett Executive Business Council 
közremûködésével konszenzus révén meg-
határozott szabályok, melyek nem csak az in-
tegrált vezetô által irányított terület egységes 
mûködési követelményeit rögzítik, hanem a 
MOL-csoporton belül a kötelezô szabályokat is 
(amennyiben ilyen tevékenység végzésére sor 
kerül).

Operatív Szabályzatok
Az operatív szabályzatok rögzítik a hatékony 
mûködéshez szükséges részletes feladatokat, 
alábontják a Csoportszintû irányelvekben rög-
zített követelményeket, illetve ezeket kiegé-
szítik a napi mûködési feladatok elvégzéséhez 
szükséges specifikációkkal. Két operatív sza-
bályzattípus létezik: a csoportszinten megha-
tározott és a Csoportszintû irányelvekben cél-
csoportjaikkal egyetemben rögzített Globális 
szabályzatok (leányvállalatok nevesített cso-
portjai); és az integrált vezetô, illetve a helyi 
vezetô kérésére készített minimum követelmé-
nyeket rögzítô Helyi operatív szabályzatok.
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Globális operatív szabályzatok
A MOL-csoport szintû irányelvek rögzítik az 
operatív szintû követelményeket és a tevékeny-
ségek teljesítésével kapcsolatos felelôssége-
ket. A Globális operatív szabályzatok rögzítik a 
részletes üzleti szabályokat – a Csoportszintû 
irányelvekben megadott módon – számos 
egyedi elem figyelembevételével (pl. régió, 
vállalatcsoportok, jogszabályi követelmények, 
integrált szervezeti egységek, rendszerek és 
technológia).

Helyi (lokális) operatív szabályzatok
A helyi vezetés által meghatározott, egy adott 
MOL-csoport tagvállalatra vagy egy országon 
belül mûködô több MOL-csoport tagvállalatra 
érvényes szabályzatok, melyek a csoportszintû 
vezetôk által kidolgozott csoportszintû irányel-
vek és Globális operatív szabályzatok alapján 
rögzítik a helyi folyamatokat (és a kapcsoló-
dó szervezeti felelôsségeket) és módszertani 
megoldásokat.

A technológiai vonatkozású dokumentációk
Az olajipari és petrolkémiai értéklánc (CH-ku-
tatás, termelés, termék- és technológiafejlesz-
tés, feldolgozás, petrolkémiai termékelôállítás, 
logisztika, kiskereskedelmi értékesítés) techno-
lógia-megoldásaival kapcsolatos technológiák 
módszerei/leírásai és informatikai rendszerei 
(alkalmazott típusai: technológia, üzemeltetés, 
kezelés, karbantartás, kontroll, üzemzavar-el-
hárítás, kötelezettségek, mérések, kalibrálás, 
berendezések leírása és mûszaki kézikönyvek, 
kapcsolódó tervek, engedélyek).

A szakmai kézikönyvek 
Konkrét szakmai megfontolások alapján ké-
szített kézikönyvek – pl. a Társaságirányítás 
kézikönyv, az EBK kézikönyv, stb. – a hatályos 
szabályzatok szakmai szempontok szerint ki-
dolgozott/összeállított gyûjteménye. 

A TVK mûködését a fent felsorolt új szabá-
lyozási rendszer elemein túl folyamatszabá-
lyozások, vezérigazgatói utasítások, valamint 
munkautasítások, rendelkezések is szabályoz-
zák, melyek az új szabályozási rendszer imple-
mentációjának ütemében, folyamatosan kerül-
nek átalakításra.

Aláírási jogok
A cégjegyzés (a társaság nevében történô alá-
írásra jogosít) és a meghatalmazáson alapuló 
aláírási jogok összefoglaló megnevezése.

Cégjegyzési jog
Az adott cég írásbeli képviseletét és az adott 
társaság nevében történô aláírásra való jo-
gosultságot jelenti. A cégjegyzési jog a Cég-
bíróságon történt hivatalos bejegyzéssel lép 
érvénybe. A cégjegyzési jog egyben a cégkép-
viseleti jogot is jelenti.

Meghatalmazáson alapuló aláírási jog
A meghatalmazáson alapuló aláírási jog ös-
szességében a cégjegyzési joggal rendelkezô 
személy helyettesítését jelenti az adott tár-
saság nevében történô hivatalos írásbeli nyi-
latkozattételkor. A meghatalmazáson alapuló 
aláírási jog a meghatalmazás aláírásával és a 
meghatalmazottnak a meghatalmazáson ala-
puló aláírási jogokkal rendelkezô személyek 
listájába történô felvételével lép érvénybe.

VáLLALATIRáNyíTáSI RENDSZEREK
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Kockázatkezelés

A TVK kockázatkezelési célja a vállalat tevékenységét a lehetô legbizton-
ságosabbá tenni. A társaság kockázatkezelési politikájában kiemelten 
kezeli a tevékenységébôl adódó összes kockázatot. A kockázatkezelési 
irányelvek kiterjednek például a valutaárfolyam és a világpiaci ár kocká-
zatának, a vagyoni, az üzemszüneti, az üzleti, a felelôsségi, a vevôi, a 
mûszaki, a biztonságtechnikai, a környezetvédelmi stb. kockázatok ke-
zelésére. 

A 2006. évtôl az Egységes Vállalati Kockázatkezelés (ERM - Enterprise 
Risk Management) már MOL-csoport szinten kezeli a kockázatokat. Az 
ERM egy modern kockázatkezelési koncepció, mely a vállalati értéknöve-
léséhez is jelentôsen hozzájárul. A koncepció központi gondolata, hogy 
a különbözô (pénzügyi, mûködési, illetve stratégiai) kockázatokat egy kö-
zös módszertan szerint, konszolidált módon számszerûsítsük, kezeljük 
és szerepeltessük a beszámolókban. Az ERM folyamata során, fejlesztve 
a kockázattudatos szervezeti kultúrát, azonosíthatjuk a lehetséges koc-
kázatokat, és az egyes üzletágak, projektek, illetve döntések kockázat-
hozam összefüggései összehasonlíthatóvá válnak. A kockázatok mérése 
lehetôvé teszi, hogy a kockázati tényezôk kiváltó okait és a különbözô 
típusú kockázatok természetét jobban megismerjük. Ennek eredménye-
ként a felsôvezetés is hatékonyabban tud azokra a kockázatokra fókuszál-
ni, amelyek a vállalat eredményét szignifikáns mértékben befolyásolják, 
illetve meg tudja határozni, mely kockázati tényezôk azok, amelyeket 
„megtart” és melyek esetében szükséges különbözô kockázatcsökkentô 
módszerek alkalmazása.

Az ERM eredményei, valamint a biztosításmenedzsment tapasztalatai 
támpontot nyújtanak üzleti folytonossági tervek, krízismenedzsment és 
egyéb kockázatkezelô tevékenységek kialakítása számára is. Üzletfolyto-
nosság Menedzsment (BCM - Business Continuity Management) keret-
rendszerének kidolgozása – a magas mûködési kockázattal rendelkezô 
üzletágak sorában – a MOL Petrolkémiai Divíziójában a 2007. év végén 
kezdôdött és elsô fázisa várhatóan 2008 elsô felében zárul. A felkészülés 
váratlan mûködési fennakadásokra nemcsak lerövidíti a probléma kelet-M
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A TVK vezetése tuda-
tában van annak, hogy 
alapvető feladata a rész-
vényesi érdekek képvi-
selete és támogatása, és 
hogy köteles elszámolni a 
társaság teljesítményével 
és tevékenységeivel.
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kezésétôl az üzemszerû mûködés újraindulá-
sáig tartó idôt, hanem rámutat a fejlesztendô 
területekre is.

Emellett – egy jól definiált „kockázatvállalási 
étvággyal” összhangban – az ERM segít opti-
mális kockázat/hozam jellemzôkkel bíró üzleti 
portfólió felépítésében, a kockázat-felmérési 
eredmények tôkeallokációs döntésekben való 
figyelembevétele révén.

A társaság által használt legfontosabb alap-
anyagok, valamint a TVK által elôállított olefin- 
és polimertermékek árai e termékek világpia-
ci áraihoz kötöttek. Az értékesítés bevételét 
jelentôsen befolyásolja a forint intervenciós 
sávon belüli helyzete, azaz az euró/forint árfo-
lyam, míg a vásárlások elsôsorban az USD ár-
folyamához kötötten alakulnak. 

A TVK 2007-ben nem kötött sem forward, 
sem opciós, sem egyéb derivatív ügyletet az 
árfolyamkockázat csökkentése érdekében. A 
társaság hitele euróban lett meghatározva az 
árfolyamkockázat csökkentése érdekében.

2007. december 31-én a társaságnak nem állt 
fenn nyitott határidôs deviza pozíciója. 

A likviditási kockázatok mérséklése érdekében 
a vevôkövetelések jelentôs részét a társaság 
hitelbiztosítással fedezi, valamint egy új szer-
zôdés aláírása elôtt minden esetben gondo-
san megvizsgálja a leendô vevô kondícióit és 
felméri a fizetési folytonosság teljesülésének 
feltételeit.

Az érintett felek bevonása

A többszereplôs folyamatok esetén az összes 
érintett fél bevonása és együttmûködése szük-
séges. Ez a fenntartható fejlôdés kérdéseinek 
egységes értelmezése és alapelveinek min-
dennapi alkalmazása érdekében is nélkülözhe-
tetlen. Az együttmûködésben résztvevôk ezen 
felül lehetôséget kapnak saját nézeteik és ér-
dekeik megfogalmazására és képviseletére 
is. A TVK tevékenysége által érintettek körébe 

fôként részvényesek, vevôk, alkalmazottak, al-
vállalkozók, civil szervezetek, önkormányzatok 
és helyi közösségek tartoznak. Körükben erô-
síthetjük a belénk vetett bizalmat és szavahi-
hetôségünket azáltal, hogy mint cég „jó állam-
polgárként” viselkedünk.

Részvényeseink
Egy modern vállalat legfontosabb küldetése a 
részvényesi érték megteremtése. Részvénye-
seink alkalmazottai vagyunk, akiket biztosíta-
nunk kell arról, hogy a társasági szerkezet és 
mûködés a lehetô legnagyobb értéket bizto-
sítja számukra. A TVK vezetése tudatában van 
annak, hogy alapvetô feladata a részvényesi 
érdekek képviselete és támogatása, és hogy 
köteles elszámolni a társaság teljesítményével 
és tevékenységeivel. Ennek megfelelôen fo-
lyamatosan elemezzük és értékeljük a teljesít-
ményt és a fejlôdést a tágabb értelemben vett 
külsô környezet, valamint a TVK-csoporton be-
lüli mûködés tekintetében.
Részvényeseink elsôsorban hazai és külföldi 
intézményi befektetôk. A részvénykönyvünket 
a TVK igazgatósága vezeti, a TVK-részvények-
kel kapcsolatos ügyintézés a társaság székhe-
lyén történik. Részvényeseinkkel különbözô 
csatornákon keresztül tartunk kapcsolatot. A 
TVK éves közgyûlésén bemutatjuk a társaság 
teljesítményét és stratégiáit, ahol a legutób-
bi pénzügyi jelentést és az osztalék szintjét a 
részvényesek hagyják jóvá. Ezenkívül negyed-
éves gyorsjelentéseket is készítünk, melyeket 
a piaci szereplôk számára elérhetô társasági 
honlapon teszünk közzé. Április végén publi-
káljuk éves jelentésünket, mely tartalmazza a 
TVK-csoport auditált pénzügyi beszámolóját, 
valamint a lezárt üzleti év vezetôségi áttekin-
tését és elemzését. Az anyagok elektronikus 
formában honlapunkról is letölthetôek:
http://www.tvk.hu/hu/a _ tvkrol/befektetok-
nek/penzugyi _ kimutatasok/

A TVK mindig elsôdleges fontosságúnak tar-
totta a pénzügyi világgal folytatott folyamatos 
kommunikációt. A befektetôk év közben is 
megkereshetik a TVK-t kérdéseikkel, illetve a 
közgyûléseken is szívesen fogadjuk kérdése-
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iket és javaslataikat. Az egyes társasági ese-
ményekkel kapcsolatban (közgyûlés, részvény-
átalakítás, osztalékfizetés, egyéb) valamint a 
részvénykönyvi adatokról a társaság a rész-
vényesek felé tájékoztatást ad. A befektetôk 
legteljesebb körû tájékoztatása érdekében 
valamennyi hirdetményünket és jelentésünket 
honlapunkon is közzé tesszük.

A részvényesi értékek növelése
Alapvetô stratégiai célunk a részvényesi érték 
és a versenyképesség folyamatos növelése 
a hatékony mûködési feltételek megterem-
tésével, a MOL-csoporton belüli szinergiák, 
a gazdasági lehetôségek kihasználásával és 
a piaci pozíciók további erôsítése, valamint a 
termékportfólió további optimalizálása révén. 
Az eredményesség növelése érdekében dina-
mikus fejlesztési stratégiát hajtottunk végre, 
melyben a piaci kihívásokra való proaktív rea-
gálás, a kapacitásnövelés és a belsô hatékony-
sági tartalékok folyamatos feltárása egyaránt 
fontos szerepet játszik. 

A hosszú távú részvényesi értékteremtés nél-
külözhetetlen 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 elôsegíti a különbözô szintû döntéshozatalt. 
A koncepció központi gondolata az, hogy a kü-
lönbözô (pénzügyi, mûködési, illetve stratégiai) 
kockázatokat egységes módszertan alkalma-
zásával kezeljük. A stratégiai kockázatfelmérés 
eredményeit hasznosítjuk a stratégiai tervezé-
si folyamatainkban.

Az Igazgatóság tudatában van annak, hogy a 
testület felelôs a TVK-csoport eredményei-
ért és teljesítményeiért, teljes mûködéséért, 
tisztában van a részvényesek elvárásaival, 
és mindent megtesz annak érdekében, hogy 
azoknak a társaság mûködtetése megfeleljen. 
Folyamatosan elemzi és értékeli a mûködési 
környezetet és a cégcsoport teljesítményét, 

hogy a részvényesek elvárásai maximálisan 
teljesüljenek.

A TVK tudatában van annak, hogy hosszú távú 
üzleti sikerének egyik alapfeltétele a fenntart-
ható fejlôdés iránti elkötelezettsége.

Felismertük annak jelentôségét, hogy a gaz-
daság, a környezet és a társadalom egymástól 
kölcsönösen függ, ezért társasági értékeinket 
és alapelveinket interdiszciplináris megközelí-
tést alkalmazva érvényesítjük ezeken a terüle-
teken. Tudatában vagyunk, hogy felelôsséggel 
tartozunk a környezet és a társadalom, valamint 
a TVK munkavállalói és az érintett felek iránt. 
Ezért arra törekszünk, hogy maximális fejlôdés 
mellett, a mûködésünkbôl adódó esetleges 
negatív hatásokat a minimálisra csökkentsük.

Hatékonyabb mûködést, versenyképesebb ter-
mékeket és szolgáltatásokat teljesítményünk 
minden területen való folyamatos javításával 
érhetünk el, ezáltal törekszünk versenyképes-
ségünk és piaci pozíciónk javítására. Kiváló 
minôséget nyújtunk versenyképes áron. Ter-
mékeink és szolgáltatásaink révén minôségre, 
napi munkánk során pedig szakszerûségre tö-
rekszünk azért, hogy üzletfeleink újra meg újra 
minket válasszanak.

Mivel a TVK a MOL-csoport tagja, az érde-
keltek számára az információkhoz való kiváló 
minôségû, szabad hozzáférést ma már egy 
új, vállalatcsoporti szintû honlap is biztosítja, 
mely rendszeresen frissített, külön fejezet-
ben foglalkozik a vállalati felelôsséggel, azon 
belül pedig a fenntartható fejlôdés kérdései-
vel, valamint az Egészség, Biztonságtechnika 
és Környezetvédelem terén tett erôfeszítése-
inkkel. A honlap látogatóinak többféle módon 
nyílik lehetôségük véleményük közlésére is, 
amelyet elemzést követôen a tevékenységek 
fejlesztésénél figyelembe veszünk. 
Honlapunk címe: www.tvk.hu
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Vevôink
Érdeklôdésre, véleménynyilvánításra, segít-
ségkérésre a TVK vevôszolgálata egyaránt 
lehetôséget kínál – e szervezet nem csupán 
a cég arca, de egyben alapvetô információs 
eszköz is megrendelôink számára. A szolgálat 
a TVK-t érintô bármilyen speciális vagy általá-
nos ügyben kész az információcserére, a nap 
bármely órájában, személyesen, telefonon, e-
mail-en, faxon, vagy levélben. A TVK terméke-
irôl és szolgáltatásairól minden kezelôt napra-
kész ismeretekkel látunk el, a hívásokat pedig 
késôbbi elemzés céljából, a vevôi elégedettség 
növelése, a szolgáltatási színvonal emelése ér-
dekében rögzítjük. A vevôszolgálatnál dolgozó 
kollégáink a megkeresésekre kötelesek azon-
nal, a konkrét igényeknek leginkább megfelelô 
formában válaszolni. 

Nyitott Kapuk névvel új programot vezettünk 
be, mellyel célunk, hogy megszilárdítsuk a 
hosszú távú vevôkapcsolatainkat, jobban 
együttmûködhessünk vevôinkkel, személyes 
kommunikációt folytathassunk a kulcsvevôink-
kel, valamint hogy új vevôket szerezhessünk.
2007-ben sikerült nagymértékben megemel-
ni a közvetlenül kiszolgált vevôink arányát az 
összértékesítésünkhöz képest. A közvetlen 
vevôkapcsolatok erôsítésével, az újonnan nyi-
tott román és ukrán kereskedelmi irodáinkban 
összességében jelentôs fejlôdést értünk el az 
értékesített mennyiségek tekintetében. 
Évek óta mérjük a vevôi elégedettséget, ennek 
keretében 2007 végén több, mint 500 partnert 
kérdeztünk meg. A vizsgálat célja társaságunk 
erôsségeinek és fejlesztendô területeinek fel-
tárása, és a korábbi felmérések alapján hozott 
javító intézkedés hatásainak nyomon követése. 
Az információk elemzését követôen újabb elé-

gedettséget erôsítô programot alakítunk ki.
A vevôi reklamációkkal kapcsolatos költségek 
2007-ben csökkentek. A reklamációk meg-
oszlása a termékcsoportok és üzemek között 
a következôképpen alakult: az LDPE-1, LDPE-
2 és HDPE-1 üzemek termékei e téren minô-
ségügyi problémák miatt nagyobb ráfordítást 
jelentettek, míg a HDPE-2 üzemben a jelentô-
sen javuló minôségnek köszönhetôen sokkal 
kevesebb panasz érkezett a termékekre, amely 
összességében csökkentette a polietilén ter-
mékekre fordított reklamációs költségeket. A 
polipropilének esetében a tavalyi év még si-
keresebb volt, mert a reklamációkat mindkét 
üzem esetében az egy évvel korábbi költségek 
töredékére szorítottuk vissza.

Vevôelégedettségi kutatás
2007 ôszén 284 fôs mintán vevôelégedettsé-
gi felmérést végeztünk a TVK legfontosabb 
magyarországi és európai partnerei között. A 
vizsgálat célja a cégek erôsségeinek és fejlesz-
tendô területeinek feltárása, a fejlôdés nyomon 
követése volt.  
A 2005-2006-2007. évek összehasonlításában 
a TVK  jelentôs fejlôdést, illetve az erôsségek 
megtartását mutatja. (Pl. a termékfejlesztés 
folyamatosan kritizált terület, mégis pozitív 
tendenciát mutat az évek folyamán.  Ugyanez 
mondható el az árengedmények témakörrel 
kapcsolatban is. Úgy tûnik, hogy az elôzô év-
ben panaszokat okozó szállítási pontosságban 
elôre léptünk, az idei év átlaga visszatért a ko-
rábbi magas szintre.) 

Összességében elmondható, hogy a 2006-os 
évhez képest mindenképpen jelentôs fejlôdést 
ért el a TVK nem csak a versenytársakhoz ké-
pest, hanem önmagához viszonyítva is.
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A tavalyi felmérés eredményeképpen kezde-
ményeztünk egy differenciált szolgáltatási 
rendszer bevezetését azzal, hogy az erôforrá-
sainkat azon vevôk kiszolgálására fókuszáljuk, 
amelyek valóban igényt tartanak rá és azt díjaz-
zák is. A projekt eredményeképpen szeretnénk 
növelni a vevôk lojalitását, új üzleteket megsze-
rezni, valamint a hatékonyabb mûködés révén 
költség megtakarítást elérni.

Vevôink igényeinek magasabb színvonalú ki-
szolgálására tett lépéseink:

Saját értékesítési hálózat, kereskedelmi 
irodák Ausztriában, Németországban, Fran-
ciaországban, Olaszországban, az Egyesült 
Királyságban, Lengyelországban és Orosz-
országban. Új értékesítési irodák nyitása: a 
román és ukrán vevôk hatékonyabb kiszolgá-
lása, a kelet-közép-európai régióban értéke-
sített mennyiség növelése.
A végfelhasználóknak történô közvetlen ér-
tékesítés az összes polimereladás kb. 90%-
át jelenti.
Szélesebb termékpaletta, amely a legmo-
dernebb terméktípusokat is tartalmazza.
Nagyobb mennyiségek: 2007-ben a MOL-
csoport összes mûanyag-alapanyag terme-
lési kapacitása 1,281 millió tonna/év.
Vevôelégedettség: minôségirányítási rend-
szer részeként mûködik, célja a minôség 
iránti elkötelezettség fejlesztése vállalatcso-
porton belül és kívül, azzal csökkentve a nem 
megfelelô termék/szolgáltatás eredménye-
ként képzôdô károkat.
Termékportfólió fejlesztés: a termékport-
fólió olyan irányú fejlesztése, ami megala-
pozza a hosszú távú piaci pozíciót, a vevôk 
elégedettségi szintjének javulását, valamint 
a termékértékesítés megfelelô módon való 
diverzifikálását.
Differentiation of services: szolgáltatások 
színvonalának folyamatos vizsgálata és fej-
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lesztése, az erôforrások hatékonyabb kihasz-
nálása

Partnereink
Jövôképünk megvalósításának érdekében 
megôrizzük társasági értékeinket, ez az érték-
teremtô növekedés részvényeseink számára 
alapvetô fontosságú tényezô és új lehetôsége-
ket teremt dolgozóink és üzletfeleink részére 
egyaránt. Tevékenységeinket rendszeresen 
független auditorok ellenôrzik, teljesítmé-
nyünkrôl pedig az éves jelentésekben, vala-
mint a fenntarthatósági jelentésekben adunk 
számot.
Üzleti tevékenységünket a legmagasabb szintû 
integritás és átláthatóság jellemzi, tisztes-
séges és etikus mûködés mellett. Felelôssé-
günkbôl adódóan folyamatosan felügyeljük és 
csökkentjük az üzleti tevékenységünkkel ter-
mészetes módon együtt járó kockázatokat.
Fontos érdekünk, hogy minden részvénytulaj-
donosunkat tájékoztassuk megtett erôfeszíté-
seinkrôl és az elért eredményekrôl. 

Fontosnak tartjuk, hogy befolyással legyünk 
a dél-borsodi régióban lévô közösségek 
életére, ezért társadalmi kapcsolataink so-
rán fôként erre a területre koncentrálunk.
Különbözô jellegû tevékenységek és adomá-
nyok révén megpróbáljuk javítani azon sze-
mélyek életminôségét, akik a TVK-nál dol-
goznak, vagy annak környékén laknak, vagy 
azzal kapcsolatban állnak.
Nagyon jó, gyümölcsözô kapcsolatban állunk 
a tiszaújvárosi hivatalokkal és hatóságokkal.
Rendszeresen minôsítjük a beszállítóinkat 
különbözô EBK és pénzügyi szempontok 
szerint, és ezen felméréseket széles körben 
alkalmazzuk a munkavégzésünk folyamán.
A menedzsment állandó párbeszédet folytat 
a munkavállalók képviselôivel.
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Alkalmazottak
Hagyományosan megszerveztük a megújí-
tott, a társaság leghosszabb idôszakon átívelô 
rendezvénysorozatát, a Biztonsági Hónapot. 
A márciusban megrendezett esemény prog-
ramjai 2007-ben is felölelték a minôségügy és 
a környezetvédelem témaköreit is, melynek 
keretében vetélkedôkkel biztosítottuk a mun-
kavállalók bevonását, jutalmazását és megte-
remtettük az EBKM információk hatékony köz-
vetítésének lehetôségét.

A Biztonsági Hónap fontosabb eseményei: 
EBK technológiai újdonságok bemutatása,
egészségvédelemmel/egészségmegôrzés-
sel kapcsolatos vizsgálatok,
közlekedésbiztonsági elôadás,
specifikus EBK oktatás,
munkavédelmi fórum,
meghibásodási archívum bemutatása,
védôeszközök kiállítása,
tanulságos munkabalesetek elemzése,
tanulmányutak,
EBK vetélkedô és fórum.

Üzleti kiválóság

1996-tól alkalmazzuk az EFQM (European Fo-
undation for Quality Management) modell sze-
rinti önértékelést. Minôségügyi tevékenysé-
günk kiemelkedô eredménye volt az 1998. évi 
Nemzeti Minôségi Díj, valamint a 2001. évi Eu-
rópai Minôség Díj pályázaton a „Kiválóságért 
elismert” minôsítés elnyerése. 2006-ban részt 
vettünk a MOL-csoport Elnöki EBK-díj pályáza-
tán, ahol a MOL-csoport Integrált Szervezetek 
kategóriában az elsô helyezést értük el. 

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Minôségirányítás

Az 1993-ban bevezetett és azóta folyamatosan 
fejlesztett minôségirányítási rendszerünket 
2002-ben az ISO 9001:2000 szabvány szerint 
újratanúsítottuk. 1997-tôl bevezettük és folya-
matosan mûködtetjük az ISO 14001:1996 szab-
vány szerint tanúsított, környezetközpontú irá-
nyítási rendszert. 2003-ban végrehajtottuk az 
OHSAS 18001:1999 szabvány szerinti, munka-
helyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási 
rendszer bevezetését és minôsítését. 2004. év 
második felében vezettük be az ISO 9001:2000, 
az ISO 14001:1996 és az OHSAS 18001:1999 
szerint Integrált Irányítási Rendszert (IIR), 
melynek fejlesztésére, mûködtetésére 2007-
ben is nagy hangsúlyt fordítottunk. 2005. évi 
IIR rendszerünk felülvizsgálatakor a KIR rend-
szerelemet már az új ISO 14001:2004 szerint 
tanúsították.

A 2007. évben szabályozási rendszerünk aktu-
alizálása, átalakítása folyamatos volt. Az átala-
kítás egy szigorúan felügyelt ütemterv szerint 
zajlott, mellyel biztosítottuk a mûködés, vala-
mint a szabályozottság folytonosságát. A je-
lenleg is folyamatos átalakítás lehetôséget ad 
és adott:

az irányítási rendszerek továbbfejlesztésére,
az integráció elmélyítésére,
az új követelmények figyelembe vételére,
a folyamatközpontúság növelésére.
az egyértelmû és konkrét folyamatok felvé-
telére.

2007 áprilisában sikeresen megtörtént a tár-
saságunknál mûködtetett Integrált Irányítási 

•
•
•
•
•
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Rendszer (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) 
megújító/felügyeleti auditja, amelyet az SGS 
Hungária Kft. folytatott le. A minôségirányítási 
rendszer auditja az országban és a MOL-cso-
portban is elsôként a „Progress for ISO 9001” 
módszertan támogatásával történt, amely le-
hetôséget biztosít számunkra a mûködtetett 
rendszer fejlôdésének objektívabb mérésére, 
a fejlesztendô területek egyértelmûbb beazo-
nosítására.

Az akkreditált laboratóriumaink mûködtetése 
során jelentôs feladat volt a Mûszaki Felügye-
let Mûszaki Vizsgáló Laboratórium felügyele-
ti, valamint a Központi Laboratórium MSZ EN 
ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti megújí-
tó auditja, amelyeket a Nemzeti Akkreditálási 
Testület (NAT) végzett. Az audit mindkét eset-
ben sikeres volt.

Az Integrált Irányítási Rendszert, valamint az 
akkreditált laboratóriumok szabvány követel-
ményei szerinti mûködését belsô, integrált 
rendszer auditok keretében folyamatosan el-
lenôrzik. A Társaság mûködéséhez kapcsoló-
dó kihelyezett tevékenységeink végrehajtását 
tervezett külsô felülvizsgálatokkal tartjuk fel-
ügyelet alatt. A feltárt eltérések javítására, a 
rendszer fejlesztésére hozott intézkedések be-
vezetése megtörtént. Folyamatosan fejlesztjük 
az Integrált Irányítási Rendszerünk mûködését 
támogató szoftverünket (ISOFFICE), amelynek 
segítségével több évre visszavezethetô elekt-
ronikus adatbázisból tudunk elemzéseket, ér-
tékeléseket végezni, valamint fejlesztéseket 
indítani.

A TVK a vevôi elégedettséget évek óta méri. 
Ennek keretében a 2007. év végén több mint 
500 partnert kérdeztünk meg. A vizsgálat célja 
a társaság erôsségeinek és fejlesztendô terü-
leteinek feltárása és a korábbi felmérések alap-
ján hozott javító intézkedés hatásainak nyo-
mon követése volt. Az információk elemzését 

követôen intézkedéseket hozunk folyamataink 
továbbfejlesztésére.

Nagy hangsúlyt fektettünk továbbképzésre, 
valamint kiemelten kezeltük a külsô és belsô 
kommunikációt. Vevôink igényeinek való meg-
felelés érdekében sikeres TQM pilot projektet 
bonyolítottunk le és Statistical Process Control 
(SPC) oktatást tartottunk.

Beszállítói menedzsment

A minôségirányítási rendszer fontos része a 
beszállítók (anyag-beszállítók) és vállalkozók 
(szolgáltatók) minôsítése. 

A beszállítók/vállalkozók minôsítése két szinten 
történik. Az elsô szint a beszállítók / vállalkozók 
elôminôsítése. Az ajánlatkéréssel egyidôben 
elôminôsítési kérdôívet küldünk ki, amely a 
szállító cég minôségügyi rendszerének kiépí-
tettségére vonatkozik. A környezetre veszélyes 
anyag beszállítója, illetve tevékenysége során 
ilyen anyagot is felhasználó és a feladatok el-
végzéséhez a szükséges jogosítványokkal ren-
delkezô vállalkozó részére a környezetvédelmi 
elôminôsítési kérdôívet is kiküldjük. A kérdôívre 
adott válaszaik alapján A, B, C vagy D elôminô-
sítési kategóriába soroljuk a szállítókat, ame-
lyet az ajánlatuk elbírálásánál beszámítjuk.

Azokkal a beszállítókkal, vállalkozókkal kötünk 
szerzôdést, amelyek szerepelnek az elôminô-
sítettek listáján. A kérdôív kiemelten kezeli az 
EMAS és az ISO:14001 tanúsítványokkal ren-
delkezô beszállítót/vállalkozót. A tanúsítványok 
érvényességének meglétét folyamatosan el-
lenôrizzük.

A MOL-csoport tagjaként elôminôsítési rend-
szerünk összhangban van a csoporttagokéval, 
ezért csoporton belül már elôminôsített cég 
ott elért kategóriája az irányadó.
A második szinten a beszállítók, vállalkozók 
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minôsítése történik, ahol az elôminôsítéskor 
elért pontszámokat a minôsítésnél magas 
súlyozással számítjuk be. A környezetvédelmi 
szempontok kiemelt szerepet kapnak a minô-
sítés során.

Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a 
környezetvédelmi elôírások betartására a be-
szerzési folyamatokban.

A jogszabályban meghatározott termékek-
re vonatkozóan, a jogszabályokban elôírt 
követelményeknek megfelelôen Biztonsági 
Adatlapokat kérünk a gyártótól. Az adatlapok 
a közös szerveren találhatók, elérhetôk. A 
társaság területén csak ezzel az okmánnyal 
rendelkezô anyag alkalmazása, felhasználá-
sa lehetséges. 
Közremûködünk a MOL-csoport szintû  
REACH-munkacsoport tevékenységében, 
amely a veszélyes anyagok besorolásával 
foglalkozik, az EU elôírásainak megfelelôen.
A képzôdô hulladék minimalizálása ér-
dekében a vásárolt anyagok csomagoló-
anyagát lehetôség szerint egységesítjük és 
mennyiségét csökkentjük.
A beszállító kiválasztása elôtt ellenôrizzük 
a jogszabályok szerint elôírt követelmények 
(engedélyek, jogosítványok) meglétét és 
érvényességét. Szerzôdésbontó feltétel 
(ezt a szerzôdésben is rögzítjük), ha a Be-
szállító nem újítja meg engedélyét, jogosít-
ványát (például veszélyes hulladék szállítá-
sa esetén).

•

•

•

•

Azokkal a beszállítókkal, akik a TVK terüle-
tén munkát végeznek, ott fizikailag is jelen 
vannak, elfogadtatjuk és aláíratjuk a „TVK te-
rületére vonatkozó EBK elôírások”-at. Ezek a 
szerzôdéseink részét képezik.

Márkamenedzsment
A polimertermékeinket három márkanéven for-
galmazzuk, típusoktól függôen.

A TIPOLEN márkanevû kissûrûségû polietilé-
nek felhasználási területei a következôk: fóliák, 
fúvott üreges testek és fröccstermékek.

A HDPE-alapanyagok alkalmazása sokrétû. En-
nek megfelelôen a TIPELIN márkanéven forgal-
mazott termékek között megtalálhatóak a fóli-
ák, a különbözô méretû, fúvott üreges testek, 
a hasított szálak, a gáz- és vízvezetékek elôállí-
tására szolgáló polietiléntípusok.

A legmodernebb MONTELL (ma Basell) tech-
nológiájú polipropilén üzem állítja elô a TVK 
TIPPLEN márkanevû polipropilén termékeit, 
amelyek között a homopolimerek, a heterofá-
zisos kopolimerek és a random kopolimerek 
egyaránt megtalálhatóak. A termékek felhasz-
nálási területe rendkívül széles: fröccstermé-
kek, csövek és profilok, öntött és fújt fólia, 
biaxiálisan orientált fólia, raffia és monofila-
mentek, szálak elôállítására alkalmas típusok 
találhatóak meg a termékpalettán.

•
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Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE)
Az 1907-ben alapított egyesület programja a kémiai tudomány és a vegy-
ipar fejlesztésének elôsegítése.
A Magyar Kémikusok Egyesülete célja, hogy tagjai között a szakmai infor-
mációkat cserélje, értékelje és közzétegye, valamint a tagok tudásszint-
jének emelése és elismertetése itthon és külföldön. A TVK munkahelyi 
csoportja 40 éve vesz részt az egyesület munkájában.
A Magyar Kémikusok Egyesülete Ásványolaj és Petrolkémiai Szakosztá-
lyának elnöke Olvasó Árpád vezérigazgató.

Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ)

A szövetség 1990-ben jött létre azzal a céllal, hogy a magyarországi 
vegyipar területén termelô tevékenységet folytató vállalkozások fejlôdé-
sét, 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 Termelôk Szövetsége 
(APPE)

Az európai petrolkémiai ipar szócsöveként mûködô APPE közel 70 tag-
vállalata egészségügyi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi kérdések-
ben, valamint a kereskedelem és versenyjog, energetika, logisztika, pi-
ackutatás, 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 jelen-
leg a szövetség igazgatóságának is tagja.

Európai Vegyipari Tanács (CEFIC)

Az „Új Európa” régió országainak (az EU-hoz 2004-ben csatlakozott 10 
állam) vállalatai közül a TVK kapott elsôként meghívást az Európai Vegy-
ipari Tanácsba 2005 ôszén, így a MOL-csoport ma közvetlenül kapcso-
lódhat be a döntéshozatalba és a jogalkotási folyamatokba, miközben 
a petrolkémiai ipar üzleti érdekeit is képviseli. A CEFIC célja egy sikeres 
vegyipar fennmaradása és fejlôdése Európában, valamint a folyamatos 
fejlesztés és a lehetô legjobb teljesítmény elérése gazdasági, szociális, 
és környezetvédelmi téren egyaránt. A CEFIC 29 ezer európai vegyipari 
vállalkozást képvisel, tagszervezetein keresztül 1,3 millió embert foglal-
koztat, és tagjai a világ vegyipari termelésének egyharmadát állítják elô. 
Ennek fényében különösen értékes, hogy a CEFIC 2006 ôszén tartott 
közgyûlésén Olvasó Árpádot, a TVK vezérigazgatóját beválasztották a 
CEFIC 22 tagú igazgatóságába.Kü
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Termelés
Mindkét Olefin üzem történelmi csúcsot ért el etilén termelésben.
Az Olefin-2-ben a garanciális javítások elvégzését, illetve az APC be-
üzemelését követôen jelentôsen javult az üzem rendelkezésre állása.
Az Olefin-2-ben az etilén termelés folyamatosan meghaladta az üzem 
névleges kapacitását.
Az Olefin-2-ben a sikeres 2007. évi üzemi kísérletekkel megalapoztuk a 
folyamatos 4 kemencés üzemvitel bevezetését 2008-ra. 
Az Olefin-1 üzem 2009. évi nagyjavításának (rekonstrukciójának) elôké-
szítése 2007-ben elkezdôdött és 2008-ban tovább folytatódik.
A HDPE-2 üzem 211 kt éves polietilén termeléssel történelmi csú-
csot ért el, az eredeti névleges éves kapacitási érték túlteljesítése 
részben az APC rendszer HDPE-2 üzembeni sikeres telepítésének is 
köszönhetô.
A TVK Erômû Kft-ben a korábbi gôzfûtési rendszerek átalakításával az 
erômû távozó füstgáz-hulladékhôjét hasznosítjuk az alacsonyabb vesz-
teséggel üzemelô hatékony fûtési forróvíz-rendszerben, így hatéko-
nyabban biztosítjuk a TVK mûködéséhez szükséges gôzmennyiséget.
A kapcsoltan energiát termelô TVK Erômû Kft. kihasználtságának foko-
zása érdekében a két saját kazánunkat csak a fogyasztásicsúcs-igények 
kielégítése érdekében, valamint a karbantartások idején üzemeltetjük. 

Értékesítés
Tovább építettük értékesítési hálózatunkat – új kereskedelmi irodát nyi-
tottunk Kijevben és Bukarestben.
Javítottuk közvetlen kiszolgálási tevékenységünket fô piacainkon, külö-
nösen Csehországban.
A vevôelégedettség növelésére új szolgáltatás-portfóliót dolgoz-
tunk ki.
Nyitott kapuk néven új programot vezettünk be a vevôkapcsolatok ja-
vítása érdekében.
Rekordmennyiséget, 783 kt polimer terméket értékesítettünk.
A hazai piacon megerôsítettük vezetô pozíciónkat.
A közép-kelet-európai értékesítésünk a piac egészénél gyorsabban 
bôvült, ezáltal régiós pozíciónk erôsödött.

Munka- és egészségvédelem
2006. június 3. óta nem volt munkanapkieséssel járó munkabaleset.
Sikeresen bevezettük a STEP „Tégy egy lépést az egészségedért” 
programot.
Megtörtént a belsô úthálózat felújítása, valamint bôvítettük a telephely 
területén a személygépkocsi parkolási lehetôségeket.
Megtörtént a kerékpárút teljes felújítása a 35. sz. fôút leágazásától.
Elindult a kvencsolajlefejtô projekt korszerûsítése.
Megvalósult a vízszolgáltató üzemeltetés korszerûsítése.
Szerzôdést kötöttünk a vizitdíj fizetési kötelezettség kiváltásához a Vá-
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rosi Rendelôintézettel.
A védôital szerzôdések felülvizsgálatával új 
védôital tendert írtunk ki.
A képernyô elôtti munkavégzéshez éles-
látást biztosító szemüveg szolgáltatást 
korszerûsítettük.
Megvalósult a forgalomban lévô mentôládák 
korszerû, minden igényt kielégítô típusúra 
cserélése a TVK teljes területén.

Környezetvédelem
Az LDPE-2 üzemben a kigázosító silók határ-
érték feletti kibocsátásának megszüntetésé-
re 2007. október 30-án üzembe helyeztünk 
egy plazmakatalitikus elven mûködô beren-
dezést.
Kiépítettük a TVK-TIFO ipari komplexumot 
összekötô ipari szennyvíz vezetéket.
A TVK utótisztító tórendszerének mûköd-
tetését 2007. október 31-én lezártuk.
A TVK a tisztított szennyvíz élôvízi bevezeté-
sét áthelyezte a tiszai pontról a TVK iparterü-
letén található Sajó-csatornára.
A Sajó-csatorna végpontján a tiszai átemelô-
ben 1 db folyamatos üzemû automata minta-
vevôt telepítettünk.
Megtörtént a tiszai átemelô vízilétesítmény 
korszerûsítése.
Központi hulladékgyûjtô udvar tervezte-
tése, engedélyeztetése megtörtént, a hul-
ladékgyûjtô udvar kivitelezési munkái a 2008. 
év I. félévében fejezôdnek be.
A környezetvédelmi kötelezettségeink telje-
sítése a feladatok idôarányos elvégzésével 
megtörtént.
2 db folyamatos üzemû TOC mérô berende-
zést telepítettünk az Olefin-1 és az Olefin-
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2/HDPE-2 gyárak beérkezô szennyvizeinek 
ellenôrzésére.

Tûzvédelem
Csökkent a tûzesetek száma.
A biztosítók ajánlására elkészült a tûzoltó-
gyakorlópálya.
Korszerûsítettük a Mûszaki Mentô szervezet 
mobilfáklyáját.
Szállíthatóvá alakítottuk át a mobil fáklyához 
szükséges nitrogén-palackkötegeket.
Új trönkölt rádiókat és gázérzékelôket sze-
reztünk be.
A kábelterek védelmére füstérzékelôk lettek 
telepítve a terekbe.
Elkezdôdött és még folyamatban van a 
tûzivíz-hálózat mûanyagcsôvel való béle-
lése.
Önkéntes létesítményi tûzoltóink eredmé-
nyesen vettek részt a B.-A.-Z. megyei Tûzoltó 
Szövetség városi és megyei versenyein.

Humán tôke
Tovább javítottuk a munkaerô kihasználás 
hatékonyságát, így a hazai tôzsdei vállalatok 
között a legjobbak között vagyunk az egy fôre 
jutó eredmény tekintetében 2007-ben.
Sikeresen lezártuk a teljesítményértékelési 
rendszer bevezetését.
Folytattuk és kiterjesztettük a STAFÉTA 
programot, melyben jelenleg 47-en vesznek 
részt.
Személyzetfejlesztési programokra 142 mil-
lió forintot fordítottunk, az egy alkalmazottra 
jutó átlagos képzési idô 52 óra.
Az egyéni és csoportos kompetencia fejlesz-
tésekbe 173 munkavállalónkat vontuk be.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



31

A 
20

07
. é

vi
 c

él
ok

 m
eg

va
ló

su
lá

sa

A 2007. ÉVI CÉLOK MEGVALÓSuLáSA

Környezetvédelmi Cél Eredmény

Levegôtisztaság-
védelem

Csökkentjük az LDPE 2 üzem 
és a kvencsolaj lefejtô részleg 
légszennyezô kibocsátását.

Az LDPE 2 üzemben 
plazmatikus utóégetôt 
építettünk be. A kvencsolaj 
lefejtôbe új elszívórendszer 
beépítése folyamatban van.

Vízgazdálkodás Véglegesen megszüntetjük az 
utótisztító tórendszer mûködését.

A tórendszer mûködését 
megszüntettük.

Hulladékgazdálkodás A hulladékgazdálkodás 
hatékonyságának javításával 
20 millió forinttal csökkentjük 
a veszélyes hulladékok 
ártalmatlanítására fordított 
költségeket a 2006. évihez 
képest.

A költségek 22 millió 
forinttal csökkentek.

Veszélyes hulladék A normál üzemeléssel és 
a rendkívüli helyzetekkel 
összefüggésben keletkezô 
veszélyes hulladékok mennyisége 
együttesen ne haladja meg az 
1500 tonnát. 

A keletkezett veszélyes 
hulladék mennyisége 1800 
tonna.

Társadalmi Cél Eredmény

Halálesetek Nem történhet halálos 
munkabaleset sem a 
munkavállalóink, sem pedig az 
alvállalkozók között.

A 2007. évben halálos 
baleset nem történt sem 
a munkavállalóink, sem az 
alvállalkozóink között..

Balesetek A munkanap kieséssel járó 
balesetek frekvenciája (LTIF) nem 
haladhatja meg a 2,04-et.

LTIF:  0

Foglalkozási 
megbetegedések

Az elfogadott foglalkozási 
megbetegedések frekvenciája 
(TROIF) nulla lehet.

TROIF: 0

Közlekedési biztonság Defenzív vezetési kultúránk 
fejlesztésével törekszünk arra, 
hogy a közlekedési balesetek 
aránya (RAR) ne haladja meg az 
5,4-t.

RAR: 2,43

Eseménykivizsgálás A hatósági jelentésköteles EBK 
események legalább 40%-ánál 
a TRIPOD baleset kivizsgálási 
módszert alkalmazzuk.

3 tûzesetbôl 2 lett TRIPOD 
módszerrel kivizsgálva.

Tûzesetek Az összes tûzesetek száma nem 
haladhatja meg a kettôt.

Tûzesetek száma: 3, tûzkár 
értéke: 25,8 millió Ft.

Tûzvédelem Tûzoltási, kárelhárítási 
gyakorlatok szervezése 15 
alkalommal.

A gyakorlatok a tervek 
szerint lezajlottak.
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A TVK a hagyományaihoz híven nyílt kommunikációt folytat a lakosság-
gal. Ezt hûen tükrözi az évente megjelentetett Környezetvédelmi jelen-
tés, majd az EBK jelentés, majd pedig a 2004. évtôl megjelenô Fenn-
tarthatósági jelentés. Fenntarthatósági jelentésünket a 2007. évben is 
megküldtük a rendezô Deloitte részére, azonban ebben az évben nem 
neveztünk a Zöld Béka Díj elhódítására. A 2006. éves fenntarthatósági 
jelentésünkre társaságunk Zöld Béka emlékplakettet kapott.

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Egészségügyi Bizottsága 2007-ban 
is meghirdette az „Egészséges Munkahely AmCham Díj” pályázatot. A 
Díj célja, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg az egészséges munkahe-
lyek megteremtésére és ösztönözze a munkáltatókat az ezzel kapcsola-
tos többletteljesítmény nyújtására. 2007 decemberében osztották ki az 
„Egészséges Munkahely AmCham Díjat”, ahol társaságunk a nagy-
vállalati kategóriában 11 pályázó közül a bírálóbizottság különdíját kap-
ta meg.D

íja
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2007 decemberében 
osztották ki az „Egészsé-
ges Munkahely AmCham 
Díjat”, ahol társaságunk 
a nagyvállalati kategóri-
ában 11 pályázó közül a 
bírálóbizottság különdíját 
kapta meg.
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2008. évi és hosszú távú gazdasági teljesít-
ménycélok

Célunk a részvényesi érték és a versenyképesség folyamatos növelése: 
a hatékony mûködési feltételek megteremtése, 
a MOL-csoporton belüli szinergiák, a gazdasági és partnerségi lehetô-
ségek kihasználása, 
a piaci pozíciók további erôsítése, valamint 
a termékportfólió további szélesítése, optimalizálása és diverzifikálása 
révén. 

Az eredményesség növelése érdekében dinamikus fejlesztési stratégiát 
valósítunk meg, melyben:

a piaci kihívásokra való proaktív reagálás, 
a partnerkapcsolatok kialakítása;
a kapacitásnövelés és
a belsô hatékonysági tartalékok folyamatos feltárása egyaránt fontos 
szerepet játszik.  

A termelésben 2008-ban célunk:
a termékportfólió további szélesítése és optimalizálása,
az üzemek rendelkezésre állásának maximalizálása és optimális kapa-
citáskihasználás, valamint
a modernizációs és hatékonyságnövelô projektek folytatása.

2008. évi értékesítési célkitûzések

Növekvô piaci jelenlét elérése és piaci ismertség megszerzése, kon-
centrálás a számunkra versenyelônyt biztosító szegmensekre.
Vezetô pozíció megôrzése a régióban (célzott vevôakvizíciós stratégia, 
a célcsoport igényeire szabott szolgáltatáscsomagok, a spot-piacok 
szerepének folyamatos visszaszorítása, szállítási költségek csökken-
tése).
A termék- és vevôportfólió aktív irányítása (termékek és a portfólió pro-
fitabilitásának folyamatos vizsgálata, hatékony termeléstervezés).
Megbízható és stabil vevôkör kiépítése (a stratégiai piacokon való je-
lenlét erôsítése a saját értékesítési hálózaton keresztül, az értékesítési 
team szakmai felkészültségének és termékismeretének állandó javí-
tása).
A vevôlojalitás fejlesztése (egyedi igényeknek megfelelô termékfej-
lesztés, a termékminôség és szolgáltatások színvonalának folyamatos 
vizsgálata és fejlesztése, a vevôszolgálat elérhetôségének javítása).
A TVK és az SPC közötti együttmûködés javítása (az üzemek termék-
portfóliójának harmonizálása, a szolgáltatások színvonalának és a ki-
szállítások hatékonyságának növelése).
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2008. évi termelési-technoló-
giai célkitûzések 

Az olefin területen folyamatos teljesítmény-
figyelô-rendszer bevezetésével az egységnyi 
vásárolt alapanyagra esô energiafelhaszná-
lás 2%-os csökkenését kívánjuk elérni.
A fajlagosenergia-felhasználás csökkenté-
sével egyúttal elôsegítjük a CO2-kibocsátás 
csökkenését, a környezeti terhelés lehetsé-
ges minimum szinten tartását.
Ambiciózus célkitûzésünk, hogy az egység-
nyi alapanyagból elôállított monomerek (eti-
lén + propilén) termelését 2%-kal növeljük.
A fenti célok eléréséhez elsô lépésben az 
Olefin-2-ben kívánunk stabil négykemen-
cés üzemvitelt megvalósítani (a jelenlegi 3 
üzemelô és 1 tartalék kemencés rendszer 
helyett), ennek elôkészítése már folyamat-
ban van.
2008-ban túlmutató, kiemelt feladatunk az 
aktív közremûködés az olefingyárak rekonst-
rukciójának, ill. kapacitás-bôvítésének elôké-
szítésében.
Polimerterületi célkitûzésünk, hogy a Chev-
ron Phillips Co-val közösen megvizsgáljuk 
az 1986-ban üzembe helyezett HDPE-1 
gyár technológiájának megújítására és 
rekonstrukciójára fennálló lehetôségeket. 
A tervezett korszerûsítéssel egyidejûleg 
kívánjuk új termékek gyártásának lehetô-
ségét bôvíteni és a technológia energiafel-
használását csökkenteni.
A környezeti hatások csökkentése érdekében 
hosszú távú célként tûztük ki a hulladék 
mûanyagok repirolízisének tanulmányozását 
külsô intézményekkel együttmûködve.

2008-as környezetvédelmi 
célkitûzések

Környezetvédelem
A fenntartható fejlôdést támogató hulladék-
gazdálkodás keretében vállaljuk, hogy 2008. 
végére a hasznosított hulladékok aránya eléri 
a 30%-ot;
A normál üzemeltetési feladatokkal és rend-
kívüli helyzetekkel összefüggésben kelet-

•
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•

•

•

•

•

•
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kezô veszélyes hulladékok mennyisége nem 
lehet több, mint 1800 tonna;
A Mûszaki Beavatkozási Tervben rögzített 
feladatok költséghatékony végrehajtásával 
csökkentjük a 2007. év végén ismert környe-
zetvédelmi kötelezettségeinket;
Tovább csökkentjük a tevékenységünkbôl 
származó VOC kibocsátásokat;
A második széndioxid-kereskedési idôszak-
ra vonatkozó GHG stratégiánkban foglalt 
feladatokat az elfogadott ütemterv szerint 
végrehajtjuk.
A REACH elôregisztrációhoz szükséges fel-
adatokat az elfogadott ütemterv szerint foly-
tatjuk.

2008-as társadalmi 
célkitûzések

Munka- és tûzvédelem
A munkanap kieséssel járó balesetek frek-
venciája (LTIF) nem haladhatja meg a 0,58-t;
Az összes tûzesetek száma nem haladhatja 
meg a 2-t;
Defenzív vezetési kultúránk fejlesztésével tö-
rekszünk arra, hogy a közlekedési balesetek 
aránya (RAR) ne haladja meg a 2,18-t;
A balesetek, tûzesetek és kvázi események 
100%-át kivizsgáljuk;
A legalább 1 évig alkalmazandó vállalkozók 
mindegyikét EBK szempontból is elôminô-
sítjük;
A rendkívüli események bekövetkezési 
valószínûségének csökkentése érdekében 
a TVK Nyrt. PSM implementációs tervében 
foglalt feladatokat határidôre végrehajtjuk.

Egészségvédelem
Nem következhet be halálos munkabaleset 
sem a munkavállalóink, sem pedig az alvál-
lalkozóink között;
Az elfogadott foglalkozási megbetegedések 
frekvenciája (TROIF) nulla lehet;
Munkavállalóink munkahelyi egészségvé-
delmi programokban való részvételének 
növelésével 1%-al csökkentjük a betegség 
miatti távolmaradások idejét a 2007. évhez 
képest.
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Egyre inkább bizonyossá 
válik, hogy a vállalatok 
felelős magatartása a 
környezetvédelem és 
a társadalmi kérdések 
terén hozzájárul hosszú 
távú üzleti sikerükhöz.
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A TVK és a fenntartható fejlôdés

A fenntartható fejlôdés holisztikus megközelítése a fejlôdés hosszú távú 
modelljévé vált, hiszen ténylegesen integrálja a döntéshozatali folyama-
tokban a környezeti és társadalmi kérdéseket a gazdasági megfontolá-
sokkal. Felváltja a tradicionális vállalati gondolkodást, és a környezeti és 
társadalmi tôkéhez kapcsolódó problémákra is választ ad.

Az üzleti világnak döntô szerepe van a fenntarthatóság megvalósításának 
támogatásában. Egyre inkább bizonyossá válik, hogy a vállalatok felelôs 
magatartása a környezetvédelem és a társadalmi kérdések terén hozzá-
járul hosszú távú üzleti sikerükhöz. Következésképpen alapvetô célunk az 
új rendszerszemlélet bevezetése. Olyan viselkedést kell meghonosíta-
nunk, mely túlmutat a helyi kérdések és feladatok megoldásán, hiszen 
a fenntartható fejlôdés új globális gondolkodást és cselekvést felté-
telez, a három pillér vállalati stratégiába és mindennapi mûködésbe 
illesztése érdekében. Természetesen nincs mindenki számára meg-
felelô, mindenkire illô recept ezen a téren. Minden terület és vállalat 
más és más célkitûzésekkel, hagyományokkal és gyakorlattal rendel-
kezik, ezért egyénileg kell azonosítaniuk és meghatározniuk saját fel-
adataikat és céljaikat.A 
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Kulcsfontosságú feladataink

A fenntartható fejlôdés gazdasági pillére rend-
kívül fontos a piacgazdaságban mûködô TVK 
számára. A szilárd pénzügyi pozíció és a befek-
tetôi bizalom megôrzése a fenntartható üzleti 
modell létfontosságú összetevôi, egyben elô-
feltételei annak, hogy feladatainkat „jó vállala-
ti polgárként” láthassuk el. Emellett a hosszú 
távú üzleti gondolkodás megerôsíti az alapte-
vékenységeinket befolyásoló változásokhoz 
való alkalmazkodási képességünket. A legfon-
tosabb kihívások, melyekkel szembe kell néz-
nünk termékeink életciklusához kapcsolódnak: 
környezeti hatásaik csökkentése, a termékek 
minôségének növelése, biztonságos termékek 
és termelési folyamatok biztosítása, és a meg-
újulókhoz kapcsolódó hosszú távú portfóliónk 
növelése. Minden fejlesztésnek tudományos 
tényeken és a legjobb elérhetô technológiákon 
kell alapulnia.

A Föld ökoszisztémája biztosítja számunkra 
mindazt, amire szükségünk van az alapvetô 
létezéshez és túléléshez. A természeti erôfor-
rások, mint például a víz, ásványkincsek vagy 
talaj védelme és hatékony használata a MOL-
csoport elemi kötelessége. Ebbôl egyenesen 
következik a kibocsátások csökkentésének fel-
adata, kiemelt figyelmet szentelve a klímavál-
tozásra, valamint a hulladékok minimalizálásá-
nak vagy a múltból származó környezeti károk 
kezelésének szükségessége.

A fenntartható fejlôdés társadalmi pillére az 
érdekelt feleket érintô területekhez és témák-
hoz kapcsolódik, azaz a helyi közösségekhez, 
munkavállalókhoz vagy a lakossághoz, akikre 
a vállalat mûködése hatással van. Tartalmazza 
tehát az emberi jogok és kultúrák tiszteletben 
tartását, a tudás megosztását, valamint az 
egyenlô esélyek, a folyamatos képzések és 
biztonságos munkahelyek bizotsítását, min-
den egyes alkalmazott számára.

A fenntarthatósághoz kap-
csolódó kockázatkezelés 

Az utóbbi évek nemzetközi tendenciái jelzik, 
hogy a legnagyobb nemzetközi vállalatok fel-
sô vezetése érzékenyebbé vált a környezeti és 
társadalmi kérdésekre. A klímaváltozás hatásai 
(pl. extrém idôjárási viszonyok, természeti ka-
tasztrófák) és a gazdasági vagy politikai feszült-
ségek következményei – különösen a kevésbé 
fejlett országokban – (pl. társadalmi nyugta-
lanság, a munkaerô migrációja, csökkenô vá-
sárlóerô) közvetlenül hatnak a vállalatok jöve-
delmezôségére, egyrészt növekvô költségek, 
másrészt csökkenô bevételek révén. 

Ezen felül a vállalatok sokkal sebezhetôbbek 
a hírnevüket érintô veszteségekkel kapcsolat-
ban, mint valaha, tehát – a hitelesen gondos-
ságot gyakorlók mellett – valamennyiüknek 
foglalkozniuk kell azokkal a kockázatokkal, 
amelyek például vevôik, befektetôik, munka-
vállalóik, a helyi közösségek, vagy a szabályozó 
hatóságok szemében a cég hírnevére jelentôs 
hatással lehetnek. Ezek a kockázatos terüle-
tek meglehetôsen szerteágazóak, a termékek 
megbízhatóságától kezdve a dolgozók elége-
dettségén át, a kibocsátási-, átláthatósági- és 
sok más követelmény teljesítése mellett, a kör-
nyezeti problémák okozta szabályozási változá-
sokig, vagy akár a CO2 kibocsátási kvóták piaci 
árának emelkedéséig terjednek. 

A MOL-csoportnak az a célja, hogy ezen válto-
zatos hosszú távú tényezôk mindegyikét figye-
lembe vegye kockázatkezelési gyakorlatában. 
Ha a kockázatok valószínû hatása többé-ke-
vésbé mérhetô, akkor közvetlenül integráljuk 
ôket egy átfogó modellbe (Egységes Vállalati 
Kockázatkezelési (ERM) modell) – így ezek a 
kockázatok a Csoport tôkeallokációs dönté-
seire akár hatással is lehetnek. A legkevésbé 
mérhetô kockázatokat sem hanyagoljuk el, és 
megoldást keresünk integrált kockázatkezelési 
rendszerünkbe foglalásukra.

A TETTEK MEZEJÉN
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Legfontosabb célkitûzéseink és világos alapértékeink jelentik a TVK irá-
nyításának és mûködésének alapját. A TVK a MOL-csoport tagjaként vál-
lalati kultúrája részeként, az etikus gondolkodásmód, a világos vállalati 
értékek és magatartás legszigorúbb normáit alakította ki, ezzel lehetôvé 
téve, hogy hatékonyan törekedjen a gazdasági, társadalmi és környezeti 
fenntarthatóság céljainak megvalósítására.

Elkötelezettségünk

A TVK számára a fenntartható fejlôdés olyan vállalati elkötelezettség, 
amelynek célja, hogy egyenlô mértékben integráljuk a gazdasági, kör-
nyezetvédelmi és társadalmi tényezôket mindennapi üzleti tevékenysé-
geinkbe, a hosszú távú értékteremtés maximalizálására és a társadalom-
tól kapott „mûködési engedélyünk” megôrzésére.

Alapértékeink a Fenntartható Fejlôdés terén

Az interdiszciplináris megközelítésre alapozva, törekszünk a gazdasá-
gi, környezeti és társadalmi tényezôk kiegyensúlyozott integrációjára a 
döntéshozatal és a mindennapi mûködés kezelése során.
Törekszünk a fejlôdés maximalizálására és az elôvigyázatosság elvét 
követjük a környezeti és társadalmi kérdések terén, hogy minimálisra 
csökkentsük a tevékenységünkbôl adódó káros hatásokat.
Teljes körû felelôsséget vállalunk tevékenységünkért minden szinten 
és elkötelezettségünknek megfelelôen egyenlô esélyeket biztosítunk 
a jelen és jövô generációi számára.
A tevékenységünk és döntéshozatali eljárásaink során a többoldalú 
párbeszéd és a hosszú távú gondolkodás szemléletét alkalmazzuk.
Úttörô szerepet vállalunk az innovatív megoldások fejlesztésében és 
bevezetésében a fenntartható mûködés kialakításának támogatása ér-
dekében.
Vállaljuk a felelôsséget alkalmazottaink és más érintett felek tudatos-
ságának folyamatos növeléséért a fenntartható fejlôdés tekintetében.

Ennek megvalósítása érdekében:
a globális kihívásokra helyi megoldásokat dolgozunk ki, 
rendszerekben gondolkodunk, hogy a fenntartható fejlôdés alapelveit 
és a legjobb gyakorlatot egyesítsük üzleti stratégiánkkal, folyamataink-
kal és vállalati kultúránkkal,
proaktívan cselekszünk, hogy a legjobban kezeljük a kockázatokat és 
hasznosítsuk lehetôségeinket,
elemezzük a lehetôségeket és a legjobb megoldásokat választjuk, 
hogy megteremtsük a megfelelô egyensúlyt a társadalmi, gazdasági 
és környezetvédelmi érdekek között,
törekszünk az érintett felek bevonására és az átláthatóság növelésére.
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A MOL-csoport 2005-ben meghirdetette és ötéves üzleti stratégiájában 
kinyilvánította elkötelezettségét a fenntartható fejlôdés iránt. Ennek az 
ambíciózus elkötelezettségnek a támogatására, a kulcsterületek tekin-
tetében, hét csoportszintû stratégiai célkitûzés került megfogalmazásra 
2010-ig az elsô vállalati felülvizsgálat alapján.

Ezek a kezdeményezések világosan maghatározzák a cselekvés irányát, 
25 területet fognak át a klímaváltozástól a termékfelelôsségen keresztül 
a munkavállalói kérdésekig. Teljes mértékben lefedik a vállalat teljes te-
vékenységi körét és „kulcs sikertényezôknek” számítanak a stratégiai üz-
leti célok elérésében. A stratégiát cselekvési tervnek kell követnie, ezért 
a MOL-csoport üzleti és funkcionális szervezetei megközelítôleg 100 pro-
jektjavaslatot fogalmaztak meg a 2007-2010 közötti idôszakra, mely köze-
lebb viszi a csoport tagjait, így a TVK-t is a hosszú távon megvalósítandó 
fenntartható mûködéshez.

Jó vállalatirányítás és kockázatkezelés 
megerôsítése (I.)

A MOL-csoportba tartozó társaságok vállalatirányítása egy sokoldalú 
koncepció. Foglalkozik a vállalat irányításával, igazgatásával és felügyele-
tével, illetve magában foglalja a csoportszintû átláthatóságot, elszámol-
tathatóságot és a megfelelô viselkedési kultúrát biztosító irányelvek és 
mechanizmusok végrehajtását is.
Jó vállalatirányítás nem létezhet hatékony kockázatkezelés nélkül. A 
kockázat-tudatosság kultúrájának megerôsítésére és a különbözô szintû 
döntéshozatal elôsegítésére egy új keret, az Egységes Vállalati Kocká-
zatkezelés (ERM) került bevezetésre a különbözô típusú kockázatok ke-
zelésére egy egységes módszer használatával. A jó vállalatirányítás és 
megfelelô kockázatkezelés részét képezik az etikai kérdések is. Etikai 
Kódexünk támogatja az alapvetô emberi értékek és jogok elismerését 
minden szinten és minden országban, és olyan területekre is vonatkozik, 
mint a vesztegetés és korrupció kiirtása, az egyenlô esélyek, illetve a 
sokféleség biztosítása. Az ezeknek való megfelelést és az eredmények 
nyomon követését monitoring rendszer támogatja.

összpontosítás a hosszú távú portfólió 
kialakítására (II.)

A hosszú távú gazdasági életképességre való törekvés a legfontosabb 
hajtóereje a jövôbeni termék portfólió kialakításának. Ez kapcsolódik a 
stratégiai döntésekhez és lehetôségekhez a fô üzletágainkban.St
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összpontosítás a külsô és 
belsô ügyfelekre (III.)

A MOL-csoport egyik legfontosabb célkitûzése 
a vevôi igények legmesszebb menôkig történô 
kielégítése. Az ügyfélszolgálattól az ügyfél-
elégedettségig és a visszajelzésig, továbbá a 
teljesítmény-monitoring és az azt követô ered-
mények integrációja a fejlesztési tervekbe, 
mind-mind az Ügyfélkapcsolati menedzsment 
(CRM) részét képezik. Üzleti stratégiánk kulcs-
fontosságú eleme az „ügyfélközpontúság” 
elve. Ennek érdekében szegmentáljuk vevôin-
ket, hogy azonosítsuk a különféle igényeiket, 
és azoknak hatékonyan megfeleljünk. Az erôs 
márkamenedzsment keretein belül pedig már-
kaértékünk követése és a márkahûség további 
erôsítése a cél.

Bizalom és hitelesség erôsí-
tése az érintett felekkel szem-
ben (IV.)

Az érintett felekkel való párbeszéd minden vál-
lalat számára fontos. A vállalati tevékenység 
által érintett feleket azonosítjuk, számukra fo-
lyamatos tájékoztatás biztosítunk, illetve véle-
ményüket figyelembe vesszük. Ezt követôen, 
a kapott eredményeket a döntéshozatali folya-
matokba integráljuk. Mindez megnövekedett 
átláthatósághoz vezet, ami alapelv, a sikerek 
elérésében ezen a kiemelkedôen fontos terü-
leten. A MOL-csoport elkötelezett a folyama-
tos többoldalú párbeszéd mellett, azaz a nyílt 
és átlátható kommunikáció mellett az érintett 

felekkel. Szeretnénk, ha ezek a csoportok a ter-
mékeink minôségén, a szolgáltatásainkon és 
az általunk becsben tartott értékeken keresz-
tül ítélnének meg minket. Ezen felül, társadal-
mi befektetési programjainkkal is törekszünk 
megôrizni a helyi és nemzeti kulturális öröksé-
gek sokszínûségét, és mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy megbízható partne-
rek legyünk. Támogatjuk a helyi tevékeny-
ségeket, a kiemelkedô programokat, a gyer-
mekeket, a hátrányos helyzetûeket, illetve a 
tehetségeket is. 

ökológiai lábnyom csökken-
tése (V.)

A XXI. század talán legégetôbb kérdésévé vált 
környezetünk védelme. Ennek közvetlen ered-
ményeként a MOL-csoportnak meg kell hatá-
roznia azokat a területeket, ahol pozitív válto-
zásokat tud elérni, és lépéseket kell tennünk, 
hogy termelési létesítményeink és termékeink 
ökológiai lábnyomát csökkentsük. A kibocsá-
tás csökkentése, a víz-, és hulladék-gazdálko-
dás, illetve a természeti erôforrások védelme 
csak néhány azok közül a területek közül, ahol 
tudunk és kell is változtatnunk évrôl-évre, a 
nemzetközi gyakorlatoknak megfelelôen. Úgy 
kell kielégítenünk a társadalom mûanyagok 
és mûanyag alapanyagok iránti igényét, hogy 
közben minimalizáljuk ökológiai lábnyomunkat. 
Példaként, a MOL-csoport 2002-ben vezette 
be a „carbon thinking” elvét környezeti hatá-
saink csökkentése érdekében, melyet minden 
egyes beruházási projektünk esetén figyelem-
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be veszünk már a tervezés során. Ezen felül a 
vállalat létrehozott egy hatékony, az üvegház-
hatású gázok kezelését célzó stratégiát is azzal 
a céllal, hogy csökkentsük szén-dioxid kibo-
csátásunkat. 

Lehetôségek, kockázat és kö-
telezettségek megfelelô keze-
lése az értéklánc mentén (VI.)

A termékfelelôsség egy soha véget nem érô 
kötelezettség minden, a termékek életciklusá-
ban érintett számára, mely alapján minimali-
zálni kell a termékek környezeti és társadalmi 
hatásait. Ez szorosan összefügg az életciklus 
menedzsment bevezetésével, amelynek so-
rán egy termék lehetséges negatív hatásait 
nyomon kell követni, és enyhíteni „bölcsôtôl a 
sírig”. Ide tartozik a termékfejlesztés, a biodi-
verzitás, egészségügyi és biztonságtechnikai 
kérdések, de a beszerzési folyamatok szabá-
lyai is. A MOL-csoport termelôként és keres-
kedôként tisztában van azzal a felelôsségével, 
hogy termékei környezeti és társadalmi hatását 
csökkentenie kell. Ezért elkötelezettek vagyunk 
aziránt, hogy a termékfelelôsség koncepcióját 
a menedzsment folyamatainkba beépítsük a 
legjobb rendelkezésre álló módszerek alkalma-
zásával. Azáltal, hogy újra átértékeljük termé-
keink jellemzôit, az értéklánccal és vevôinkkel 

való kapcsolatunkat, egyre inkább képessé 
válunk arra, hogy jobb termékeket és szolgál-
tatásokat nyújtsunk, bizonyos esetekben akár 
csökkentsük költségeinket, azaz több értéket 
hozzunk létre, kisebb környezeti és társadalmi 
hatás mellett.

Humán tôke kiaknázása (VII.)

Egy vállalat hosszú távú sikere nagymértékben 
függ attól, hogy milyen kvalitású és mennyire 
elkötelezett munkaerô-állománnyal rendelke-
zik. A kiváló, szakképzett munkaerô megszer-
zése, továbbfejlesztése és megtartása kulcs-
fontosságú tényezô a TVK azon erôfeszítései 
között, amelyekkel piaci helyzetének megerô-
sítésére és fenntartható mûködésre törekszik. 
Ezért annak érdekében, hogy maximalizálja a 
munkavállalói elkötelezettséget, a TVK min-
dent megtesz, hogy fejlessze humán tôkéjét 
és minden tevékenységi területén kihívásokkal 
teli feladatokat és lehetôségeket biztosítson 
munkavállalóinak a legjobb rendelkezésre álló 
munkakörülmények és javadalmazás mellett. 
Ezeken túlmenôen, teljesítményünkrôl és a 
fejleszthetô területekrôl folyamatos vissza-
csatolást kapunk rendszeres munkavállalói-
elégedettség felméréseinknek és a humán 
erôforráshoz kapcsolódó indikátorainknak kö-
szönhetôen.

Egy vállalat hosszú távú 
sikere nagymértékben 
függ attól, hogy milyen 
kvalitású és mennyire 
elkötelezett munkaerő- 
állománnyal rendelkezik.

STRATÉGIAI CÉLKITûZÉSEINK
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Legfontosabb célunk, az integráció, megköveteli, hogy megfelelô irányí-
tási rendszerrel rendelkezzünk, mely irányt mutat és biztosítja a fenn-
tartható fejlôdés elveinek és stratégiai célkitûzéseinek hatékony fel-
ügyeletét. Következésképpen a MOL-csoport világos struktúrát állított 
fel, meghatározva a pontos felelôsségeket a szervezet minden szintjére 
vonatkozóan.

A Fenntartható Fejlôdés Menedzsment Rendszer (FFMR) keretein belül, 
a MOL-csoport legmagasabb szintû döntéshozó szerve a vállalat Igazga-
tóságának Fenntartható Fejlôdés Bizottsága, melynek három non-execu-
tive tagja van és elnöke a MOL-csoport vezérigazgatója. A Bizottság kép-
viseli a legmagasabb szintû elkötelezettséget és képviseletet a vállalat 
belsô és külsô kapcsolataiban egyaránt.

Az FFMR keretein belül kitûzött célokat a Fenntartható Fejlôdés Munka-
csoport valósítja meg, melyben képviselteti magát minden érintett üzleti 
és funkcionális szervezet, köztük természetesen a Petrolkémia is a TVK-t 
beleértve. Ez biztosítja a fenntarthatóság elveinek integrálását a szer-
vezetek mindennapi mûködésébe, valamint új viselkedésminták elter-
jesztését az egész vállalaton belül. Emellett a munkacsoport szervezeti 
szintû célokat és fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg, koordinálja az 
értékeléseket és nyomon követi az elért eredményeket. A Munkacsoport 
tagokat beosztásuk és szakmai hozzáértésük alapján választjuk ki annak 
érdekében, hogy a szervezetek megfelelôen képviseltethessék magukat 
csoportszinten valamint, hogy biztosítva legyen a fenntartható fejlôdés 
megvalósításának hatékony kezelése a szervezetek szintjén. A szervezeti 
szintû teljesítmény értékelése negyedévente zajlik a normál üzleti átte-
kintés (business review) keretében, az éves teljesítmény pedig a Mun-
kacsoport rendes éves mûhelymunkájának alkalmával kerül értékelésre. 
Az FFMR keretében meghatározott fenntartható fejlôdéshez kapcsolódó 
feladatok a vállalat éves üzleti tervezésének szerves részét képezik.

A Vezetô tanácsadó felel a Munkacsoport tevékenységének koordiná-
lásáért és szakmai irányításáért, annak tevékenységérôl beszámol a Bi-
zottságnak, így biztosítva az információáramlást a vállalat vezetése és a 
szervezeti egységek között.A
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Elkötelezettségének és a MOL-csoportba történô integrálódásának meg-
felelôen, a TVK is befogadta a 2006 során a MOL által kialakított Fenn-
tartható Fejlôdés Menedzsment Rendszert (FFMR). Célunk egyrészrôl, 
hogy megfeleljünk a nemzetközi legjobb gyakorlatnak és elvárásoknak, 
valamint hogy hosszú távon megvalósítsuk a fenntartható mûködést a 
vállalaton belül. Ez az új keretrendszer hatékony monitoring rendszert, va-
lamint megfelelôen megalapozott és alkalmazható tervezési és döntés-
hozatali folyamatot biztosít a MOL-csoport tagjai, köztük a TVK számára.

Az FFMR keretében végzett munka alapja, hogy a fenntartható fejlôdés 
a TVK mindennapi mûködésének, azaz mindenkori üzleti stratégiájának 
integrált része kell, hogy legyen. Ezen felül, normál üzleti mûködésünk 
szerves része, mely nem csupán a gazdasági, de a környezeti és társa-
dalmi szempontokat is felöleli. Következésképpen, nem létezhet külön-
állóan kezelt fenntarthatósági stratégia vagy fenntarthatósági büdzsé, 
azaz minden üzleti stratégiának és minden programnak ezen az elven 
kell alapulnia.

Az új rendszer részeként a vállalat meglévô gyakorlata évente felülvizs-
gálatra kerül a nemzetközi legjobb gyakorlat, benchmark dokumentumok 
és nemzetközi egyezmények elvárásai alapján a létezô és hiányzó elemek 
azonosítása céljából, hogy lássuk „hol tartunk”.
A megfogalmazott stratégiák hatékony megvalósítását és a kitûzött cé-
lok teljesítését az FFMR hivatott biztosítani, illetve ösztönzôleg hat a cso-
port- és szervezeti szintû folyamatos fejlesztési törekvésekre, valamint a 
tudatosság és az átláthatóság növelésének megerôsítésére.Fe
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Célunk egyrészről, hogy 
megfeleljünk a nemzet-
közi legjobb gyakorlatnak 
és elvárásoknak, valamint 
hogy hosszú távon meg-
valósítsuk a fenntartható 
működést a vállalaton 
belül.
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A rendszer mûködése

A rendszer mûködésének alapja egy kiemelten 
fontos elemekbôl álló körfolyamat, melynek 
célja, hogy a fenntartható fejlôdés három pillé-
rének integrációja, valamint a fenntarthatósági 
elvek bevezetése megvalósuljon a mindennapi 
mûködés során.

A vállalat szervezetei és a külsô környezet kö-
zötti folyamatos kapcsolat biztosítja a legjobb 
gyakorlatok, nemzetközi trendek, kiemelt fel-
adatok és események, a jogszabályi környezet 
vagy politikák változásainak és az érintett felek 
szükségleteinek ismeretét. Ezek az informáci-
ók a Munkacsoport tagjaihoz kerülnek.

A Munkacsoport tagjai megvizsgálják és meg-
tárgyalják az információkból adódó feladato-
kat, megfontolják a fejlesztési lehetôségeket 
és megoldásokat a nemzetközi gyakorlattal 
összehasonlítva és a legjobb elérhetô és ha-

tékony alternatívákat javasolják a vezetés szá-
mára. A végsô akcióterv a Bizottság elé kerül, 
majd a normál üzleti terv részévé válik és fej-
lesztési programok keretében szervezeti szin-
ten valósul meg.

Ilyen programok közé tartozik például a kibo-
csátások csökkentése, a fenntartható beszer-
zés kialakítása, a megújuló energiaforrások 
használata, a dolgozói elkötelezettség vizsgá-
lata, vagy az érintett felek bevonásának meg-
erôsítése. 

Minden tevékenység közvetve vagy közvetle-
nül hatással van a külsô világra, a környezetre, 
a gazdaságra vagy a társadalomra. A külsô vi-
lág természetesen reagál ezekre a változások-
ra, visszajelzéseket ad, valamint új kihívások 
elé állítja a vállalatot.

További információ:
www.molgroup.hu/en/sd/managing _ the _ group

FENNTARTHATÓ FEJLôDÉS MENEDZSMENT RENDSZER
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Alkalmazási terület

A TVK a MOL-csoport tagjaihoz hasonlóan évente készít jelentést tag-

vállalatainak teljesítményérôl és eredményeirôl a fenntartható fejlôdés 

kérdéseinek tekintetében. Az elmúlt évek gyakorlatát folytatva, a G3 

Irányelvek ajánlásaival módosított Global Reporting Initiative (GRI Ké-

zikönyv) javaslatait követte, sajátos piaci helyzetéhez és mûködéséhez 

igazított formában, hogy megfeleljen a legújabb jelentéskészítési elvá-

rásoknak is. Elsô, a GRI útmutatásain alapuló Fenntarthatósági Jelen-

tésünk 2003-ban került kiadásra, a legutóbbi pedig 2007-ben, a vállalat 

2006-os teljesítményét bemutatva.

Ennek köszönhetôen a TVK beszámolója a korábbi Jelentésekhez ké-

pest még több témát és adatot tartalmaz, hogy megfeleljen a nemzet-

közi legjobb gyakorlatnak. A TVK a MOL-csoporttal összhangban törek-

szik arra, hogy ne csupán olyan információkat tegyen közzé, melyek a 

vállalat számára lényegesek, hanem olyanokat, melyek az érintett felek 

szempontjából is fontosak.

Két fontos változás lépett életbe a TVK jelentéskészítési gyakorlatában 

a korábbi évekhez képest. A kiadvány kizárólag az adott év legfontosabb 

témáit és információit fedi le, illetve azokat a változásokat, melyek alap-

vetô vagy általános kérdéseket érintenek. A Vállalati Fenntarthatóság Át
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oldal a MOL-csoport internetes oldalán tartalmaz 

minden általános, strukturális vagy mûködési kér-

dést, melyek alapvetôen nem változnak egyik évrôl 

a másikra. Nyomtatásban csak egy, angol nyelvû, 

integrált változatot jelentetünk meg, TVK-specifi-

kus Jelentéseinket pedig elektronikus formában, 

a világhálón adjuk közre magyar és angol változat-

ban. Emellett a MOL-csoport és a TVK honlapján 

megtalálhatóak a vállalattal kapcsolatos legfris-

sebb hírek, valamint az éves Fenntarthatósági Je-

lentésben tárgyalt témakörökre vonatkozó részle-

tesebb információk. A weboldalon megjelennek a 

legfontosabb kiadványok is, mint például az Etikai 

Kódex, az EBK politika.

A másik fontos változás a „reflektorban” címû 

alfejezet megjelenése a Jelentés minden fô feje-

zetében. Ennek a résznek a célja, hogy kiemeljen 

egy-két, a TVK életében kiemelkedôen fontos 

témát, programot vagy területet, mely segíti az 

olvasót abban, hogy nagyobb rálátása legyen és 

jobban értse, a fenntartható fejlôdés vállalati meg-

valósításának folyamatát. 

A TVK jelenlegi, ötödik Fenntarthatósági Jelen-

tése a társaságnak a 2007-es naptári évben elért 

teljesítményét, fejlôdését és eredményeit mutatja 

be. A gazdasági/pénzügyi adatok tekintetében az 

Magyar Nemzeti Bank éves átlagárfolyamát hasz-

náltuk. Az általános szabálytól való eltérést a Je-

lentésben mindenütt jelezzük.

Részletes beszámoló a gazdasági és pénzügyi 

kérdések tekintetében az Éves Jelentésben talál-

ható. Emellett részletes információk a legfonto-

sabb akvizíciókról és a vállalatnál bekövetkezett 

változásokról, valamint a TVK-csoportba tartozó 

vállalataokk listája szintén az Éves Jelentés részét 

képezik.

A TVK beszámolója minden olyan érdekelt fél szá-

mára készül, aki érdeklôdik a vállalat teljesítménye 

iránt. Következésképpen, törekszünk arra, hogy 

olyan nyelvezetet és stílust használjunk, mely nem 

csupán a szakértôk, de a szélesebb nyilvánosság 

számára is érthetô. Legfontosabb olvasóinknak 

tekintjük részvényeseinket, vásárlóinkat, üzleti 

partnereinket, az intézményeket, szakembereket 

és tudósokat.

Irányelvek és gyakorlat

Tisztában vagyunk azzal, hogy felelôsek vagyunk 

mindazért az információért, amelyet vállalatunk az 

érdekelt felekkel megoszt. Ellentétben a megszo-

kottaktól, az ilyen irányú tevékenységeink proaktív 

stratégián alapulnak, azaz törekszünk az általános 

és egyedi tájékoztatási igények kielégítésére, mi-

közben folyamatosan naprakész információval lát-

juk el az érdekelt feleket. A G3 Kézikönyvben meg-

fogalmazott ajánlások mellett, számos további 

jelentéskészítési alapelvet is figyelembe vettünk a 

Fenntarthatósági Jelentés elkészítése során.

Az elvárható legnagyobb átláthatóság biztosítása 

érdekében elkötelezettek vagyunk minden olyan 

információ nyílt kommunikációja iránt, amely tény-

leges teljesítményünket tükrözi és értékeli. 

A lehetô legtöbb, részletes és pontos iparág-

specifikus információ biztosításával a lehetô leg-

nagyobb mértékû átláthatóságra törekszünk a 

gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi téren 

várható változásokkal és fejlesztésekkel kapcsola-

tos kockázatok minimalizálása érdekében.

Jelentéseink számára kialakítottunk egy általános 

struktúrát, melyet minden évben követünk, bizto-

sítva ezzel beszámolóink összehasonlíthatóságát. 

Kizárólag abban az esetben változtatunk ezen a 

struktúrán vagy az adattartalmon, amennyiben azt 

a mûködésünkben vagy az adatgyûjtési gyakorla-

tunkban bekövetkezett jelentôs változások feltét-

lenül megkövetelik.

Végül, a jelentéskészítési gyakorlatunk, illetve 

a tartalom megbízhatóságának támogatása ér-

dekében, a MOL-csoport és azon belül a TVK be-

számolója is felülvizsgálatra kerül külsô független 

fél által.

áTLáTHATÓSáG ÉS KöZZÉTÉTEL
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A fenntartható fejlődés 
háromdimenziós természe-
te, amely csak a gazdasági 
fejlődés, a társadalmi integ-
ráció és a környezetvédelem 
összhangjával érhető el, a 
TVK hosszú távú stratégiájá-
ban és mindennapjaiban is 
megnyilvánul.
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Az iparági követô stratégiát folytató TVK a vegyiparra nehezedô globális 
hatások, és az ezen hatásokra reagáló uniós vállalások teljesítésével vég-
zi üzleti tevékenységét. A globális hatások elsôsorban a profitelvárások 
növekedésére és a környezeti terhelés csökkentésére irányulnak. 

A TVK gazdasági célja hatékonyságának, versenyképességének és ered-
ményességének folyamatos növelése, a régióbeli vezetô petrolkémiai 
pozíció megôrzése a regionális polimerfelhasználás növekedésének ki-
aknázásával.

A TVK a gazdasági teljesítménycélok teljesítése mellett, a környezetvé-
delmi és társadalmi célok teljesítésével együtt kíván megfelelni a jövô 
kihívásainak. Ez irányú tevékenységeinek folyamatos fejlesztését a ver-
senytársak teljesítményével való folyamatos összemérés, az európai 
vegyipari szakmai szervezetek munkájához és a MOL-csoport fenntart-
ható fejlôdésért végzett tevékenységéhez való kapcsolódása segíti.A
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t Az erôsödô gazdasági versenyhelyzetben a hosszú távú fejlôdést biztosí-
tó pénzügyi és piaci célok mellett mind stratégiájában, mind a mindenna-
pi tevékenysége során a TVK követi az Európai Unió fenntartható fejlôdés 
mellett elkötelezett vegyianyag-politikáját.

Az európai vegyipart képviselô CEFIC (Európai Vegyipari Tanács) célja az 
európai vegyipar sikeres fennmaradása és fejlôdése, továbbá a folyama-
tos fejlesztés és a lehetô legjobb teljesítmény elérése gazdasági, szociá-
lis és környezetvédelmi téren egyaránt.

A TVK tagja a CEFIC-nek, továbbá az Európai Petrolkémiai Termelôk 
Szövetségének (APPE), amely a CEFIC egyik ipari szektorát képviseli. A 
TVK vezérigazgatója tagja mind a CEFIC, mind az APPE igazgatóságá-
nak, és egyben a vegyiparral szembeni bizalomépítést célul tûzô (Build 
Trust) programcsoport vezetôje is, további munkatársaink pedig alkotó 
módon vesznek részt a versenyképes infrastruktúra és eszközállomány, 
valamint a jobb szabályozási környezet kialakítására irányuló programok-
ban. Mindez az ipar üzleti érdekeinek képviseletén és az iparági vezetô 
vállalatok képviselôivel történô kapcsolatépítéseken túl, a TVK közvetlen 
bekapcsolódását is jelenti a döntési folyamatokba.

A CEFIC és az APPE által összefogott tevékenységek közül 2007-ben ki-
emelendôek voltak a REACH (vegyi-anyag szabályozás) bevezetéséhez, 
a klímaváltozáshoz és a vegyipar társadalmi jelentôségének ismertetésé-
hez kapcsolódó feladatok végrehajtásában való közremûködés.

Ezekhez csatlakozva készítette el többek között a TVK az üvegházhatást 
okozó gázokra vonatkozó kibocsátási stratégiáját 2008-2012 közötti idô-
szakra, és vállalt benne olyan feladatokat, hogy:

figyelemmel kíséri a fajlagos CO2 kibocsátás csökkentésével járó tech-
nológiai újításokat és vizsgálja azok adaptálhatóságát a saját üzleti te-
rületein,
a sajátemisszió-csökkentési lehetôségei felülvizsgálatának céljával az 
új projektek esetében kiemelt figyelmet fordít azok CO2 fajlagos kibo-
csátás aspektusaira.
A vegyipar társadalmi elfogadottságának érdekében, továbbá a mûszaki 
közép- és felsôfokú képzésben és a mûszaki szakember utánpótlásban 
meglévô magyarországi problémák segítésére a TVK 2007-ben kísérle-
ti projektet indított és több fórumon ismertetô elôadást tartott.

•

•

•

KöVETVE AZ uNIÓ VEGyIANyAG-POLITIKáJáT
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A fenntartható fejlôdés mellett, társaságon belül a szélesebb körû elkö-
telezettséget segíti, hogy csoporttagként a TVK is kapcsolódik a MOL-
csoport Fenntartható Fejlôdés Menedzsment Rendszeréhez, amely sza-
bályozott keretet ad a TVK kapcsolódó tevékenységeinek mérésére, más 
iparági szereplô fenntartható fejlôdésre vonatkozó teljesítményeivel való 
összehasonlítására és segítséget nyújt e téren a folyamatos továbbfej-
lôdésre.

Fenntartható Fejlôdés Menedzsment Rendszer:
a fenntartható fejlôdés témáira vonatkozóan tervezési rendszert és 
döntéshozatali folyamatot biztosít,
integrálja és menedzseli a meglévô fenntartható fejlôdés-vonatkozású 
tevékenységeket,
új méréseket vezet be a fenntartható fejlôdéshez kapcsolódó tevé-
kenységek javítására,
növeli a tevékenységek átláthatóságát, javítja a társaság hírnevét és 
kommunikációját,
segít elnyerni a kulcs érdekcsoportok jóváhagyását / hozzájárulását,
növeli a részvénytulajdonosi értéket, és hosszú távra biztosítja a fenn-
tartható mûködést.

(Részletesebben lásd az elôzô, „A fenntarthatóság szemlélete mentén” 
címû fejezetet.)

•

•

•

•

•
•
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Ellátásbiztonság

A TVK Nyrt. villamos energia ellátása biztonságának növelése érdekében 
a fogadó állomásokba új transzformátorok és segédberendezések ke-
rülnek beépítésre, melyek lehetôséget biztosítanak arra, hogy egy-egy 
transzformátor több hónapos karbantartása esetén az üzemben levôknél 
bekövetkezô üzemzavaros esemény ne okozzon áramellátási zavarokat 
és gyárleállásokat a technológiai egységeknél. 2007-ben a projekt meg-
valósíthatósági tanulmánya elkészült.

Beruházás

Az LDPE-2 üzemben egy újszerû plazmakatalitikus utóégetô berendezés 
üzembehelyezésével jelentôs mértékben lecsökkentettük a granulátum-
termék felületén adszorbeálódó etilén-kibocsátást.

Az év végére elôkészítettük és megkötöttük a kivitelezésre a szerzôdést 
a kvencsolajlefejtô állomásunk felújítására. Ez lehetôvé teszi, hogy 2008 
közepére megújuljon ez a létesítmény. Ennek keretében a több évtizedes 
vasúti lefejtô-berendezéseket a mai kor elérhetô legjobb technológiájú 
változatára cseréjük ki.

Az üzemközi csôhálózat felülvizsgálatának negyedik ütemében a techno-
lógiai és segédenergia vezetékek gondos, szakszerû vizsgálatával és a 
szükséges javítások elvégzésével ezen csôrendszereknél csökkentettük 
a meghibásodás lehetôségét és ennek következtében az esetleg elôfor-
duló kifolyások kockázatát.

Az Olefin-2 üzemben megvalósított folyamatirányítási rendszer fejlesz-
tésével, az ú.n. Advanced Process Control (APC) rendszer üzembehe-
lyezésével nemcsak a technológiai hatékonyság, de a megbízhatóság is 
jelentôs mértékben javult.
Ugyanezeket a célokat sikerült elérnünk a nagy átmérôjû öntöttvas ipari-
víz-vezeték 2500 m hosszú szakaszának kibélelésével.

A szennyvíztisztító rendszer fejlesztése, új vezetékek építése, szivattyúk 
cseréje is megvalósult a 2007-es fejlesztések keretében.

2007-ben is folytatódott a tárolótartályok felújítási programja, amelynek 
keretében egy 10 000 m3-es tárolótartály felújítását kezdtük meg.

A fenti beruházásokra több mint 1,5 milliárd forintot fordítottunk 
2007-ben.

KORSZERûSíTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS
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A termékfelelôsségen nem magáért az áruért való felelôsséget értjük, 
hanem a hibás áru által okozott károk megtérítésére irányuló kötelezett-
séget. A termékfelelôsség mindazokra vonatkozik, akik részt vesznek a 
termék életciklusában (gyártó, viszonteladó, értékesítô, végfelhasználó). 
A gyártói felelôsség megállapításának feltétele, hogy a termék hibás le-
gyen. Akkor tekinthetô egy termék hibásnak, ha használata során nem 
nyújtja azt a biztonságot, mely az azonos használatra hivatott termékek-
nél általában elvárható és ezzel a hibás termékkel kárt okoz.

A TVK-nál stratégiai céllá emeltük az üzleti kiválóság elérését úgy, hogy 
a minôséget állítottuk mûködésünk középpontjába. Termékeink, szolgál-
tatásaink minôségét a vevôi elvárások, jogszabályok és az Európai Unió 
követelményei, valamint a versenypiac kihívásai figyelembevételével fo-
lyamatosan fejlesztjük.

Társaságunk üzleti területein független fél által tanúsított minôségirányí-
tási rendszert mûködtetünk, a monomer és poliolefin termeléstôl a ter-
mékfejlesztésen át termékeink értékesítéséig.

Fejlesztéseink során kiemelten fontosnak tartjuk a biztonságos, egész-
séget illetve környezetet kímélô technológiák, megoldások alkalmazását, 
ilyen termékek forgalmazását, különös figyelmet fordítva kiemelt vevôink 
igényeinek kielégítésére. 

Vevôinknek támogatást nyújtunk termékeink feldolgozásához, problémá-
ik esetén vevôszolgálatunk a helyszínen nyújt mûszaki segítséget.

Termékeinket rendszeresen ellenôriztetjük külsô minôsítô intézetekkel, 
igazolva, hogy a mûanyagokra vonatkozó hazai és nemzetközi élelmiszer-
ipari elôírásokat kielégítik.

Termékfejlesztés

A környezetet kímélô technológiák kifejlesztése területén folytatjuk 
együttmûködésünket a Nor-X Industry AS norvég vállalattal, amellyel kö-
zösen olyan speciális mesterkeverékek fejlesztésébe kezdtünk, melyek 
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elôsegítik a polimerek biológiai lebontható-
ságát.
A projektbe 2008-tól bevonjuk a Pannon Egye-
tem Szerves Kémiai Intézeti Tanszékét is, ahol 
a lebomlást inicializáló adalékok hatásmecha-
nizmusát vizsgáljuk majd. 

Kockázatok felügyelete

Munkahelyi kockázatelemzés
A munkahelyi kockázatelemzés felülvizsgálatát 
2007-ben minden olyan szervezeti egységnél, 
amelyeknél a veszélyforrások számottevôek, 
folyamatos, napi, heti, havi ellenôrzésekkel, 
auditokkal végeztük. A kockázati források ki-
küszöbölése érdekében társasági szintû in-
tézkedési terveket készítettünk, amelyek az 
egységszintû feladatokat tartalmazzák. A bal-
eseti helyzet további javulását várjuk a mun-
kavédelmi ismeretek szigorúbb megkövetelé-
sétôl, a munkavégzés folyamatos kontrolljától 
és az egységvezetôk érdekeltségi rendszeré-
nek kialakításától.

REACH
REACH az Európai Unió új, a vegyi anyagok re-
gisztrációjára, értékelésére és engedélyezteté-
sére irányuló rendelete, amely 2007. június 1-
jén lépett hatályba, és a vegyianyag-gyártóktól 
kezdve az importôrökön és végfelhasználókon 
át a vegyi anyagokkal bármilyen módon tevé-
kenységet folytató összes vállalkozást érinti. A 
REACH-nek való meg nem felelés komoly üzleti 
veszteséget hozhat egy cég számára, és elô-
fordulhat, hogy az adott anyagot a késôbbiek-
ben már nem gyárthatja, vagy forgalmazhatja. 
A rendszer bonyolultsága miatt már most meg 
kell kezdeni a REACH bevezetésével járó felada-
tok teljesítését, ami nem utolsósorban pénzbeli 
megtakarítással/anyagi haszonnal is jár. 

Az elôregisztrációra való felkészülést meg-
kezdtük.

A rendeletnek való megfelelés érdekében a 
Biztonsági adatlapjaink néhány pontját mó-
dosítottuk.
Az elôzô évi adatok alapján összeállítottuk a 
REACH hatálya alá esô anyagok listáját.

•

•

A regisztrálandó anyagok és készítmények 
CAS (Chemical Abstracts Service) és EC 
(Enzyme Comission) számainak egyeztetése 
egyéb adatbázisokban megtörtént.
Az elôzô évi adatok alapján a REACH hatálya 
alá esô anyagok hiányzó információi analízi-
sét elvégeztük, amelyek alapján megállapít-
ható, hogy a rendelkezésre álló akkreditált 
vizsgálati eredmények ismeretében milyen 
vizsgálati eredményekre lesz szükségünk a 
regisztrációs dosszié összeállításához. 
Részt vettünk a CEFIC szervezésében zajló 
IUCLID 5 (International Uniform Chemical In-
formation Database software) tanfolyamon. 
Elkezdôdött a termékportfólió felülvizsgála-
ta, az új anyagok elôállításának áttekintése, 
mivel a tervezett termékeket is elôregisztrál-
tatni kell.

Biztonságos beszerzés

A stratégiai alapanyag szükségletünket teljes 
mértékben a MOL-csoport bocsátja rendelke-
zésünkre, meghatározóan a Finomítás-üzletág 
(Downstream - DS) saját termelésébôl, illetve 
szükség szerint importforrásokat bevonva. Az 
éves operatív tervvel megegyezô szerzôdött 
mennyiségeket az SCM szervezetek tervezô 
szakértôi hónapról-hónapra gördülô módon, 
optimalizációs eljárással (mennyiségek, fajla-
gosok, piacok, árak peremfeltételeinek kijelö-
lésével) felülvizsgálják, majd a végleges anyag 
és termékáramokat elfogadó értekezleten rög-
zítik. Az anyaggazdák és termékfelelôsök na-
ponta egyeztetik és elemzik a forrás/felhaszná-
lás értékeinek ettôl való eltéréseit. E rendkívül 
szoros együttmûködés által teremtôdik meg a 
petrolkémiai vertikum alapját képezô olefingyá-
rak stabil és biztonságos alapanyag ellátása.

A MOL-csoport szinergiáit kihasználva a helyi 
beszállítók alkalmazása akkor hatékony, ha a 
TVK mellett esetleg más MOL-csoport tag-
vállalat részére is alkalmazható az optimális 
költségen történô egyidejû beszerzés. Tár-
saságunknál kiemelt fontosságú a biztonsági 
készletszint és rendelkezésre állás folyamatos, 
ellátási biztonságának garantálása.

•

•

•

•

TERMÉKFELELôSSÉG
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A vegyipar területén 
tevékenykedő válla-
latként működésünk 
jelentős környezeti ha-
tásokkal jár, melyeket 
folyamatosan igyek-
szünk csökkenteni.
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A TVK kiemelt figyelmet fordít a biztonságos és egészséges mun-
kahelyek biztosítása mellett a környezet tisztaságára is, követve 
az elôvigyázatosság és a felelôs gondoskodás elvét. A vegyipar 
területén tevékenykedô vállalatként mûködésünk jelentôs környe-
zeti hatásokkal jár, melyeket folyamatosan igyekszünk csökken-
teni. A környezettudatos gondolkodás és a fenntarthatóság elvei 
megjelennek vállalatunk hosszú távú stratégiájában is.

Az integrált szennyezés-megelôzés és -csökkentés (IPPC, Eu-
rópai Tanács 96/61/EK Irányelve alapján) az EU kiemelkedô fon-
tosságú környezetvédelmi vívmánya. Az integrált megközelítés a 
korszerû környezetvédelem egyik alapelve, ami azt jelenti, hogy 
a különbözô környezeti elemek terhelését és szennyezését nem 
külön-külön, hanem egységesen kell vizsgálni. Például a levegô-
be, vízbe vagy talajba történô kibocsátások egymástól elkülönült 
kezelése sokkal inkább a szennyezés egyik környezeti elembôl 
a másikba történô átvitelére ösztönözhet, mintsem a környezet 
egészének védelmére.

Az integrált megközelítés érvényesítését a jogszabály által elôírt 
elérhetô legjobb technika (BAT) alkalmazása biztosítja, ami a gya-
korlatban azt jelenti, hogy folyamataink (tervezés, engedélyezte-
tés, megvalósítás, üzemeltetés, tevékenység felhagyása) során 
törekednünk kell a természeti erôforrások hatékony felhasználá-
sára és a kibocsátások csökkentésére már azok forrásainál.

Ez a megközelítés megfelel a TVK céljainak, miszerint nem csu-
pán a kibocsátások csökkentésével kell foglalkoznunk, hanem az 
energiahatékonysággal, vízhasználat-optimalizálással, a hulladék-
minimalizálással, a környezeti következményekkel járó esemé-
nyeknek, a környezet állapotának kockázat alapú kezelésével. 

Célunk, hogy javuljon környezetünk minôsége. Ennek nyomon kö-
vetésére egy Biodiverzitás és egy Életciklus analízis keretrendszer 
létrehozását kezdtük meg a 2007-es évben, ezzel is hozzájárulva a 
fenntarthatóság alapelveinek megvalósításához.  A projektek ke-
retében felmérésre és optimalizálásra kerülnek a társaságunk által 
okozott környezeti hatások, a termékek elôállításához kapcsolódó 
energia-, vízfelhasználások és szennyezôanyag kibocsátások.

Ökológiai lábnyomunk csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 
szentelünk az üvegházhatású gázok kibocsátásának, melynek cél-
ja, hogy csökkentsük kibocsátásunkat és növeljük energiahaté-
konyságunkat. 

A hulladékkezelési stratégiánkban egyre nagyobb jelentôséggel 
bír a hulladékok újrafelhasználása, újrahasznosítása az égetéssel 
történô ártalmatlanítási eljárással szemben.

öKOLÓGIAI LáBNyOMuNK
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A TVK és a MOL az üvegházhatású gázokkal kapcsolatosan is teljes mér-
tékben harmonizálta tevékenységét.

A TVK UHG5479-1 számú üvegházhatású gáz-kibocsátási engedéllyel 
rendelkezô létesítménye 2006-ban 69 tonna CO2 –t bocsátott ki. A 2006. 
évi kibocsátási jelentésünket a TÜV Rheinland InterCert Kft. hitelesítet-
te és az így hitelesítetett kibocsátásnak megfelelô egységet jogszabály 
szerint visszaadtuk a Magyar Állam javára. A 2007. évi kibocsátási egy-
ség jóváírása megtörtént a TVK üzemeltetôi számláján. A várható szén-
dioxid kibocsátás 2007. évre 27 tonna.

A vonatkozó jogszabály szerint 2008. január 1-jétôl a kibocsátási kereske-
delem hatálya alá kerül a TVK pirolízis üzeme is. A Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztériummal folytatott egyeztetések során tisztázódott azon 
berendezések köre, amelyek a második kereskedési idôszakban a CO2 
kereskedelem hatálya alá tartoznak, nevezetesen a kemencék, kazánok 
és a fáklyák. 

A kibocsátási egység meghatározásánál a Minisztérium elfogadta bázis-
adatként 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 elôírja a hôbontás (pirolízis, krakko-
lás) technológiára a kibocsátási engedély iránti kérelem kötelezettségét, 
melynek 2007. január 12-én eleget tett társaságunk.
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A MOL-csoport üvegházhatású gázok kibo-
csátására vonatkozó stratégiájának össze-
állításához minden üzleti szegmens, így a 
Petrolkémiai Divízió is feladatul kapta a saját 
GHG stratégiájának kidolgozását a második 
kereskedési idôszakra, mely a 2008-2012 kö-
zötti éveket öleli fel.

A GHG Stratégia fô célja

A Petrolkémiai Divízió 2008-2012. közötti 
idôszakra vonatkozó stratégiai célkitûzése a 
második kereskedési idôszak alatt a Divízió 
egységenkénti (TVK, SPC, TVK Erômû) mini-
málisan nullszaldós kvótakiosztás elérése, a 
kibocsátás csökkentési lehetôségek prioritás-
ként történô kezelése. Távlati stratégia kidol-
gozása a csoport szintû stratégia hiánya miatt 
nem lehetséges (Jelenleg 2008-ra fogalma-
zódott meg csoportszinten 1%-os kibocsátás 
csökkentés).

A TVK Nyrt GHG 
stratégiájának felépítése

A stratégia összeállításánál figyelembe vettük 
a stratégiát befolyásoló külsô és a belsô kö-

rülményeket. Azok kiértékelése alapján meg-
határoztuk a második kereskedési idôszakra 
vonatkozó céljainkat és az azok eléréséhez 
szükséges akcióterveket, melyek az alábbi te-
rületeket fedik le:

Szabályozási környezet alakulásának befo-
lyásolása;

- A Petrolkémiai Divízió 2008-12. kö-
zötti idôszakra vonatkozó stratégiai 
célkitûzése a második kereskedési idô-
szak alatt a Divízió egységenkénti (TVK, 
SPC, TVK Erômû) minimálisan nullszal-
dós kvótakiosztás elérése, a kibocsátás 
csökkentési lehetôségek prioritásként 
történô kezelése,

- BAT technológiák meghatározásának fi-
gyelemmel kísérése, befolyásolása,

- Az EU szintû jogszabályalkotási folyamat 
figyelemmel kísérése, felkészülés a vál-
tozásokra,

A sajátemisszió csökkentési lehetôségek fe-
lülvizsgálata.
A stratégia 2008. I. negyedéves felülvizs-
gálata során a 3. kereskedési idôszakra az 
APPE háttéranyag szerint prognosztizált 
változások hátterét, várható hatásait is 
vizsgálni kell.

•

•

•

REFLEKTORFÉNyBEN A KLíMAVáLTOZáS
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Emisszió
Az üzemek technológiai légszennyezô anyag kibocsátása az emisszió mérések meg-
állapításai alapján - az LDPE-2. üzemi homogenizáló, kigázosító silók etilén kompo-
nensének kivételével - megfelelt az érvényes kibocsátási határértéknek. A határér-
ték feletti kibocsátás megszüntetésére 2007. október 30-án üzembe helyeztünk egy 
plazmakatalitikus elven mûködô berendezést. 
A légszennyezô pontforrások monitorozására 2007. évben 1,2 millió forintot for-
dítottunk.

A helyhez kötött pontforrások ellenôrzését a jogszabályi és a hatósági elôírások sze-
rinti gyakoriságú idôszakos méréssel hajtjuk végre, a vizsgálatokra akkreditációval 
rendelkezô laboratóriumok segítségével.

A kvencsolaj lefejtô és elômelegítô VOC emissziós problémáinak megszüntetése ér-
dekében elkezdôdött a lefejtô korszerûsítése. 2007-ben megtörtént a pályázat 
kiírása és a fôvállalkozó kiválasztása. A kivitelezés 2008-ban kezdôdik, melynek 
során megvalósul a lefejtô és elômelegítô zárt rendszerûvé tétele, az elszívott 
gôzök fáklyázása, 2 db új kôszénkátrány fejtésére is alkalmas lefejtôállás telepí-
tése, a régi csapóhidak, lefejtôtömlôk cseréje új lefejtôkarokra. A korszerûsítés 
2008. augusztus végére valósul meg.

Immisszió
A TVK környezetében a levegô minôségét rendszeresen méri és kiértékeli a Nemzeti 
Levegôszennyezés-mérési Hálózat. A környezô településeken található immissziós 
mérôállomások rögzítik a levegô szennyezettségét, melynek mértékét az Észak-ma-
gyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôség (ÉKTVF) 
ellenôrzi és állapítja meg.

Füstgázkibocsátás alakulása 1 kt etiléntermelésre vonatkoztatva (tonna/év)
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A TVK, a MOL-TIFO és a Tiszapalkonyai Erômû iparivíz igényének a biz-
tosítására közös vízkivételi mû épült, amelyet jelenleg is a hôerômû üze-
meltet, illetve a TVK és a MOL-TIFO a hôerômûtôl vásárolja a szükséges 
vízmennyiséget (A Tisza II. erômû saját vízkivételi mûvel rendelkezik).
A használatot követôen a tisztított ipari vizet az ún. utótisztító tórendsze-
ren keresztül a Tisza folyóba emeltük át. A TVK Nyrt. utótisztító tórend-
szer felhagyása, revitalizációja és a tisztított szennyvíz Tiszába történô 
bevezetés helyének módosítása 2007. október 31-ei határidôvel megva-
lósult, ezzel összefüggésben a TVK Nyrt. - TIFO szennyvíztisztítók puffer 
kapacitás összekötését kiépítettük.

Tiszai átemelô vízilétesítményeink korszerûsítése és a jelenleg érvé-
nyes mértékadó árvízszinthez történô igazítása is sürgetô feladatunk, 
ugyanis a Tisza folyón a 2000. évben levonult árvíz alkalmával a lé-
tesítmény nem volt képes funkciója (Tisza magas vízállása esetén a 
Sajó-csatorna vizének szivattyús átemelése a Tisza folyóba) ellátá-
sára, mivel az árvízszint meghaladta a létesítmény méretezése során 
(40 éves létesítmény) érvényben lévô szinteket. A megelôzô években 
elkészültek a szükséges vizsgálatok és az elvi vízjogi engedélyezési 
terv, mely szerint a TVK elvi vízjogi engedélyt kapott. Az elvi vízjogi 
engedélyben foglaltak szerint 2007. évben megtörtént a tervezés, lé-
tesítési engedélyezés és a kivitelezés.

Az Utótisztító Tórendszer felhagyásához és a tisztított szennyvíz Sajó-
csatornába való vezetéséhez kiadott elvi vízjogi engedély elôírásainak ki-
elégítésére a Központi Szennyvíztisztító Telepen 2 db folyamatos üzemû 
TOC mérô berendezést telepítettünk az Olefin-1 és az Olefin-2/HDPE-2 
gyárak beérkezô szennyvizeinek ellenôrzésére. 

VíZ- ÉS TALAJVÉDELEM
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A Sajó-csatorna végpontján a Tiszai átemelô-
ben 1 db folyamatos üzemû automata minta-
vevôt helyeztünk üzembe, ezzel biztosítva a 
Tiszába vezetett víz minôségének folyamatos 
ellenôrizhetôségét.

Központi Szennyvíztisztító Telep 2 db folyama-
tos üzemû TOC mérô készülék folyamatirányí-
tó rendszerbe való integrálása megvalósult. 
A beépített 2 db TOC mérôt integráljuk a Köz-
ponti Szennyvíztisztító Telep folyamatirányító 
rendszerébe (a jelenleg meglévô pH mérôk 
kiegészítésére), így határérték túllépés esetén 
a rendszer a tisztítási technológia helyett au-
tomatikusan az OKT 10001 tározótartályba irá-
nyítja a beérkezô szennyvizet, ezzel biztosítva 
a szennyvíztisztítási technológia védelmét. 

Az esôvízet és a nem szennyezett hasz-
náltvizeket a TVK területén elhelyezkedô 
csapadékgyûjtô csatornákon keresztül a Sajó-
csatornába, majd a Tisza folyóba vezetjük be.
A csapadékvizeknek azt a részét, amely az 
iparterület egyes helyein szennyezôdhet, 
csak tisztítást követôen vezetjük el, míg más 
esetekben változatlan formában engedjük a 
csapadékgyûjtô csatornahálózatba. 
Az év során tartott hatósági szennyvízellenôr-
zô vizsgálatok nem állapítottak meg határérték 
feletti koncentrációjú szennyezôanyag kibo-
csátást a befogadóba vezetett tisztított szenny-

vízbôl, melynek alapján a 2007. évi kibocsátás 
után bírság kiszabása nem várható.

2007-ben a szennyezett vizek kezelésére 292 
millió Ft-ot költöttünk.

2007-ben nem volt olajelfolyás jellegû kárese-
mény.

Felszín alatti közeg
A felszín alatti közegre legjelentôsebb mérték-
ben potenciális hatással lévô olefingyár tar-
tályparkjában a tartályok rekonstrukciója 2007. 
évben lezajlott a tartályok korszerûsítésével. A 
tartályok átalakításával olyan utólagos bizton-
sági elemet (vákuum-figyelô rendszer) is be-
építettünk, amelynek segítségével a legkisebb 
tömörtelenségek is észlelhetôek lesznek, még 
a tárolt anyag környezetbe kikerülését meg-
elôzôen.

A felszín alatti víz monitoring eredményeit ér-
tékelve a 2006. évben mutatkozó határérték 
túllépéseket figyelembe véve megállapítható, 
hogy a 2007. évi vizsgálati eredmények közel 
azonos komponens tekintetében és kisebb 
mértékben haladják meg a vonatkozó határér-
tékeket.
Az érintett technológiákban felhasznált és tá-
rolt anyagok tulajdonságai nem hozhatók ös-
szefüggésbe a kimutatott szennyezéssel.

Kibocsátott tisztított szennyvíz mennyisége 

1 kt etiléntermelésre vonatkoztatva (m3/év)
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2007-ben a szennyezett vizek kezelésére 292 millió Ft-ot költöttünk.
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A veszélyes hulladékok kódbesorolása, az egyes hulladéktípusok, hulla-
dékfajták adott kódokhoz való rendezése az Európai Uniós normáknak 
megfelelôen szabályozott.

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 eredményérôl a 
helyi önkormányzatnak és a Felügyelôségnek beszámolunk. A Hulladék-
gazdálkodási Terv ez irányú felülvizsgálata 2006-ban megtörtént.

A keletkezett és tárolt veszélyes hulladékok  mennyiségének 2005-2007. 

évi változásai:

Nyitó (t) Növekedés (t) Csökkenés (t) Záró (t)

2005 331 2778 3081 28

2006 28 2426 2444 10

2007 10 1857 1862 5

A hulladékok mennyiségének változását árnyaltabban érzékelteti a követ-
kezô táblázat, amelyben a fajlagos mutatószámokkal kifejezett változás a 
BAT technológiák pozitív, kézzelfogható eredményeit szemlélteti.
 
A veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban 2005-ben 124 millió, 
2006-ban 58 millió, míg 2007-ben 36 millió ft költség merült fel.

2007-ben folytattuk a hulladékgazdálkodás területén az elôzô évben 
megkezdett központi koordináló tevékenységet. Ennek köszönhetôen je-
lentôs költségmegtakarítást értünk el.

Felülvizsgáltuk a TVK hulladékgyûjtés, illetve tárolás folyamatát. Ezen a 
területen is elindultunk a központosítás irányába. Megkezdôdött egy köz-
ponti hulladékgyûjtô udvar tervezési, engedélyeztetési, megvalósítási 
folyamata. A központi gyûjtô várhatóan 2008. év elsô felében kezdi meg 
mûködését.

Elkészítettük a TVK hulladékgazdálkodási szabályzatát, melyben teljes 
körûen rögzítettünk valamennyi hulladékkezeléssel kapcsolatos tevé-
kenységet. 

A Társaság 2007. évi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolat-
ban bírság kiszabása nem várható.

Veszélyes hulladékok mennyisége 1 kt 

etiléntermelésre vonatkoztatva (tonna/év)
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A Hatósági kötelezésre benyújtott Mûszaki Beavatkozási Tervdokumen-
tációt a hatályos jogszabályi elôírásoknak megfelelôen állítottuk össze 
és tartalmazta a TVK-TIFO iparterület egészére a környezeti felelôsség 
egységes kezeléséhez, illetve a környezetjogi megfelelôség elérésé-
hez szükséges stratégia rövid- és középtávú gyakorlati lépéseit és azok 
tervszerû ütemezését. A Társaság és a MOL integrált projekt keretében 
gondoskodik a múltbéli tevékenységbôl származó kötelezettségek keze-
lésérôl. Az egyetemleges felelôsségvállalást a TVK és a MOL a 2006. 
júliusban aláírt Együttmûködési Megállapodásban rögzítette.

2006-tôl kezdôdôen a fô hangsúlyt a talajvíz szennyezôdésének lokali-
zációja jelentette. A Társaság területén belül, a déli határon a további 
szennyezôdés kijutásának megakadályozása folyik. 
Külsô szakértô bevonásával folytattuk a TVK-TIFO ipari komplexum kör-
nyezeti felelôsségének egységes szemléletû kezelésére egy kockázati 
alapú stratégiai koncepció kialakítását, melyet a szennyezett területek 
dimenziói és a probléma mértéke tett indokolttá. Jelentôs lépéseket tet-
tünk a szennyezôdés további minôségi és mennyiségi paramétereinek, 
térbeli kiterjedésének, az oldott csóva dinamikájának megismerésére.  
Erre a feladatra 2006-ban 85 millió forintot, 2007-ben 150 millió forintot 
fordított a Társaság

A Társaság környezetvédelmi kötelezettségeit, és kezelésüket célzó mun-
katervét 2006-ban független környezetvédelmi auditor is felülvizsgálta, 
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és megállapította, hogy a Társaság kötelezett-
ségei alaposan ismertek, felmértek.

A Társaság a környezetvédelmi kármentesítési 
feladatok elemzését folyamatosan végzi és je-
lentôs pénzügyi, valamint szellemi ráfordítással 
kívánja elérni, hogy a múltból örökölt területek 
problémáit megoldva a törvényi kötelezett-
ségeknek megfeleljen. Ezen várhatóan jelen-
tôs jövôbeni pénzügyi ráfordítások mértékét 
csak további vizsgálatok elvégzése után lehet 
számszerûsíteni, mivel a jelenlegi információk 
alapján sem a szennyezôdés kiterjedése, sem 
a kármentesítési technológia nem határozható 
még meg.
A Társaság által – a fentieket figyelembe véve 
– a jelenleg számszerûsíthetô környezetvédel-
mi kötelezettségekre 12 évre elôremenôen 
környezetvédelmi céltartalékot képzett, a cél-
tartalék értéke 2007. december 31-én 3,398 
mrd Ft (2006. december 31-én 3,721 mrd Ft ).

A függô környezetvédelmi kötelezettségek 
összesített értéke 4,612 milliárd forintot tett 
ki. A függô kötelezettségek közé sorolt környe-
zetvédelmi témákra a Társaság egyrészt nem 
rendelkezik Hatósági kötelezéssel, másrészt a 
feladat mûszaki tartalma az elôzôekben leírtak 
miatt bizonytalan, amelyekbôl következôen 
ezen feladatok elvégzésének valószínûsége 
kisebb, mint 50%.

A jelenleg ismert környezetvédelmi kötelezett-
ségeink az alábbiak:

folyamatban lévô hulladékkezelési felada-
tok,
folyamatban lévô talaj- és talajvíz kármente-
sítési feladatok, 
kiegészítô vizsgálatok végzése,
lezárt kármentesítéseket követô utóellenôr-
zési feladatok.

•

•

•
•

1. Folyamatban lévô hulladékkezelési fela-
datok
Jelenleg az alábbi hulladékkezelési projektek 
vannak folyamatban:

Mésziszaptározók rekultivációja.
Olefin- és festékgyári szennyvíz vésztározók 
rekultivációja.

A/. A mésziszaptározók rekultivációját, vala-
mint az olefin- és festékgyári szennyvíz vész-
tározók leürítését és szétválasztását hatósági 
kötelezés írja elô. A mésziszaptározók rekul-
tivációját a hatóság által elfogadott módszer-
rel végezzük. A munkák 2004-ben a nyuga-
ti medencével kezdôdtek meg, amelynek 
mésziszap kitermelése és hasznosítása befe-
jezôdött. Az északi és keleti tározók kiürítése 
és a mésziszap hulladék ipari hasznosításra 
történô elszállítása folytatódott. A vonatkozó, 
BÉM Zrt-vel kötött szerzôdés szerint a tározók-
ban található mintegy 110.000 tonnára becsült 
mésziszap kiszállítását és hasznosítását a vál-
lalkozónak 2007 végéig kell befejeznie. 
A projekt keretében mindösszesen 111.426,41 
t mésziszap került kiszállításra. A projekt 
2007.12.31-i dátummal befejezôdött. A BÉM 
Zrt. a telephelyén tárolt teljes mennyiséget 
hasznosította.
Az északi és keleti tározókból 2007-ben össze-
sen 16.383,31 tonna mésziszapot szállíttattunk 
ki: EWC 190814 azonosító számon nem veszé-
lyes hulladékként 14.927,96 tonnát, valamint 
EWC 190813* azonosító számon veszélyes 
hulladékként 1.455,35 tonnát.

B/. Az ún. „volt festékgyári és olefingyári” vész-
tározók in-situ kezelése, a felszámolására vo-
natkozó hatósági engedély alapján 2006-ban 
elkezdôdött. A projekt 2007-ben folyamatosan 
zajlott. A feladat lezárásához szükséges záró-
dokumentációt összeállítottuk és beküldtük az 
ÉMI-KTVF részére. 

•
•

KöRNyEZETI KáRMENTESíTÉS
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2. Folyamatban lévô talaj- és talajvíz kár-
mentesítési feladatok 
Jelenleg az alábbi, talaj- és talajvíz kármentesí-
tési feladatok vannak folyamatban:

Mûszaki beavatkozás a TVK Nyrt. Sajó-csa-
tornától délre esô területén.
Olefingyári tartályparki és vésztározói terület 
kármentesítése.
Vasúti töltô-lefejtô területén végzett mûszaki 
beavatkozás.

A Sajó csatornától délre esô területen (Tartály-
park, Vésztározók környéke) jelenleg is folyik a 
kármentesítés, melyet az Elgoscar-2000 Kft. 
végez az MBT-ben szereplô mûszaki tartalom-
mal.

A Vasúti töltô-lefejtô területén csökkentett 
mûszaki tartalommal a vasúti tálcák környeze-
tében folyik a beavatkozás.

3. Kiegészítô vizsgálatok végzése
2006-tól kezdôdôen a fô hangsúlyt a talajvíz 
szennyezôdésének lokalizációja jelentette. A 
Társaság területén belül, a déli határon a to-
vábbi szennyezôdés kijutásának megakadályo-
zása folyik. 
Külsô szakértô bevonásával folytattuk a TVK-
TIFO ipari komplexum környezeti felelôsségé-
nek egységes szemléletû kezelésére egy koc-
kázati alapú stratégiai koncepció kialakítását, 
melyet a szennyezett területek dimenziói és a 
probléma mértéke tett indokolttá. Jelentôs lé-
péseket tettünk a szennyezôdés további minô-
ségi és mennyiségi paramétereinek, térbeli 
kiterjedésének, az oldott csóva dinamikájának 
megismerésére.  Erre a feladatra 2006-ban 85 
millió, 2007-ben 150 millió forintot fordított a 
Társaság

•

•

•

2006. decemberében a Hatóság a komplex 
Mûszaki Beavatkozási Tervhez kapcsolódóan 
egyetemleges kötelezéssel (TVK-MOL) vég-
rehajtandó határozatot adott ki a TVK-TIFO 
iparterület egészére. A Határozat jóváhagyta a 
két társaság rövid- és középtávú munkatervét, 
amelynek elsôdleges célja a kötelezettségek 
kockázati alapra helyezett kezelése. A munka-
terv folyamatosan optimalizálja a környezetvé-
delmi ráfordításokat, a szennyezôdés-kezelési 
megoldásokat és az egyik elsô jelentôs mér-
földkôként 2009 elejére teljes kockázati térké-
pet alkot. 

A kockázati térkép alapján középtávon újra-
definiálhatók a környezetvédelmi célok és 
megvalósításuk prioritásai, a kötelezettségek 
számszerûsítése. 

Az MBT végrehajtása kapcsán betervezett 
egyéb projektek;
kutak tisztító szivattyúzása, felújítása;
megmaradó kutak geodéziai koordinátáinak 
meghatározása;
kúteltömedékelés engedélyeztetése, és 
végrehajtása;
megmaradó kutak vízjogi fennmaradási en-
gedélyeztetése;
a víznél nehezebb szénhidrogén fázis leter-
melés optimalizálási lehetôségeinek vizsgá-
lata;
feküfelszín morfológia analízis - LNAPL, 
DAPL, DNAPL migráció elôrejelzés;
felszíni geofizikai vizsgálati program elvégzé-
se/befejezése;
vízföldtani észlelési program végrehajtása;
csóvadinamika új mûtárgyainak kiépítése;
CPT-MIP vizsgálati program elvégzése;
a természetes szennyezôanyag lebomlás tí-
pusok azonosítása;

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
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innovatív kármentesítési technológiák átte-
kintése, azonosítása;
a kiválasztott innovatív kármentesítési tech-
nológiák tesztjeinek tervezése.
Mennyiségi kockázatfelmérési program II. 
ütemének végrehajtása:

-  a mezôgazdasági területekkel kapcsola-
tos kockázatok felmérési program,

-  az ipari hatásviselôket érô kockázatok 
meghatározásának elsô lépése,

-  ökológiai kockázatok becslésének elsô 
lépése,

-  vízkivételek azonosítása a TVK-TIFO ipari 
komplexum környezetében.

Monitoring tevékenység:
- Csóvadinamika monitoring.
- Vasúti töltô-lefejtô területének és az 

észak-nyugati csóva monitoringja.
- Olefingyári tartálypark és vésztározó 

terület monitoringja.
- AKZO Nobel területén végzett moni-

toring.
- Egyéb monitoring.

•

•

•

•

4. Lezárt kármentesítéseket követô utóel-
lenôrzési feladatok

Új vízlágyítói terület utóellenôrzése,
Üzemanyagtöltô terület utóellenôrzése.

A Geo-Tipptex Kft., Tiszatextil Kft. területén 
végzett utóellenôrzéseket ÉMI-KTVF lezárta. 
Ezen a két területen a kármentesítô termelô és 
figyelôkutak felszámolását terveztük, eltöme-
dékelésükhöz a hatóság hozzájárult, a beadott 
vízjogi terveket elfogadta, a kutak eltömedéke-
lése megtörtént.

Az „Új vízlágyítói” terület környezeti kármente-
sítése kapcsán utóellenôrzést lezáró záródoku-
mentációt október végén, az üzemanyagtöltôi 
utóellenôrzési szakaszt lezáró záródokumen-
tációt november végén adtuk be ÉMI-KTVF-
hez. Az Üzemanyagtöltô utóellenôrzésével 
kapcsolatos hatósági elfogadó határozatot 
már megkaptuk, amelynek kifizetése 2007. II. 
negyedévében történik meg. Az Új vízlágyító 
területével kapcsolatos elfogadó határozatot 
megkaptuk. A határozatban szereplô utómoni-
toring tevékenységet a monitoring programba 
beépítettük.

•
•

KöRNyEZETI KáRMENTESíTÉS
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A TVK mûködéséhez szükséges gôzmennyiséget a CO2 kibocsátás szem-
pontjából a legjobb elérhetô mûszaki színvonalat jelentô (a TVK 26%-os 
tulajdonában lévô) TVK Erômû üzemeltetésével biztosítjuk. A korábbi 
gôzfûtési rendszerek átalakításával az erômû távozó füstgáz-hulladékhô-
jét hasznosítjuk az alacsonyabb veszteséggel üzemelô hatékony fûtési 
forróvíz-rendszerben.

A kapcsoltan energiát termelô TVK Erômû kihasználtságának fokozása 
érdekében a két saját kazánunkat csak a fogyasztásicsúcs-igények kielé-
gítése érdekében, valamint a karbantartások idején üzemeltetjük.

2007-ben folytatódott a hôveszteség csökkentése és az üzembiztonság 
növelése érdekében megvalósuló csôhídi rekonstrukció, a TVK Iparte-
lep U3 útja mentén a K2-K7 utak között, a K6-K7 úti csôhíd, az 502-es 
fejépület tetején lévô csôhíd, a K4 úti csôhíd és a volt PP-II körüli csô-
híd szakaszaival. A rekonstrukció során felmértük a vezetékek jelenlegi 
állapotát, az azonnal szükséges javításokat elvégeztettük, lebontattuk a 
használaton kívüli vezetékeket, a megmaradó vezetékek és acélszerkeze-
tek felületi elôkészítés után új bevonatrendszert kaptak. A szigetelt veze-
tékek újraszigetelése ásványgyapottal történt, így a régi azbeszttartalmú 
szigetelések cseréje is megvalósult. 

A TVK iparivíz-gerincvezeték körgyûrû-bélelése az iparivíz-ellátás bizton-
ságának növelését és az exfiltráció megszüntetését eredményezte.

2007-ben nem kellett energiakorlátozást bevezetni a TVK Ipartelepen. 
Saját kezelôi hibából, termeléskieséssel járó üzemzavar nem volt. En
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Energiahatékonyság 2003 2004 2005 2006 2007

gôz

Összes vásárolt 
gôzenergia (GJ)

1 143 797 2 110 138 2 532 226 2 453 248 2 419 978

Összes termelt 
gôzenergia (GJ)

453 819 302 996 229 674 200 365 199 422

Összes felhasznált 
gôzenergia (GJ)

1 388 705 2 263 764 2 686 140 2 570 061 2 550 517

földgáz

Összes vásárolt 
földgáz (GJ)

2 482 526 2 796 537 3 254 032 2 836 225 2 799 430

Összes termelt 
földgáz (GJ)

0 0 0 0 0

Összes felhasznált 
földgáz (GJ)

2 075 175 2 312 101 2 746 434 2 340 511 2 320 535

villamos energia

Összes vásárolt 
villamos energia (GJ)

2 057 870 2 270 153 2 673 513 2 628 944 2 796 133

Összes termelt 
villamos energia (GJ)

14 045 2 794 0 0 0

Összes felhasznált 
villamos energia (GJ)

1 653 204 1 795 616 2 177 127 2 100 393 2 214 618

összes

Összes vásárolt energia 
(GJ)

5 684 193 7 176 828 8 459 771 7 918 417 8 015 541

Összes termelt energia 
(GJ)

467 864 305 790 229 674 200 365 199 422

Összes felhasznált 
energia (GJ)

5 117 084 6 371 481 7 609 701 7 010 965 7 085 670

A TVK Erômûben a kondenzrendszer felülvizsgálatának és a leürítôrendszer felújításának köszön-
hetôen a folyamatokhoz használt víz mennyisége minimálisra csökkent.

ENERGIAHATÉKONySáG
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Célunk, hogy munkatársaink 
egyenlő lehetőségekhez jussa-
nak, folyamatosan képezhes-
sék magukat és biztonságos 
körülmények között végezhes-
sék mindennapi munkájukat. 
Támogatjuk a fiatal nemzedé-
kek nevelését, a tudományos 
és művészeti tevékenységeket.
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A TVK stratégiája a gazdasági teljesítménycélok, a környezetvédel-
mi és a társadalmi célok együttes megvalósítására koncentrál.  A 
gazdasági teljesítménycéljainkhoz párosuló környezetvédelmi és 
társadalmi céljainkat az EBK politikánkon és az alkalmazott minô-
ségügyi, környezetvédelmi, egészségvédelmi és biztonságtechni-
kai rendszereinken keresztül valósítjuk meg. Társaságunk kiemelten 
fontosnak tartja a munkatársak iránti elkötelezettséget, a biztonsá-
gos munkavégzés feltételeinek megteremtését, a környezet védel-
me iránti elkötelezettséget, a minôségügyi szemléletet és a társa-
dalmi felelôsségvállalást.

Munkavállalóinkkal szemben felelôsségteljes magatartást tanú-
sítunk. Tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, csakúgy, mint a 
helyi és nemzeti kultúrák értékeit és különbözôségeit. Célunk, 
hogy munkatársaink egyenlô lehetôségekhez jussanak, folyama-
tosan képezhessék magukat és biztonságos körülmények között 
végezhessék mindennapi munkájukat. 

Kiemelten fontosnak 
tartjuk a biztonságos 
munkavégzés feltétele-
inek megteremtését, a 
környezet védelme iránti 
elkötelezettséget, a minő-
ségügyi szemléletet és a 
társadalmi felelősségvál-
lalást.

TáRSADALMI FELELôSSÉGÜNK
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k A TVK a hagyományaihoz híven nyílt kommunikációt 

folytat a lakossággal. Ezt hûen tükrözi az évente megje-
lentetett Környezetvédelmi Jelentés, amit elôbb az EBK 
Jelentés, majd pedig 2004-tôl a Fenntarthatósági Je-
lentés követett. Fenntarthatósági Jelentésünket a 2007. 
évben is megküldtük a rendezô Deloitte részére, azon-
ban ebben az évben nem neveztünk a Díj elhódítására. 
A 2006. évi Fenntarthatósági Jelentésünkre a TVK Zöld 
Béka emlékplakettet kapott.

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Egészségügyi Bizott-
sága 2007-ben is meghirdette az „Egészséges Munka-
hely AmCham Díj” pályázatot. A Díj célja, hogy ajánlá-
sokat fogalmazzon meg az egészséges munkahelyek 
megteremtésére, és ösztönözze a munkáltatókat az ez-
zel kapcsolatos többletteljesítmény nyújtására. 

2007. decemberében osztották ki az „Egészséges Mun-
kahely AmCham Díjat”, melynek keretében Társaságunk 
a nagyvállalati kategóriában 11 pályázó közül a bíráló bi-
zottság különdíját kapta meg.
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A TVK elkötelezett a munkavédelmi és munkabiztonsági kultúra folyama-
tos erôsítése mellett, ami a mindennapok nyelvére lefordítva annyit tesz, 
hogy igyekszünk elkerülni bármiféle munkával kapcsolatos sérülést.

2007-ben ismét nagy ugrást tettünk a munkahelyi sérüléses balesetek 
számának csökkentésében dolgozóink körében: a munkaidô kieséssel 
járó balesetek száma (LTI) 0-ra csökkent. A TVK történetében elôször zár-
tunk munkaidô kieséssel járó munkabaleset nélküli évet.  

A TVK-nál a munkabalesetek alakulása 1961-ig visszavezethetô. A baleseti 
helyzet elemzésére a MOL-csoporton belül alkalmazott mutatószámokon 
túl a jelentésköteles (három napon túl gyógyuló) esetekbôl képzett fajla-
gos (ezer fô fizikaira vetített) értéket is értékmérônek tekintjük, mely le-
hetôséget ad más munkáltatókkal, illetve ágazatokkal való összevetésre.

Baleseti statisztikánk 2000. óta tartó javulása a kiszervezések okozta 
2006-os létszámcsökkenés okozta megtorpanás –  ez ugyanis a fajlagos 
értéket rontotta - ellenére tovább javult, s a jelentésköteles balesetek 
száma nullára esett.

Tekintettel arra, hogy a baleseteink száma és súlyossága kedvezô irány-
ban változott, tevékenységünk kockázata (kockázat = gyakoriság x sú-
lyosság) számottevôen csökkent.
A magyar és a német vegyipari ágazat adataival való összevetésben 
is szembetûnôek a baleseti gyakoriság kedvezô mutatói és a javulás 
mértéke.

A MOL-csoporton belül mértékadónak tekintett LTIF (Lost Time Injury 
Frequency, azaz az egymillió ledolgozott munkaórára számított munka-
képtelenséggel járó munkabalesetek száma) alakulása is javuló képet 
mutat.

A balesetek kivizsgálása az elmúlt évben is a vonatkozó jogszabályi és 
szakmai elvárásoknak megfelelôen történt. Az ok-okozati összefüggések 
feltárására a kivizsgálást végzôk minden esetben ok-kutatást végeztek, 
mely alkalmas az okok maradéktalan feltárására és az intézkedések teljes 
körû megfogalmazására.

2007-tôl az eseményelemzéseket segítendô bevezetésre került a szoft-
vertámogatottságú úgynevezett TRIPOD módszer.
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A baleseti helyzet javítására év közben is intéz-
kedéseket tettünk:

a szervezeti egységek vezetôi havi rendsze-
rességgel kaptak tájékoztatást a baleseti 
mutatószámokról;
határozott erôfeszítéseket tettünk a közle-
kedés helyzetének biztonságosabbá tételé-
re (útállapotok javítása, közlekedési lámpák 
felszerelése, ellenôrzések, figyelemfelhívá-
sok);
a közutak állapotának vizsgálata rendszeres 
(havi gyakoriságú) volt.

A baleseti helyzet javulásában komoly szere-
pe volt a „Biztonságos munkahelyek projekt” 
keretében gyakorlattá tett viselkedési auditok-
nak. Ennek a teljes vezetôi állományra történô 
kiterjesztése a munkavégzés biztonságosabbá 
tételével, a kvázi események balesetté fajulá-
sának elmaradásával kecsegtet.

A tanulságok széles körû levonását a TVK 
Intraneten megjelentetett esettanulmányok 
segítették.

A baleseti események jelentésének és kivizs-
gálásának rendszere (Incident Reporting & In-
vestigation System, IRIS) arra keresi a választ, 

•

•

•

hogy hol történt hiba, és hogyan lehet azt he-
lyesbíteni a jövôbeli veszteségek és az üzem-
menet megszakításának elkerülésére, annak a 
vezetési rendszernek és szervezeti kultúrának 
a megváltoztatásával, amely lehetôvé tette az 
adott esemény megtörténtét. Ugyanezen ok-
nál fogva 2007-ben folytattuk az úgynevezett 
Tripod Beta esemény kivizsgálási és elemzési 
módszertan bevezetését és kidolgoztunk egy 
csoportszintû IRIS folyamatszabályozást. En-
nek a szabályozásnak a során bevezettük az 
IRIS-el kapcsolatos összes követelményün-
ket, és az EBK informatikai rendszerén belül 
bevezettük az elektronikus eseményértesítési 
rendszert. Az új IRIS folyamatszabályozással 
egyidejûleg kiadtuk az IRIS kézikönyvet, amely 
a vezetôk és munkatársak számára ismerteti az 
IRIS alapjait, és segíti a vizsgálati és elemzési 
csoportot fontos feladata ellátásában.

A TRIPOD szoftver segítségével végeztük 
el a jelentôsebb hatással járó események 
(tûzesetek) kivizsgálását. Ebben feltártuk a 
gyökérokokat és az ok-okozati összefüggé-
seket. Az okkutatást követôen, a lehetséges 
prevenciós intézkedéseket határoztuk meg. A 
vizsgálat lezárásaként egyértelmû és részletes 
intézkedési terveket fogalmaztunk meg.

Tevékenység kockázatának mértéke
(kockázat = gyakoriság x súlyosság)
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Munkabiztonsági kultúra kialakítása 
(BIZTONSÁGOS MUNKAHELYEK PROJEKT)
A munkahelyek biztonságossági kérdései-
ben, a rendkívüli események kialakulásában 
kulcsszerepet játszó „emberi tényezô”-re való 
fokozott odafigyeléssel, a szabályszegés, is-
merethiány, vagy tévedés kiküszöbölésével 
számottevôen csökkentjük a nemkívánatos 
események számát és következményeit. Ezt 
a célt szolgálja a 2005-ben kezdôdött Bizton-
ságos Munkahelyek Projekt. Ennek keretében 
2007. III. negyedév végéig kollégáink a DuPont 
cég kiváló szakismerettel rendelkezô oktatói 
által tartott, kétszintû (munkavállalói és ve-
zetôi) tréningeken vettek részt. Ez lehetôsé-
get teremtett számunkra ahhoz, hogy a már 
alkalmazott és bevált nemzetközi tapasztala-
tot és gyakorlatot megismerve saját erôforrá-
sok felhasználásával letehessük egy magas 
szintû munkahelyi biztonsági kultúra alapjait. 
A programban részt vettek közül további kép-
zések vártak 8 kollégánkra, akiknek a jövôben 
feladata a biztonságos munkahelyekkel kap-
csolatos belsô tréningek tartása a vállalatunk 
ilyen képzésen még részt nem vett munkatár-
sai számára. 2007 végétôl így a tanácsadóként 
segítô DuPont trénerei helyett saját, képzett 

kollégáinkkal folytatjuk a programot. A trénin-
gek ismétlôdô jellegûek (kétéves periodicitás-
sal), a képzési anyagok folyamatos frissítése 
mellett. A biztonságos munkahelyi kultúra ki-
alakításán kívül a projekt másik nagy szelete a 
Folyamatbiztonság-irányítás kiépítése. Hatá-
rozott szándékunk megelôzni minden, a tech-
nológiai folyamatokkal kapcsolatos rendkívüli 
eseményt, amely kedvezôtlenül hathat az üze-
mi személyzet egészségére, testi épségére, a 
lakosságra, a környezetre, vagy jelentôs anyagi 
veszteséggel, vagyoni kárral fenyeget. Ennek 
érdekében megkezdtük a folyamatbiztonsági 
irányítási (Process Safety Management, azaz 
PSM) rendszer bevezetésének elôkészületeit. 
A rendszer 14 elembôl áll és felöleli mindazo-
kat a területeket, melyek hatással lehetnek a 
termelési folyamatok biztonságára.

Folyamatbiztonsági Irányítási Rendszer 
(PSM):
A MOL-csoport menedzsmentjének döntése 
értelmében a 2007-2009. közötti 3 éves idô-
szakban ki kell építeni egy a technológiák, a 
berendezések, a kezelô és karbantartó sze-
mélyzet mûködése és tevékenysége kapcsán 
fellépô veszélyek beazonosítására és jelentôs 

LTIF alakulása
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csökkentésére alkalmas komplex irányítási 
rendszert. A feladatot Petrolkémiai Divízió szin-
ten fogjuk megvalósítani. 2007-ben elkészítet-
tük a helyzetfelmérést, felállítottuk a szakértôi 
team-eket, és elkészítettük a 2008. évre vonat-
kozó részletes implementációs tervet, melyet 
a Vezérigazgató végrehajtásra kiadott.

Biztonság az utakon 
(BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS PROGRAM)
Vállalatunk elkötelezettsége a munkahelyi bal-
esetek számának csökkentése érdekében, egy-
ben a közlekedéssel kapcsolatos kockázatok 
minimalizálására irányuló lehetôségek szám-
bavételét és gyakorlati megvalósítására irányu-
ló intézkedési sorozatot is jelentett egyben. A 
gyalogos és kerékpáros közlekedés veszélyei-
re felhívó, a szabályokat és kötelezettségeket 
elôíró dokumentumok közzététele és a betar-
tásuk ellenôrzése mellett gépjármûvezetôink 
a defenzív jármûvezetésrôl kapnak speciális 
programon keresztül a gyakorlatban hasznosít-
ható ismereteket. 
A defenzív vezetési programhoz a MOL-
csoportos alapszerzôdést kihasználva 2006 
közepén ún. csatlakozási szerzôdéssel kap-

csolódott vállalatunk. 2007-ben 41 kollégánk 
vett részt a programon, amelynek elméleti, 
on-line ismeretfrissítési és gyakorlati veze-
tési modulja is van. A defenzív vezetési is-
meretek oktatását követôen tervezzük az 
ún. kiegészítô vezetéstechnikai képzésen 
való részvételt, amellyel a speciális közle-
kedési- és útviszonyok közötti, gyakorlati 
jármûkezelési ismeretek sajátíthatók el, il-
letve az ilyen helyzetekre való felkészülés 
a cél. Az eddigi intézkedésekkel a személyi 
sérüléssel nem járó közlekedési jellegû ese-
mények száma csökkenô tendenciájú. 

A közlekedési biztonság teljesítmény-értékelé-
sére bevezettük a közlekedési balesetek fajla-
gos mutatószámát (RAR), amelyet havi gyako-
risággal kísérünk figyelemmel. 

Az év folyamán 6 közúti balesetet regisztrál-
tunk, ez az elôzô évhez képest 66,67 %-os 
csökkenést jelent. A bekövetkezett közúti bal-
esetek fele történt saját hibából. Az összes 
anyagi kár értéke 4,1 M HUF volt, ami az elôzô 
évinek 61,73%-a. A közúti balesetek egyike 
sem járt személyi sérüléssel.

Közlekedési események alakulása (RAR)
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A TVK saját hatáskörben végzett 5 éves elôkészítés alapján elkészítette 
a 2/2001(1.17.) Kormány rendelet szerinti Biztonsági Jelentését, melynek 
alapján 2006. október 30-án a MOL-csoport tagvállalatai közül elsôként 
kifogás és eltérés nélkül megkaptuk a veszélyes üzemekre vonatkozó 
használati engedélyt az OKF-tôl. 
2007-ben a nagyjavítások ciklusidejének növekedése kapcsán jelentkezô 
kockázatokat számítottuk és elemeztük ki. Megállapítottuk, hogy a 2 év-
rôl 3 évre történô ciklusidô váltás a környezetünkben élô civil lakosság 
szempontjából sem halálozási, sem társadalmi kockázat tekintetében ér-
demi növekedést nem okoz. (lásd az ábrát.)
Kiadásra elôkészítettük a PRO _ PET _ 3 szabályzatot, mely a SEVESO 
team felállítását, munkarendjét és a Biztonsági Jelentésben rögzített fel-
adatok végrehajtását szabályozza.

A kockázat:
 1x10-5/év
 1x10-6/év
 3x10-7/év

A csúcsesemények kockázati görbéinek burkológörbéi
 (Látható, hogy a veszélyeztetés a TVK kerítésén alig nyúlik túl)
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A TVK stratégiájában fontos szerepet kap a tûz-, valamint a havária ese-
tek megelôzése. Ezen célok megvalósulása érdekében társaságunk nagy 
hangsúlyt fektet az ehhez szükséges megfelelô szintû mûszaki feltételek 
fenntartására.

2007-ben a TVK területén 3 tûzeset történt, melynek oka mûszaki meg-
hibásodásra vezethetô vissza. Lassú javuló tendencia mutatkozik mind a 
tûzesetek száma, mind a kárérték területén. Személyi sérülés nem tör-
tént a tûzesetek és az oltás folyamán.

Két jelentôsebb tûzeset kivizsgálása során alkalmaztuk a TRIPOD vizs-
gálati módszert. A tûzvizsgálatok következtetéseinek felhasználásával 
megtettük a szükséges intézkedéseket a további tûzesetek számának jö-
vôbeli csökkentésének érdekében. A Önkéntes Létesítményi Tûzoltóság 
MM szervezetének tagjai a Mobil fáklyával részt vettek az etilén vezeték 
sérülése folytán keletkezett havária helyzet felszámolásában.

A munkavállalók és a társszervezetek közremûködésével a vészhely-
zet esetén szükséges teendôk elsajátítása érdekében 14 alkalommal 
tartottunk különbözô feltételezett eseménynek megfelelô antihavária 
gyakorlatot a fokozottan tûz- és robbanásveszélyes egységeinknél. A 
gyakorlatok elvégzését követôen a résztvevô egységekkel kiértékeltük 
a gyakorlatok tapasztalatait és megtettük az intézkedéseket a felme-
rült hiányosságok megszüntetésére.  A Belsô védelmi terv évenkénti 
gyakorlása is megtörtént.

TûZVÉDELEM
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Biztonságunk növelése érdekében javítot-
tuk az üzemek védelmi rendszerének mûkö-
dôképességét. A tûzivíz hálózat bizonyos 
szakaszait mûanyag béleléssel láttuk el. Az 
Olefin 1 üzem tüzivíz rendszerébe mechanikus 
nyomástörôk lettek beépítve. Az esetlegesen 
keletkezô tûz mielôbbi észlelése érdekében 
füstérzékelôk kerültek beépítésre a villamos 
állomások kábelterébe. A biztosítók ajánlására 
elkészült a létesítményi tûzoltók felkészülését 
elôsegítô tûzoltó-gyakorlópálya. Új gázérzé-
kelôk beszerzése is megtörtént. A vészhelyzeti 
kommunikáció javítására új trönkölt rádiókat 
szereztünk be. A vészhelyzetek kezelésére 
szolgáló mobil fáklyánkat korszerûsítettük, ôr-
lánggal lett ellátva. A hozzá kapcsolódó nitro-
gén batériát a jobb szállíthatóság érdekében 
konténerré alakítottuk át.

Részt vettünk az új csoportszintû tûzvédelmi 
stratégia kidolgozásában. Szakmai fejlôdé-
sünket a tûzvédelmi konferenciákon való rész-
vételünk biztosította. Az új típusú tûzvédelmi 
szakvizsgáztatás rendben lezajlott Társasá-
gunknál.

Elkészült a tervnek megfelelôen a termelô 
üzemek Potenciális Robbanásveszélyes Mun-
kahelyek dokumentációja. A szolgáltató egy-

ségekre is folyamatban van a dokumentáció 
elkészítése, a befejezési határidô 2008. I. ne-
gyedév vége. Az elkészült dokumentációkban 
szereplô javaslatokat a fontossági sorrendnek 
megfelelôen figyelembe vettük az FMB mun-
kák tervezése során. Bizonyos munkák már 
2008-ban megvalósulnak. 

2007 folyamán a helyi Önkormányzati Hivatá-
sos Tûzoltóság 4 alkalommal tartott tûzvédelmi 
ellenôrzést, melyek alkalmával néhány csekély 
hiányosságot tártak fel. Bírságolás nem tör-
tént. Hasonló eredménnyel zárult a BM OKF 
által tartott ellenôrzés is a Biztonsági Jelentés 
témakörében.

A 2007. évben is fokozott figyelmet fordítottunk 
az Önkéntes Létesítményi Tûzoltók képzésére. 
A kiképzési terv alapján elvégeztük az elôírt té-
mákban az oktatásokat, gyakorlásokat. Tûzoltó 
versenyekre készítettük fel tûzoltóinkat. A 
B.-A.-Z. Megyei Tûzoltó Szövetség által szer-
vezett városi és megyei versenyen eredmé-
nyesen szerepeltünk, több elsô és dobogós 
helyezést értünk el. Ezzel is gyakorolva a gyors 
és szakszerû beavatkozást tûz esetén. 
A Tûzoltószövetség Országos és Megyei szer-
vezet munkájában, mint létesítményi tûzoltók 
aktívan részt vettünk.

Tûzesetek száma és a kárértékek
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A TVK, mint munkáltató jogszabály szerinti foglalkozás-egészségügyi kö-
telezettségeinek szerzôdéses szolgáltatója útján tesz eleget.

Tekintettel a nagyszámú, eltérô jellegû és fokozott hatóképességû ve-
szélyforrásokra, illetve azok lehetséges következményeire, kiemelt 
szerepe van a munkavállalói egészségi állapot folyamatos figyelemmel 
kísérésének. E célt szolgálják a munkaköri alkalmassági vizsgálatok 
(elôzetes, idôszakos, soron kívüli), melyek a szerzôdés szerinti protokoll-
nak megfelelôen – a betöltött munkakör függvényében – általános álla-
pot, szív, vér, vizelet, hallás, látás, légzésfunkció vizsgálatokra térnek ki. 
Az egészségügyi állapotra jellemzô, hogy a közel 1500 idôszakos vizs-
gálat során csupán 2 fô (0,14%) nem felelt meg a munkaalkalmassági 
követelményeknek.
A veszélyes anyagok használatából származó kockázatok hatásainak vizs-
gálatát szolgálják a biológiai monitorok. A terveknek megfelelôen ezek 
száma 2007-ben jelentôs volt (456 fô, 1558 vizsgálat). Ennek ellenére ös-
szesen 1 fokozott expozíciós esetet regisztráltunk kémiai kóroki tényezôk 
miatt. Ez a fegyelmezett és szabályszerû munkavégzésen túl betudható a 
nagyszámú, 39 mérési pontot érintô környezeti monitoring méréseknek 
(munkahelyi légtérmérés) is.

A fokozott expozíciók számáról adatok 1994-tôl állnak rendelkezésre. Fi-
gyelemmel kísérése azért rendkívül fontos, mert mint a foglalkozási meg-
betegedés elôzménye lehetôséget nyújt a hatékony megelôzésre.

A professzionális és gyors elsôsegélynyújtás biztosítása érdekében az 
egységvezetôknek képzett elsôsegélynyújtókat kell biztosítaniuk minden 

EGÉSZSÉGVÉDELEM



��

munkaterületen, minden mûszakban – jelenleg 
48 helyszínen közel 240 fô kiképzett elsôse-
gélynyújtó van.
A munkavállalók alapképzését, illetve tovább-
képzését hivatásos elsôsegélynyújtó mentô-
tisztek végzik.
Az elmúlt évben gondos elôkészítô munka után 
lecseréltük a régi típusú dobozokat, így minden 
elsôsegélynyújtó helyen korszerû, a jogszabály 
szerintit meghaladó tartalmú elsôsegélynyújtó 
láda található. 18 szervezeti egységnél további 
kiegészítô felszerelések (érlenyomó, alumíni-
um bevonatos elasztikus sebtapasz, szemöblí-
tô, újraélesztô maszk, égési kötszerek) segítik 
a hatékony elsôsegélyt.

A sérülések, egészségkárosodások szakszerû 
és gyors ellátását 24 órás sürgôsségi szolgálat 
biztosítja (esetkocsi mentôtiszttel).

STEP (TÉGY EGY LÉPÉST AZ EGÉSZSÉGÉRT 
PROGRAM)
Az Új Európa Program részeként jóváhagyott 
Egészségfejlesztési program (STEP) 2006 
harmadik negyedévében indult. A program 
három szakaszban, a tervezett 5 éves idô-
szak alatt kerül bevezetésre. A projekt összes 
tervköltsége 2006-2009 között a Társaságnál 
45 MFt. Az egészség megôrzés elsôsorban 
kultúraváltási program, amellyel célunk se-
gítséget nyújtani a TVK Nyrt. munkaválla-
lóknak abban, hogy megismerjék egészségi 
állapotukat és javítsanak azon. 

Határozott elôrelépések történtek az egész-
ségfejlesztés területén. A jogszabályban elôír-
takon túl:

az egészségi állapot felmérése és a szüksé-
ges kezelések indítása érdekében további 
egészségügyi vizsgálatok történtek:

- mammográfiai: 9 fô
- bôrgyógyászati: 124 fô
- nôgyógyászati: 78 fô
- urológiai: 13 fô
- szemészeti: 17 fô
- tüdôszûrés: 721 fô részvételével;

általános állapotvizsgálatra (vérnyomás, vér-
cukor, testsúly-testtömeg) jelentôs munka-
vállalói érdeklôdéssel intézményesen három 
esetben került sor (majális, juniális, egész-
ségnap);
44 esetben készült a munkavállalók egész-
séges életmódra nevelését segítô egész-
ségterv;
a pszichoszociális kockázatokat enyhítendô 
relaxációs tréningre – mely segíthet a stresz-
szes helyzetek reagálásában és kezelésében  
két turnusba összesen 31 fô jelentkezett;
a STEP Aktív pályázaton négy kollektíva 
nyert az elképzeléseiket finanszírozó pénzös-
szegeket, melyek felhasználása 60 fô egész-
ségjavítását szolgálta;
a jelenleg is folyó „Közösen könnyebb” test-
súly optimalizáló projekt keretében a MOL-
csoport indította ötfôs csapat négy tagja 
TVK munkavállaló;
védôoltásban 1 fô részesült.
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Humántôke fejlesztés

Társaságunknál HAY-rendszer mûködik, mely azt jelenti, hogy min-
den esetben a munkakör képezi a javadalmazási rendszer alapját. 
A rendszer legnagyobb elônye – és ezért terjedt el Európa-szerte 
–, hogy könnyen összehasonlíthatóvá teszi a különbözô vállalatok 
javadalmazási rendszereit. Bérpolitikai intézkedéseinket a prog-
nosztizált inflációt figyelembe vevô alapbéremelésen túl a munka-
kör-értékeléshez kapcsolódó eseti bérrendezések – figyelemmel a 
munkaerôpiaci jövedelemszint felmérésekre – és a rendkívüli telje-
sítmények elismerése határozta meg.

Társaságunk vitathatatlanul a régió egyik legvonzóbb munkaadója. 
Munkatársaink teljesítményét, munkáját méltányos, versenyképes 
jövedelemmel ismerjük el. Jövedelempolitikánk alappillére, hogy a 
munkaerô piaci középértékek felett, Q3±20%-os sávjában fizessük 
meg munkavállalóinkat, mert hisszük, hogy céljaink megvalósításá-
nak alapfeltétele a jól képzett, kreatív és motivált munkatárs.

A TVK alkalmazottainak átlagbére jelentôsen magasabb mind a ma-
gyarországi petrolkémiai ágazat bérei, mind a hazai átlagkereset 
összehasonlításában. 

Minden munkavállaló karácsonyi jutalomban részesül, mely 1 havi 
alapbérnek megfelelô összegû juttatás. 

A 2007. évben is figyelemreméltó összegû választható béren kívüli 
juttatásban részesült minden alkalmazott. 

A Karriermenedzsment rendszerünk segítségével a zavartalan és 
biztonságos munkavégzés feltételeirôl való gondoskodás mellett a 
munkavállalók számára lehetôséget adunk arra, hogy felkészültsé-
gük és gyakorlati tapasztalataik folyamatos növelésével, fegyelme-
zett és szorgalmas munkájukkal, teljesítményükkel elôre jussanak. 

MuNKAÜGyI GyAKORLAT ÉS MuNKAKöRÜLMÉNyEK
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Hisszük, hogy egy társaság teljesítményét 
nagyban befolyásolja, hogy az ott dolgozók 
miképp vélekednek a munkájukkal összefüggô 
körülményekrôl. A munkatársak véleményének 
megkérdezése tehát nemcsak egymás jobb 
megismerését szolgálja, hanem sokkal inkább 
iránymutatást jelent a vállalatvezetés számára. 
A TVK ezért rendszeresen végez a munkavál-
lalók körében elégedettségi vizsgálatokat, me-
lyek eredményeit a vállalat humán erôforrás 
stratégiájának kialakításakor figyelembe vesz-
szük, továbbá a társasági újságban mindenki 
számára elérhetôvé tesszük.

Az innovatív légkör kialakítása és erôsítése 
érdekében Társaságunk több éve mûködteteti 
az Ötletek Támogatási Rendszerét (ÖTR). E 
rendszer keretein belül erkölcsi és anyagi elis-
merésben részesít minden munkavállalót, aki 
olyan ötletet, javaslatot nyújt be, melyek fon-
tos impulzusokat, hasznosítható mûszaki, ha-
tékonyság növelési vagy egyéb megoldásokat 
jelentenek a társaság számára. 

Teljesítményértékelési rendszert (TÉR) mûköd-
tetünk, ezzel is növelve a munkavállalók elége-
dettségét, motivációját, és ezzel is segítjük a 
gyorsan változó gazdasági környezethez való 
sikeres alkalmazkodást. 

A versenytársak elemzésekor számtalan jó 
példát látunk arra, hogyan lehet hatékonyab-
ban mûködni. A legfontosabb azonban minden 
megoldásban maga az ember, aki tudatában 
van egyéni teljesítménye fontosságának és 
személyes felelôsségének. A másik fontos fel-
ismerés pedig az, hogy a „legjobb gyakorlatok” 

csak akkor mûködnek igazán, ha nem kívülrôl 
ráerôltetett megoldásokról van szó, hanem a 
vállalat szerves fejlôdése hozta magával.
Nem véletlen, hogy a társaság is egyre inkább 
az egyedi, „TVK-s” megoldásokat, módszereket 
keresi a mûködési hatékonyság javítására. Errôl 
szól a Staféta (mûvezetôi utánpótlás program), 
a Termelés szervezeti átalakítása, és most a 
TÉR (Teljesítmény Értékelési Rendszer) is. 

A TÉR célja, hogy megmutassa a konkrét ös-
szefüggéseket a társasági és az egyéni telje-
sítmény között. Ehhez leginkább párbeszéd és 
együttgondolkodás szükséges. Tudatosítani 
kell magunkban, mi az, amitôl sikeresek va-
gyunk, mint egyének, és mitôl sikeres a válla-
lat. Valamint azt is, miben kell fejlôdni, mit lehet 
másként és jobban csinálni, hogy a jövôben is 
sikeresek legyünk.

Sikeresen akkor tudunk dolgozni, ha
1. tudjuk, mit várnak el tôlünk, mi a pontos fe-
ladatunk,
2. a vezetônk rendszeres és tényszerû vissza-
jelzéseket ad a munkánkról,
3. nem csupán végrehajtók vagyunk, hanem 
számít a véleményünk, egyéni motivációnk,
4. anyagi és erkölcsi elismerést kapunk a jó tel-
jesítményünkért.
A TÉR e négy alapelv megvalósítására szolgál: 
pontosan meghatározza a feladatot és az el-
érendô teljesítményszintet; az értékelô beszél-
getések lehetôséget adnak arra, hogy a vezetô 
és beosztottja kölcsönös információkkal, vis-
szajelzésekkel segítsék a célok elérését; a jól 
végzett munkáért pedig elismerés jár.
A TÉR legfontosabb ismérve, hogy nem egy 

Az Ötletek Támogatási Rendszere a TVK-nál
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mûködtetendô, megkövesedett rendszer, 
hanem konkrét üzleti célok megvalósítására 
szolgáló eszköz. Ami pedig a legfontosabb: az 
objektivitás nem az értékelésnél kezdôdik, ha-
nem már a célok kitûzésénél. 
A TÉR legfontosabb hozadéka nem a teljesít-
ményösztönzô igazságos elosztása, hanem 
az, hogy a vezetô célzott párbeszédet folytat 
munkatársaival. Információt adnak egymás-
nak, tisztázzák az elvárásokat, közösen dön-
tenek a fejlôdési lehetôségekrôl, és az erôs-
ségekre, pozitívumokra koncentrálnak, nem 
pedig a hibákra.
Az évközi, egyéni teljesítményeket 2007-ben 
az éves alapbér 5,5%-ának megfelelô, teljes 
mértékben differenciált teljesítménybérrel is-
mertük el, mely mérték 2008-ban és 2009-ben 
pedig 7, majd 9%-ra nô. 

A menedzsereknek és az értékesítési terüle-
ten dolgozóknak számszerûsített mutatókon 
alapuló külön teljesítményértékelési rendszert 
dolgoztunk ki annak érdekében, hogy a tár-
saság pénzügyi és hatékonysági mutatói na-
gyobb hangsúlyt kapjanak, és tovább erôsítsük 
az alkalmazottak elkötelezettségét. 
Törekszünk arra, hogy a felsôvezetôi pozíció-
inkat a helyi szakemberek töltsék be. Ez tük-
rözôdik az aktuális számokon is, a felsôvezetôk 
50%-a, valamint a középvezetôk 80%-a a helyi 
szakértôi gárdából lettek kinevezve.

Fiatal tehetségek megszerzése

Társaságunk – a MOL-csoport többi vállalatá-
hoz hasonlóan – 2007-ben frissdiplomás prog-
ramot indított. Ezen program keretein belül 
évente több diplomás (többnyire mérnök és 

közgazdász) fiatalt veszünk fel, s a TVK külön-
bözô területeit rotációs rendszerben ismerik 
meg, majd ezen tudás megszerzését követôen 
a programban sikeresen teljesítô fiataloknak 
hosszú távú lehetôségeket biztosít a vállalat. 

Képzés, fejlesztés

Alapfilozófiánk, hogy stratégiai céljaink végre-
hajtásának egyik legfontosabb sikertényezôje 
a szakmailag jól képzett, motivált, a céggel 
szemben teljes mértékben elkötelezett mun-
kaerô. Társaságunk fejlôdéséhez egyre több, 
jól felkészült, naprakész információval rendel-
kezô, tehetséges szakemberre van szüksé-
günk. 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 erôforrás 
fejlesztésben, vagyis hogy a megfelelô kép-
zettséggel rendelkezô emberek a megfelelô 
helyen legyenek a megfelelô idôben, hiszen ez 
az alapja a szervezet hosszú távú hatékonysá-
gának. Ugyanakkor egy idô után a szervezet-
ben a legtöbb egyén egyre inkább érdekelté 
válik a saját fejlôdésében, új jártasságok és 
képességek megszerzésében, ami folyamatos 
személyes növekedéshez és hosszú távú elé-
gedettséghez vezet. A karriermenedzsment 
egyike azoknak a kulcsfolyamatoknak, amely 
integrálja ezeket az egyéni és a szervezeti célo-
kat. A társaságnál mûködô karriertervezési 
rendszer célja az utódlásokra történô tudatos 
felkészülés, illetve az érintettek fejlesztése, 
részükre kihívást jelentô elômeneteli lehetôsé-
gek biztosítása.

MuNKAÜGyI GyAKORLAT ÉS MuNKAKöRÜLMÉNyEK
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Továbbra is stratégiai célunk a jól képzett mun-
kaerô biztosítása, ennek megfelelôen szakmai 
képzéseken, egyéni és csoportos kompeten-
cia fejlesztésen vesznek részt a munkavállalók. 
A tudatos  fejlesztési programokra helyezzük a 
hangsúlyt, ennek érdekében 2007-ben 173 fô 
vett részt fejlesztési irányokat meghatározó ér-
tékelô központon (ún. assessment center-en). 
Az egyéni fejlesztéseket kiegészítik a párhuza-
mosan futó szervezet- és csoportfejlesztésre 
fókuszáló workshopok.

2007-ben 89 fô leendô munkavállaló vett 
részt munka- és tûzvédelmi, környezetvédel-
mi, minôségügyi és információtechnológiai 
oktatáson. Személyzetfejlesztési programja-
inkon, amelyre összesen 142 millió Ft-ot for-
dítottunk, összesen 1392 fô vett részt 2007-
ben, a képzési idô közel 60 ezer óra, így az 
egy alkalmazottra esô átlagos képzési idô 52 
óra, az átlagos képzési költség munkaválla-
lónként 124.000 Ft.

2006-ban elindítottuk a Staféta programot, 
amely a 2007-es évben sikeresen folytatódott. 
A program tudatos, vállalati szinten össze-
hangolt mûvezetô és vezetô rendszerkezelô 
utánpótlást céloz meg a polimer és olefin 
üzemekben. A jelentkezôknek egy 3 lépcsôs 
kiválasztási folyamaton kell részt venniük. A 
program résztvevôi vezetésfejlesztés és válto-
zásmenedzsment tréningeken vesznek részt. 

Vállalatunknál a 2007-es évben is elindítottuk a 
vegyésztechnikus képzést az Erdey-Grúz Tibor 
Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépisko-
lával együttmûködve, melyben jelenleg 35 fô 
vesz részt. 

Munkakörülmények

A munkavállalók és a vezetés kapcsolata
2007. novemberében az Üzemi Tanács vá-
lasztáson ismételten három szakszervezetet 
reprezentálnak a megválasztott ÜT tagok. A 
vállalatvezetés és az ÜT munkaügyi kapcso-
lata rendszeres. A bér és kollektív szerzôdést 
érintô témákat, illetve az érdekképviseletek 

észrevételeit humán koordinációs értekezleten 
tárgyaljuk meg. Ezen a fórumon az Üzemi Ta-
nács rendszeresen, a Munkavédelmi Bizottság 
pedig a témától függôen vesz részt. 

A TVK alkalmazottai szabadon alakíthatnak 
szervezeteket a saját érdekeik magasabb 
szintû képviselése érdekében. A szakszerveze-
tek szervezettségi mutatója jelentôs, így az ér-
dekképviseleti munkában meghatározó szere-
pet töltenek be. (2001: 64%, 2002: 67%, 2003: 
69%, 2004: 64%, 2005: 64,3%, 2006: 64,5%, 
2007: 56,1%). 

A Társaság a törvényi elôírásokon felül is tá-
mogatja a szakszervezetek tevékenységét (pl. 
tréningek szervezése, konferenciákon való 
részvétel).
A munkavállalók képviseletét helyi megállapo-
dások szabályozzák és a szakszervezetekkel 
való egyezmények biztosítják. Az egyezmé-
nyek kedvezôbb feltételeket teremtenek, mint 
a törvények. A TVK határozatlan idejû Kollektív 
Szerzôdéssel rendelkezik és 2006. december 
19-én középtávú megállapodást kötöttünk az 
érdekképviseletekkel a 2007-2009. évi bér- és 
juttatási rendszerrôl.

Alkalmazottaink a fent említett szervezeteken 
keresztül szervezett formában továbbíthatják a 
vezetôség felé a döntésekkel kapcsolatos véle-
ményüket. A Társaság vezetése minden olyan 
ügyben egyeztet a képviseletekkel, amelyek 
hatással vannak az alkalmazottak szociális és 
munkakörülményeire. Az érdekvédelmi szer-
vezetek fórumát képezô humán koordinációs 
értekezleteket igény szerint tartjuk, átlagosan 
havi 1-2 alkalommal, amely túllép a törvény ál-
tal elôírt kötelezettségeken. Bármely fél által 
felvetett összes ügyet megvitatjuk nemcsak 
a HR bevonásával, hanem az érintett terüle-
tek vezetôivel karöltve. Ezeken túl, minden 
társasági szintû humán erôforrás programmal 
kapcsolatban fórumokat tartunk, ahol az alkal-
mazottak közvetlenül intézhetnek kérdéseket a 
menedzsmenthez. 
Az Üzemi Tanács szervezésében negyed-
évente vezérigazgatói fórumot tartunk, aho-
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vá a munkavállalók elôzetesen beadhatják a 
kérdéseiket.

Társaságon belül a munkáltatói jogkörgyakor-
lás szabályainak decentralizáltuk 2007. augusz-
tusában, mellyel a szervezeti egységvezetôk 
gyakorolhatják teljes körûen a munkaviszonyra 
vonatkozó jogköröket. 

Esélyegyenlôség és sokféleség
Ezen jogokat a Kollektív Szerzôdés, a MOL-
csoport Etikai Kódexe és a szakszervezetekkel 
történô megegyezések által garantáljuk. Annak 
ellenére, hogy nincs felügyeleti rendszer, nem 
merültek fel ezen a téren problémák 2007-ben. 
Minden releváns társasági eljárást azért alakí-
tottunk ki, hogy minimalizáljuk a diszkrimináció 
lehetôségét. A TVK-nál semmilyen diszkrimi-
nációt nem tolerálunk. 
A munkavállalók és a munkáltatók közötti kap-
csolattartás során a TVK, mint munkáltató, 
maximálisan figyelembe veszi a munkavállalók 
emberi méltóságát az egyenlô bánásmód elvé-
nek követésével és a vezetôknek a munkaválla-
lók irányában tanúsított magatartásával.

Az Etikai Kódexet és a kapcsolódó kiadványo-
kat évente felülvizsgálja a Társaság a hazai és 
nemzetközi törvényi környezet módosulásának, 
a nemzetközi standardoknak, a MOL-csoport 
stratégiája és jövôképe változásainak alapján.

Emberi jogok
Az emberi jogokat a Kollektív Szerzôdés, a 
MOL-csoport Etikai Kódexe és a szakszerve-
zetekkel történô megegyezések alapján – a 
törvényi elôírások mentén - szabályozzuk. Az 
érdekelt személy fordulhat az Etikai Bizottság-
hoz, az Üzemi Tanácshoz (a társasági struktú-
rán belül) és a szakszervezetekhez (a társasági 
struktúrán kívül). 
Elkötelezettek vagyunk az emberi jogok iránt és 
az eredmények azt mutatják, hogy ilyen jellegû 
probléma nem volt a szervezeten belül.
A TVK, mint munkáltató, a munkavállalói irányá-
ba az alapvetô emberi jogok védelmét és tiszte-
letben tartását az erre vonatkozó jogszabályok 
(Alkotmány, Munka Törvénykönyve, Munkavé-

delmi Törvény, Személyes adatok védelmérôl 
szóló törvény, az Egyesülési jogról szóló tör-
vény stb.), valamint a belsô szabályok (Kollektív 
Szerzôdés, Etikai Kódex) következetes betartá-
sával és betartatásával valósítja meg. 

Az alapvetô emberi jogok védelme és érvé-
nyesülése különösen az alábbi területeken 
jelentkezik:

A TVK mind a munkaviszony létesítése, mind 
a munkaviszony fenntartása során követke-
zetesen kerüli a diszkriminációt, vagy bármi-
lyen hátrányos megkülönböztetést, illetve 
törekszik az egyenlô bánásmód követelmé-
nyeinek megvalósítására.
A TVK-nál minden munkavállalónak joga van 
ahhoz, hogy érdekeinek védelme és vélemé-
nyének kifejtése céljából szakszervezetet 
alapítson, vagy ahhoz csatlakozzon. A TVK 
tiszteletben tartja az érdekképviseleti szer-
vek jogait.
A TVK a munkavállalók testi és lelki egész-
ségének megôrzését különféle intézkedések 
megvalósításával támogatja. Az egészséget 
nem veszélyeztetô és biztonságos munka-
végzés érdekében törekszik a mûszaki fejlô-
dés legújabb eredményeinek alkalmazására. 
A munkavédelem, az egészségügyi szolgálat 
és az orvosi ellátás megszervezése ezen cé-
lok megvalósítását szolgálja.
A TVK tiszteletben tartja a munkaidôre vo-
natkozó szabályokat és elismeri a munkavál-
lalók jogát a pihenéshez, a szabadidôhöz és 
a rendszeres fizetett szabadsághoz. A TVK-
nál ismeretlen fogalom a fekete foglalkozta-
tás vagy a színlelt szerzôdés.
A TVK-nál minden munkavállalót megilleti a 
személyes adatok védelméhez fûzôdô jog.
Minden munkavállaló a törvényben meghatá-
rozottak szerint jogorvoslattal élhet minden 
olyan munkáltatói intézkedéssel szemben, 
amely a jogát, vagy a jogos érdekeit sérti. A 
TVK anyagilag hozzájárul a munkavállalók jo-
gainak érvényre juttatása érdekében függet-
len jogsegélyszolgálatok mûködtetéséhez.

•

•

•

•

•

•

MuNKAÜGyI GyAKORLAT ÉS MuNKAKöRÜLMÉNyEK



�4

Tá
rs

ad
al

m
i c

él
ú 

be
fe

kt
et

és
ek

Hagyományosan elkötelezettek vagyunk a fiatal nemzedék nevelése 
iránt, kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmód kialakításának 
elôsegítésére, a természeti és társadalmi környezetünkkel szembeni fe-
lelôsségvállalásra, a tudományos és mûvészeti tevékenységekre. Ezeket 
az értékeket büszkén képviseli társaságunk, és igyekszik megosztani 
erôforrásait azokkal, akik professzionális munkával, nagy szakértelemmel 
rendelkeznek, kivételes egyéni, illetve csapatteljesítményekre képesek.

Támogatói politikánk alapelveinek megfelelnek társadalmi szerepvállalá-
si tevékenységünk nyilvánosan is látható eredményei. Éves szinten kö-
zel százmilliós nagyságrendben költünk szponzorálásra, támogatásokra. 
Társaságunk szponzorálási, támogatási szerzôdései több éves, sikeres 
kapcsolatokra, együttmûködésekre nyúlnak vissza. E téren is érvényesül 
az alapértékeink között megfogalmazott elv, miszerint a kölcsönös elô-
nyökön alapuló, tartós üzleti kapcsolatokra törekszünk.

A megfelelô színvonalú szakember-igényének biztosítása érdekében szo-
ros és sokrétû kapcsolatot tartunk fenn felsôfokú és középfokú oktatási 
intézményekkel, és jelentôsen támogatjuk eredményes oktatói munkáju-
kat és kutatási tevékenységüket. A szakképzési hozzájárulás terhére négy 
egyetem és négy szakközépiskola részére az elôzô évihez hasonlóan 
2007-ben is 39 millió Ft összegben nyújtottunk fejlesztési támogatást.
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A kultúra és a tudományok elkötelezett támo-
gatójaként célunk elsôsorban régiónk rangos 
eseményeinek, intézményeinek pártfogolása. 
A Miskolci Nemzeti Színház, a Tiszadobi Zon-
gorafesztivál és a Miskolci Nemzetközi Ope-
rafesztivál támogatásával nagyban hozzájárul 
társaságunk, hogy évrôl-évre színvonalas kul-
turális rendezvényekkel gazdagodjon a régió. 

A Herman Ottó Múzeum és a Magyar Vegyé-
szeti Múzeum évek óta tartó támogatásának 
hasznosságát látjuk visszaigazolva abban 
is, hogy a Herman Ottó Múzeum igazgató-
ja 2007-ben megyei Prima Primissima díjat 
nyert el.

Sportszponzorálási programjaink között a 11. 
jubileumi TVK Triatlon Világkupa és a hozzá 
kapcsolódó 9. Triatlon Nagyhét volt a legje-
lentôsebb. A TVK által támogatott rendezvény 
sikere, és a TVK Mali Triatlon Klub szervezôi 
által hosszú évek óta végzett jó munka jutal-
mának is tekinthetjük, hogy a 2010-es Triatlon 
Világbajnokság rendezési jogát Budapestnek 
és a Magyar Triatlon Szövetségnek ítélte oda a 
nemzetközi szövetség. 

A társaságunk által támogatott sporto-

lók és sportegyesületek 2007-ben is kivá-
ló eredményeket értek el. Sebestyén Júlia 
mûkorcsolyázónô a 2007-2008-as szezonban 
Európa-Bajnoki 4. és Világbajnoki 11. helyezést 
ért el; a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület ifjú-
sági versenyôi a kontinensbajnokságokon két 
aranyérmet a felnôttek pedig két bronzérmet 
szereztek. Végh Sándor és a TVK Balloon Team 
pedig nemcsak versenyzôként nyújtott kiváló 
teljesítményt, hanem sokat tett a Debrecen-
ben rendezett 7. MOL Kupa sikeréért, melyet a 
nemzetközi szövetség I. kategóriájú viadalként 
ismert el.. 

A „Tiszaújváros Jövôjéért” Alapítvány az önkor-
mányzattal közösen támogatta a város életét 
és hírét meghatározó kiemelkedô programjait, 
személyiségeit. A 2000-ben alapított „A TVK 
a Dél-borsodi régió fejlesztéséért” Alapítvány 
a nevében jelzett régió felzárkóztatásának se-
gítését célozza meg alapvetôen szociális, ok-
tatási és egészségügyi területeken. 2000. évi 
alapítása óta az Alapítvány 357 tanulót része-
sített ösztöndíj támogatásban  „A hátrányos 
helyzetû, tehetséges és jó tanuló gyermeke-
kért” pályázatán keresztül és a régió 31 tele-
pülésén 382 projektet támogatott az itt lakók 
életkörülményeinek javítása érdekében.

TáRSADALMI CÉLú BEFEKTETÉSEK
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Gazdasági teljesítménymutatók

Mutató 2003 2004 2005 2006 2007

Nettó eredmény (millió Ft) 5 278 8 947 6 409 17 271 23 684

ROACE - % 5,7 13,3 9,5 11,8 15,3

Teljes részvényesi 
megtérülés - % TVK Nyrt.

0,4 27,9 4,4 2,0 n.a.

Eredményt terhelô adók 
(millió Ft)

-1 220 2 943 1 677 878 7 011

Környezeti teljesítménymutatók

Környezetvédelmi kiadások 2003 2004 2005 2006 2007

Környezetvédelmi beruházások 
(millió Ft)

12 78 79 49 293,7

Felhasznált céltartalék (millió Ft)

Szennyezett vizek kezelése 
(millió Ft)

235 251 276 288 292

Veszélyes hulladékok kezelése 
(millió Ft)

74 94 124 59 36

Szennyezett területek 
kármentesítése (millió Ft)

556 516 525 487 504,5

EBK-jellegû bírság (millió Ft) 6,50 0,27 1,93 1,02 1,20

Levegô (tonna) 2003 2004 2005 2006 2007

CO2 824 112 846 948 1 299 877 1 111 518 1 210 730

CO2 (ETS szerint) 78 69 27

SO2 22 21 24 57 71,4

VOC 19 3 8 27 27,81

NOx 431 448 453 552 618,3

CO 22 35 47 71 83,2

PM 10 11 14 23 22,6

ODS

TPH (tonna) 12,4 14,2 26,7 22,5 16,2

COD (tonna) 159,6 87 277 275 265

BOD (tonna) 162 154

SS (tonna) 7 100 4 978 0 0 0

Víz 2003 2004 2005 2006 2007

Ivóvíz-felhasználás (m3) 216 490 193 310 607 911 507691 437 691

Technológiaivíz-felhasználás (m3) 7 518 042 5 715 218 8 699 624 11 442 139 6 874 587

Elfolyás > 1 m3 (esetszám) 0 0 0 0 0

Hulladék 2003 2004 2005 2006 2007

Veszélyes (tonna) 2 059 2 202 2 005 2 455 3 335

Nem veszélyes (tonna) 49 971 74160 71 269 60 603 15 683

Egyéb (havária+ kommunális 
+szelektív+ karbantartási)

731 699

Ártalmatlanított (tonna) 49 362 13 022 2 087 3 301 2 576

Hasznosított/újrahasznosított 2 132 59 976 65 916 59 724 17 100



��

Társadalmi teljesítménymutatók

Egészség és Biztonság 2003 2004 2005 2006 2007

LTIF 2,77 2,37 2,27 2,08 0

LTI 9 7 6 5 0

TROIF 0 0 1 0 0

Tûzesetek száma 3 0 5 4 3

Tûzkár (millió Ft) 2,15 0 2,2 43,51 25,8

Munkavállalók 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Összes TVK alkalmazott 2 056 1 873 1 571 1 454 1 200 1 147

Szakszervezeti tagok aránya (%) 67 69 64 66,05 64,5 56,1

A nôk aránya 3. szintû vagy 
magasabb vezetôi pozícióban (%)

25 27 11 8 4 3

Átlagos havi jövedelem 213 925 228 322 265 109 298 333 318 662 361 225

Nôk száma (%) 32,6 33,1 32,7 30,0 31,9 33,1

Alkalmazottak életkor és nem szerinti megoszlása

Férfi Nô Összesen

21-24 év 15 4 19

25-29 év 38 16 54

30-34  év 125 54 179

35-39 év 134 72 206

40-44 év 138 60 198

45-49 év 136 64 200

50-54 év 124 85 209

55-59 év 55 24 79

60- felett 2 1 3

Összesen 767 380 1147

Megjegyzés: 2007. december 31-i adatok

Egyéb társadalmi 
szerepvállalás (millió Ft)

2003 2004 2005 2006 2007

Szponzorálás és mecenatúra 69,2 70,38 75,905 90,755 88,185

TELJESíTMÉNyJELZôK
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APC (Advance Process Control)
Az APC-rendszer magas szintû folyamatszabályozást jelent. Társasá-
gunk esetében ez gyakorlatilag annyit tesz, hogy az egyes folyamatok 
változásait – a kezelôi beavatkozáshoz képest – gyorsabban és fino-
mabban kézben tudjuk majd tartani. A processzor sokkal gyorsabb 
reakció idôvel tud megfelelô választ adni, hogy a célértéktôl történô 
változás visszaállításához mely folyamatot miként kell szabályozni, 
módosítani. 

BAT (Best Available Techniques)
az adott területen elérhetô legjobb technológia alkalmazása

CAS szám (Chemical Abstracts Service number)
A Kémiai tudományos közlemények Kivonatai Szolgálat nevû intézmény 
által a vegyi anyagok – kémiai elemek, vegyületek – azonosítására hasz-
nált regisztrációs szám

DQMS (Development Quality Management System)
a MOL-csoport minôségfejlesztési projektje

EB (Executive Board)
A MOL-csoport szintû integrált vállalatirányítási felelôsségének megvaló-
sítására létrejött bizottság, amelynek elsôdleges feladata a MOL-csoport 
stratégiájának megvalósítása és a MOL-csoport mûködésének operatív 
irányítása.

EBK
a TVK Egészségvédelem, Biztonság-technika, Környezetvédelem szer-
vezete

EBKM
a TVK Egészségvédelem, Biztonságtechnika, Környezetvédelem, Minô-
ségügy szervezete

EC szám (European Chemical number: EINECS, ELINCS or NLP)
EU szám, amely az 1981 elôtti „Létezô Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eu-
rópai Leltára” (EINECS ), az 1981 utáni „Törzskönyvezett/Bejelentett Ve-
gyi Anyagok Európai Listája” (ELINCS ) vagy a” Nem számít polimernek 
(sajátos EU-s szabályozási kategória – NLP)” Kategóriák alapján besorolt 
vegyi anyagok

EFQM (European Foundation for Quality Management)
Európai Minôségfejlesztési Alapítvány – az Európai Kiválóság Díjat lebo-
nyolító szervezet

EBITDA
amortizációval növelt üzemi eredmény (üzemi eredmény és az értékcsök-
kenés összege)
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EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rend-
szer, egyike az önkéntes részvételen alapuló 
környezetvédelmi vezetési rendszereknek az 
Európai Unióban.

Etilén
Az alkén homológsor elsô tagja, összegképlete: 
C2H4. A két szánatom között kettôs kötés van.

ÉKÖVÍZIG
Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóság 

ÉKTVF
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelôség 

Fokozott expozíciós frekvencia
1 millió munkaórára vetített bejelentett foko-
zott expozíciók száma

GRIG (Global Reporting Initiative Guideline)
Számos érintettet átfogó folyamat és függet-
len intézmény, amelynek küldetése világszerte 
elfogadható fenntarthatósági jelentési irányvo-
nalak kidolgozása és elterjesztése.

HDPE (High Density Polyethylene)
nagysûrûségû polietilén

Homopolimer
azonos monomerbôl felépülô polimer

IIR
Integrált Irányítási Rendszer

IPPC (Integrated Pollution Prevention and 
Control)
integrált szennyezés-megelôzés és csök-
kentés

ISO szabványok
Nevüket az 1947-ben alakított Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezetrôl (International Or-
ganization for Standardization – ISO) kapták. 
A szervezetet „az ipari szabványok nemzetközi 
koordinálása és egységesítésének elôsegíté-
se” céljából alapították, jelenleg 148 tagja van. 

Az országokat a szervezetben általában a nem-
zeti szabványokért felelôs testületek, hazán-
kat a Magyar Szabványügyi Testület, az MSZT 
képviseli. Az ISO szabványok olyan nemzetközi 
mûszaki megállapodások, amelyek lehetôvé 
teszik a technológiák, termelési folyamatok 
és a rájuk alapuló szolgáltatások világméretû 
egyeztetését, mérését, összehasonlítását és 
minôsítését.

ISO 9001:2000
A minôségirányítási rendszerek szabványa, a 
kettôspont után a szabvány kiadásának dátu-
mát jelölik.

ISO 14001:2004
a környezetközpontú irányítási rendszerekre 
vonatkozó szabvány

IUCLID 5 (International Uniform Chemical 
Information Database software)
A kémiai anyagok belsô tulajdonságaira és ve-
szélyességére vonatkozó adatok gyûjtésére, 
tárolására, karbantartására és továbbítására 
szolgáló szoftver 

OHSAS 18001:1999
a munkahelyi egészségvédelemre és biztonsá-
gi irányítási rendszerekre vonatkozó szabvány

OKF
Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság 

KOI (kémiai oxigénigény)
a szennyvíz szennyezettségi mértéke, egy-
ségnyi szennyvízben a szerves anyagok alko-
tóelemeinek kémiai oxidációjához szükséges 
oxigénszükségletének mennyisége 

Kopolimer
kettô vagy több különbözô monomerbôl fel-
épülô polimer

LDPE (Low Density Polyethylene)
kissûrûségû polietilén

LTI (Lost Time Injury)
munkaidô kieséssel járó munkabalesetek 
száma

SZÓSZEDET
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LTIF (Lost Time Injury Frequency)
az egy millió ledolgozott órára jutó, munkaidô 
kieséssel járó munkabalesetek száma 

MDPE (Medium Density Polyethylene)
közepes sûrûségû polietilén

Monomer
a polimerizáció kiindulási alapanyagai

MBT 
Mûszaki Beavatkozási Terv

Olefin
Kettôs kötést tartalmazó alkén homológsor 
egy tagja. Általános összegképlete CnH2n.

PE 100
Bimodális HDPE csôalapanyag, amelybôl gáz 
és ivóvízcsô alkalmazáshoz gyártott csô élet-
tartama 10 MPa gyûrûfeszültség terhelés mel-
lett minimum 50 év.

PM
Égés vagy egyéb technológiai folyamatok 
eredményeként keletkezô szálló nem toxikus 
por. A legveszélyesebbek a 10 µm-nél kisebb 
frakciók. (PM10).

Polietilén
Etilén monomerbôl felépülô polimer, mely 
egyéb, az etiléntôl eltérô monomert, ún. komo-
nomert tartalmazhat.

Polimer
ismétlôdô egységekbôl felépített szerves vagy 
szervetlen makromolekulák összessége

Polipropilén
Propilén monomerbôl felépülô polimer, mely 
egyéb, a propiléntôl eltérô monomert, ún. ko-
monomert tartalmazhat.

Propilén
Az alkén homológsor második tagja, összeg-
képlete: C3H6. Két szénatom között egy kettôs 
kötést tartalmaz.

PSM (Process Safety Management) 
folyamatbiztonság-irányítási rendszer

REACH (Registration, Evaluation and Autho-
rization of Chemicals)
az Európai Unió új, a vegyi anyagok bejegyezé-
sére, értékelésére, engedélyezésére irányuló 
rendelete

ROACE
átlagos lekötött tôkére jutó megtérülés

SCM
Termékgazdálkodás

SS
szilárd anyagok, olyan részecskék, amelyek 
vízben nem oldódnak

TPH (összes alifás szénhidrogének)
Kôolajszármazékok. A vizek szerves (olaj 
eredetû) szennyezô anyagának mérôszáma.

TQM (Total Quality Management)
A Teljeskörû Minôségirányítás olyan vezetési 
módszer, filozófia és vállalati gyakorlat, amely 
a szervezet céljainak érdekében a leghatéko-
nyabb módon használja fel a szervezet rendel-
kezésére álló emberi és anyagi erôforrásokat. 

TRIPOD
szoftver-támogatottságú módszer a baleseti 
okok kivizsgálására

TROIF (Total Reportable Occupational Ill-
ness Frequency)
az összes jelentésköteles foglalkozási meg-
betegedés gyakorisága egymillió ledolgozott 
munkaórára vonatkoztatva

Veszélyes hulladékok
A  2000. évi XLIII. tv. 2. számú mellékletében 
felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy töb-
bel rendelkezô, illetve ilyen anyagokat vagy 
összetevôket tartalmazó, eredete, összetétele, 
koncentrációja miatt az egészségre, a környe-
zetre kockázatot jelentô hulladék.

VOC 
szobahômérsékleten illékony szerves vegyüle-
tek, szénhidrogének
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Kérjük, nyomtassa ki és töltse ki az alábbi kérdôívet, majd küldje el nekünk. 

Köszönjük, hogy észrevételeivel és javaslataival hozzájárul a következô jelentésünk tartalmi és eszté-
tikai színvonalának növeléséhez!

Címzett: Pálffy Gábor
Cím: TVK Nyrt. 3581 Tiszaújváros, Pf. 20 
Telefon: +36 49 522-917 • Fax: +36 49 521-018

Küldô: Cég: 
Telefon: Fax: 
Dátum: 

1. Ötleteim és javaslataim a jelentéssel kapcsolatban: 

2. Számomra a jelentés és a benne található információ lefedi a fenntartható fejlôdéssel kapcsolatos 
kérdéseket:

 igen, teljes mértékben   igen, nagyobbrészt  általában igen

  nem, kevésbé foglalkozik vele   nem, egyáltalán nem érinti 

3. Számomra a jelentés tartalma: 

 kiváló   megfelelô   átlagos    átlag alatti   elfogadhatatlan 

4. Számomra a jelentés külleme, szerkesztése:

 kiváló   megfelelô   átlagos    átlag alatti   elfogadhatatlan 

5. Számomra a következô 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 következôk is szerepeltek volna benne:

7. Kérjük, jelölje meg, hogy az érintettek mely csoportjába tartozik:

 alkalmazott  hatóság    pénzügyi elemzô  

 tudományos szervezet   civil szervezet   vállalat

 üzleti partner   részvényes  egyéb:

Aláírás: 


