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TISZAI VEGYI KOMBINÁT Rt.

VEZÉRIGAZGATÓI LEVÉL 

Tisztelt Partnereink!

A Társaságunktól már megszokott éves Környezetvédelmi Jelentések jelen 

kiadványtól kezdődően tudatosan EBK tartalommal készülnek. Ezzel is hang-

súlyozni szeretnénk, hogy az egészségvédelem (E), a biztonságtechnika (B) 

és a környezetvédelem (K) egyaránt fontos, ugyanakkor kiegyensúlyozott 

kezelést kívánnak. Mindhárom területen kihívást jelentő feladatokkal kell 

szembenéznünk, ezért örömmel nyugtázható, hogy a 2002. évi EBK telje-

sítmények néhány kiemelkedő eredmény mellett, összességében jónak 

minősíthetők. 

A 2002-es év sikereként könyveljük el, hogy a Tiszai Vegyi Kombinát gaz-

dálkodása pozitív eredménnyel zárult. Ezt az elmúlt 8 év legkedvezőtlenebb petrolkémiai piaci viszonyai között 

értük el. A fő alapanyagaink árszintje és a polimer-értékesítés közötti árrés jelentősen csökkent a megelőző 

években realizáltakhoz képest. A rendkívül kedvezőtlen tendenciát a költségcsökkentés területén igyekeztünk 

kompenzálni, de ez a környezetvédelmi feladatok végrehajtását, illetve a biztonságtechnikai beruházásokat 

gyakorlatilag nem érintette. 

Ebben az üzleti környezetben, a bátrakat jellemző időzítéssel vágott bele a TVK történelmének legnagyobb egy-

lépcsős beruházásába, a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósításába. A 2004-ben elkészülő új 250 kt etilén/év 

kapacitású Olefingyár és a napjaink csúcsminőségét ígérő 200 kt/év kapacitású nagysűrűségű polietilén üzem 

révén teljesítményünk csaknem megkétszereződik. Ezekkel a fejlesztésekkel párhuzamosan 2003-ban a telephe-

lyen belül, de nem kizárólagos TVK beruházásként új erőmű és vízlágyító üzem is épül, amelyek a petrolkémiai 

kapacitásfejlesztésekkel közösen az „elérhető legjobb technika” széles körű megvalósulását eredményezik. Az 

új és korszerű létesítmények pozitív hatással lesznek a munkabiztonságra, a környezeti elemekre, a termékekre 

és a gazdasági eredményeinkre, azaz a szűkebb és tágabb környezetünkre egyaránt.

Igyekeztünk jól kiegyensúlyozni a fenntartható fejlődés és a felelős gondoskodás elvekből adódó kötelezett-

ségeinket a Partnereinktől érkező elvárásoknak való megfeleléssel. Jelentős sikerként értékeljük, hogy 2002-ben 

csak 18 munkabaleset történt a megelőző évi 32 esettel szemben. Kiemelkedő eredmény, hogy mindössze egy 

tűzeset következett be, és ez sem járt érdemleges károkozással. Határidőre elkészült a TVK Rt. Biztonsági Je-

lentése és továbbítottuk az illetékes hatóság számára. Külső szakértővel állapotfelmérést végeztettünk a kár-

mentesítés alatt álló területeink szennyezettségi állapotáról. A kapott eredmények alapján, a valószínűsíthető 

többlet-kármentesítési ráfordításokra tekintettel, megnöveltük a környezetvédelmi céltartalékot. 

Mindezek alapján kijelenthető, hogy EBK teljesítményünk tovább javult, és ez dolgozóink, környezetünk, de 

meggyőződésünk, hogy Partnereink érdekét is szolgálja. 

Tiszaújváros, 2003. március 31. 
Molnár József

       vezérigazgató
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EBK JELENTÉS 2002

EBK ALAPELVEK ÉS ÉRTÉKEK

• A Társaság vezetésének meggyőződése, hogy a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőz-

hetők, illetve a munkahelyi veszélyeztetettség ésszerű keretek között tartható. Ennek érdekében az „első a 

biztonság” elv széles értelemben érvényesül a vállalati működés különböző területein. 

• A biztonságról való gondoskodás, a környezet védelme a vállalat és vezetői kiemelt felelőssége. Ennek érde-

kében biztosítjuk a szükségesnek minősített anyagi és emberi erőforrásokat, támogatjuk az ezekkel össze-

függő fejlesztéseket. 

• A jogkövető magatartás alapvető működési forma mind a biztonságtechnikai, mind a környezetvédelmi kér-

désekben. 

• Fontosnak tartjuk, hogy a munkatársak környezettudatos magatartása állandóan fejlődjön, valamint a dolgozók 

tudatosan figyeljenek oda a saját, illetve munkakörnyezetük biztonságára. 

• A biztonságtechnikával és környezetvédelemmel összefüggő ismeretek a szakmai tudás és a vállalati kultúra 

szerves része, amelyek rendszeres megújítása, illetve mélyítése általános érdek. 

• A balesetek, a meghibásodások és a környezetterhelés kiküszöbölése vagy legalább csökkentése érdekében 

rendszeresen végzünk előzetes rendszerbiztonsági elemzéseket, illetve környezetvédelmi ellenőrzéseket. 

• Partnereink kiválasztásakor a környezettudatos magatartásukat is számításba vesszük. Meggyőződünk továbbá 

arról, hogy rendelkeznek-e a munkájuk végzéséhez szükséges biztonságtechnikai felkészültséggel, ismerik-e a 

területükkel kapcsolatos veszélyforrásokat, valamint a veszélyek elhárításának módját. 

• A TVK tevékenységével kapcsolatos bizalom további fenntartása, sőt erősítése érdekében az egészséggel, a 

biztonsággal és a környezettel kapcsolatos kommunikációnkat a hiteles, tényekkel alátámasztott bemutatás 

jellemzi. 
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TISZAI VEGYI KOMBINÁT Rt.

TÁRSASÁGI ÁTTEKINTÉS

A telephelyre, technológiára és a termékekre vonatkozó adatok 

Telephelyi adatok 

• A TVK Rt. egyetlen telephellyel rendelkezik, amely Tiszaújvárosban van. EBK Jelentésünk adatai is erre a telep-

helyre vonatkoznak.

• A gyártelepet Tiszaújváros lakóterületétől déli és a Tisza folyótól nyugati irányban egyaránt 1,5 kilométeres 

távolság választja el.

• A telephelytől délre a MOL Rt. Tiszai Finomító, keletre pedig a tiszapalkonyai AES Tiszai Erőmű Kft. helyezkedik el.

• Telephelyünk területe közel 5 km2, amelynek határaitól légvonalban valamennyi lakott település távolsága 

meghaladja az 1 km-t, így az előírt védőövezet nagysága minden irányban megvan.

• Az itt üzemeltetett technológiák iparivíz-igényét a szomszédos hőerőmű vízkivételi művén keresztül a Tisza 

folyóból elégítjük ki.

• Az elvezetett tisztított és csapadékvizek befogadója részben a Tisza, részben pedig a telephely területét is 

érintő ún. Sajó-csatorna, amelynek vizét végső soron szintén a Tiszába vezetjük be.

• A telephely a jelenleg hatályos szabályozás szerint felszíni vizek tekintetében a IV. kategóriába (öntözővíz-

bázisok) tartozik.
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Felhasznált alapanyagok 

vegyipari benzin (kt)

gázolaj (kt)

Értékesített termékek 

etilén (kt)

egyéb olefin termékek (kt)

polietilén (kt)

polipropilén (kt)

Pénzügyi adatok (IFRS, konszolidált, auditált)

kamat, adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi 
részesedés előtti eredmény (EBIT) (MFt)

nettó eredmény (MFt)

beruházások (MFt)

saját tőke (MFt)

Létszám (december 31-én) (fő)

2002

925

119

83

336

309

288

 443

 1.819

20.132

97.112

2.056 

2001

948

100

88

348

295 

262

6.933

8.693

 6.971

95.376

2.185

Fontosabb működési és üzleti adatok



EBK JELENTÉS 2002Társasági áttekintés

• Levegőtisztaság-védelmi szempontból a 2001. július 1-jétől hatályos 21/2001. (II.14.) kormányrendelet és végre-

hajtási rendeletei alapján a telephely légszennyező pontforrásaira az általános technológiai kibocsátási határ-

értékek vonatkoznak. Kivételt képeznek az olefineket előállító pirolizálókemencék, melyekre eljárásspecifikus 

technológiai határértékeket, valamint az 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberen-

dezések, melyekre technológiai határértékeket ír elő a jogszabály. 

Termelési folyamat és termékek

A petrolkémiai vertikum fő folyamatai a TVK-ban

Az Olefingyárban különböző szénhidrogének – elsősorban vegyipari benzin és gázolaj – szabályozott hőbontá-

sával (krakkolás), majd a keletkező gázelegy szétválasztásával állítjuk elő az etilén és propilén céltermékeket. 

Mellettük jelentős mennyiségben keletkeznek egyéb szénhidrogén-frakciók is. Az etilén és propilén monomerek 

a polietilén- és a polipropiléngyártás alapanyagai. 

A polimerizációs üzemekben kissűrűségű (LDPE) és nagysűrűségű (HDPE) polietiléneket, valamint polipropilént 

állítunk elő. A polimerizációs folyamat során, megfelelő körülmények között (adott hőmérsékleten és nyomáson, 

katalizátor/iniciátor jelenlétében) monomer molekulák (etilén, propilén) ezrei kapcsolódnak össze polimer láncokká. 

Ezt követően különféle adalékanyagok (stabilizátor, antioxidáns, csúsztató stb.) hozzáadásával és extrúderen 

történő homogenizálással stabilizáljuk a polimert, illetve állítjuk be a végtermék tulajdonságokat. 

A TIPOLEN márkanevű kissűrűségű polietilén (LDPE), a TIPELIN márkanevű nagysűrűségű polietilén (HDPE), 

valamint a TIPPLEN márkanevű polipropilén granulátum típusaink a félkész-, illetve késztermékeket előállító 

műanyagfeldolgozó ipar alapanyagai. Ezeket döntően a csomagolóanyag-ipar (fóliák, palackok, kannák) és a 

műanyag csőgyártás használja fel. 

Üzemeink számítógépes folyamatvezérléssel működnek. A zárt technológiákból a lefúvott anyagáramokat 

fáklyarendszereken keresztül vezetjük el, és 60-80 m magasságban elégetéssel ártalmatlanítjuk. 

Monomergyártás Polimerizáció

Vegyipari 
benzin

Gázolaj

 Vásárolt etilén

Vásárolt
propilén

Etilén

Propilén

LDPE

HDPE

PP

C4, C6, C7 frakció, kvencsolaj, hidrogén

Olefingyár

LDPE-gyárak 

HDPE-gyár 

PP-gyárak
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TISZAI VEGYI KOMBINÁT Rt.

AZ EBK RENDSZER MŰKÖDÉSE A TVK RT.-NÉL

„… a TVK Rt. alapértéknek tekinti a környezetvédelem ügye iránti elkötelezettséget.”

(TVK Környezetvédelmi politika)

A TVK Rt.-nél az általános igazgató felügyeli az EBK rendszer és az ennek részeként dolgozó funkcionális egy-

ségek, a Biztonságtechnika, illetve Környezetvédelem működését. Ez lehetővé teszi a környezetvédelmi, bizton-

ságtechnikai és foglalkozás-egészségügyi feladatok társasági szinten összehangolt ellátását.

Tovább erősíti a rendszert, hogy az általános igazgatóhoz tartozik a környezetvédelmi laborméréseket is végző, 

számos környezetvédelmi mérésre akkreditációval rendelkező Központi Labor, amelynek révén a Környezetvé-

delem speciális feladatai igény szerint támogathatók. 

A vonatkozó előírások (jogszabályok, hatósági előírások, szabványok stb.) betartását az úgynevezett irányítási 

rendszerek, a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) és a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irá-

nyítási Rendszer (MEBIR) működtetése garantálja. A KIR rendszer mögött már öt év tapasztalata halmozódott fel, 

míg a MEBIR bevezetése egy év próbaidő után, 2003. január 1-jével történt meg. Az irányítási rendszerekben:

• Környezetvédelmi politika (KIR)

• Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politika (MEBIR)

címeken a szakterületi politika legfontosabb céljai és alapértékei vannak összefoglalva. Az EBK rendszer vállalati 

működését a következő ábra szemlélteti: 

A MOL Csoport tagvállalataként az EBK teljesítményünket 2002-től a csoportszintű értékelési mutatókkal is 

jellemezzük. Ezekkel a teljesítménymutatókkal a funkcionális szervezeti egységek (Környezetvédelem, Bizton-

ságtechnika) az eredményekre, illetve problémákra tudnak rávilágítani, EBK kezdeményezéseket lehet velük 

alátámasztani. A negyedévente történő teljesítményértékelésről a vállalat EBKM Tanácsa (felsővezetés + EBKM 

egységek vezetői) összefoglaló tájékoztatást kap, illetve előterjesztésekről dönt. A Tanács minőségügyi (M) 

kérdésekkel is foglalkozik. A vezetők elkötelezettségét az EBK teljesítménymutatóknak az ösztönző rendszerbe 

történő beépítésével fokozzuk. 

Az EBK teljesítményünkben bekövetkezett változásokat éves jelentésben tesszük közzé. A 2001. évről szóló 

anyagot „Környezetvédelem, Biztonság, Egészségvédelem” címen adtuk ki. 

felsővezetés + funkcionális szervezeti egységek vezetői
EBKM

Tanács

Funkcionális szervezetek

Munkahelyi szervezetek EBK felelősökkel

Környezetvédelem, Biztonságtechnika
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EBK JELENTÉS 2002

„…környezetvédelmi munkánk során legfontosabb feladatunknak a Társaság környezetvédelmi teljesítményének 

folyamatos javítását, a fenntartható fejlődés alapelveinek érvényesítését tekintjük…”

(TVK Környezetvédelmi politika)

A MOL Csoport tagvállalatainál egységesen alkalmazott környezetvédelmi teljesítménymutatók 2002. évi 

alakulását a megelőző évvel történő összehasonlításban az alábbi táblázat mutatja: 

KÖRNYEZETVÉDELEM

Mérték-
egysége

2001

(ezer m3) 2.804

(t) 11,7

(eset) 0

(t) 2.148

(t) 948

(eset) 0

(MFt) 246

Kibocsátott szennyvíz (Tisza + Sajó-csatorna)

A szennyvízzel kibocsátott összes szénhidrogén (CH)

Az 1 m3-t meghaladó CH-elfolyások száma

Veszélyes hulladék 

Kibocsátott légszennyező anyagok 

Légszennyezési határérték túllépés

Környezetvédelmi céltartalékot csökkentő ráfordítás

2002

3.529

13,9

0

2.817

745

1

314

2002./2001.

126%

119%

131%

79%

128%

A szennyvíz és a szennyvízzel kibocsátott 

szénhidrogén (CH) becsült mennyiségét 

az üzemmenet változása befolyásolja. A 

2002-ben keletkezett veszélyes hulladék 

mennyiségének növekedését részben a 

kármentesítési tevékenység volumenének, 

részben a szennyvíziszap mennyiségének 

növekedése okozta. A kibocsátott légszeny-

nyező anyagok mennyiségének csökkenése 

a kis mérésszámból eredő bizonytalanság 

miatt nem tekinthető szignifikánsnak.

A környezetvédelemre fordított 2002. évi 

kiadásaink a következő táblázat szerint ala-

kultak. A környezetvédelmi beruházásokra 

fordított összegek több mint 90%-át három 

jelentős fejlesztés adta, amelyek beruházási 

költsége egyenként 25-60 millió forint között 
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KörnyezetvédelemTISZAI VEGYI KOMBINÁT Rt.

volt. Ezeken túlmenően azonban más nagy volumenű fejlesztések is történtek, amelyek környezetvédelmi vonat-

kozása jelentős. A veszélyes hulladék kezelésére fordított összeg csökkent, mert igyekeztünk hulladékainkat 

költséghatékony módon ártalmatlaníttatni. A kenőanyagok esetében például éltünk azzal a lehetőséggel, hogy 

a szállító átveszi a termékéből képződő hulladékokat. A szennyezett területek kármentesítésére, a részfelada-

tok teljesítésének felgyorsítására a megelőző évinél lényegesen nagyobb erőforrásokat biztosítottunk. Ezzel a 

céllal összefüggésben összességében 562 millió forint értékű munka teljesült, amelynek egy része a 2003. üzleti 

évben kerül elszámolásra.  

Környezetvédelmi ráfordítások

(MFt)

2002

147

231

115

440

933

Környezetvédelmi beruházások

Szennyvízkezelés

Veszélyes hulladék kezelés

Szennyezett területek kármentesítése

Összesen

2001

304

218

158

246

926

Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) működtetése

„a környezetvédelmi jogszabályi követelmények, szabványelőírások és hatósági kötelezések maradéktalan 

betartása”

„a biztonságtechnikai követelmények betartása, a környezetet potenciálisan veszélyeztető balesetek megelőzése, 

káros környezeti hatásaik felszámolása”

„munkatársaink rendszeres továbbképzése és ösztönzése annak érdekében, hogy munkájukat kellő felelősséggel, 

annak környezeti hatásait figyelembe véve végezzék”

„környezetvédelmi politikánk elfogadtatása beszállítóinkkal és piaci partnereinkkel, hogy környezetvédelmi 

teljesítményük összhangba kerüljön társaságunk céljaival.”

(TVK Környezetvédelmi politika)

2002-ben az egyik legfontosabb cél a 2000. decemberben újratanúsított KIR magas szintű működésének fenntar-

tása volt. Ezt a 2002. januári első felügyeleti audit sikeresen visszaigazolta. Az auditot végző TÜV Rheinland eltérést 

nem tapasztalt és megállapította, hogy a tanúsítvány érvényessége a további időszakra is fenntartható. 

2002-ben a KIR-be bevont összes egységnél úgynevezett belső auditot, valamint negyedéves gyakorisággal 

komplex környezetvédelmi bejárásokat is tartottunk. Összesen 34 helyesbítő intézkedést kezdeményeztünk, 

amelyek közül az egységek 32-t megvalósítottak, és a két legnagyobb költségigényű intézkedés költséghatékony 

megvalósításának vizsgálata folyik. 
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A KIR-t továbbfejlesztő munkának fontos része a képzés, illetve továbbképzés. A képzés minden formáját al-

kalmazzuk. Az ütemezetten folyó csoportos továbbképzések mellett élünk az ismeretterjesztés más eszközeivel 

is, és az egyéni tanulásra is lehetőséget adunk dolgozóinknak. A Környezetvédelem munkatársai évente két 

alkalommal oktatásban részesítik a KIR egységszintű felelőseit (15 fő), akik az ott kapott információkat beépí-

tik az egységszintű oktatások anyagába. Az egységszintű oktatásokon, amelyeken minden dolgozónak részt 

kell vennie, dolgozóink tájékoztatást kapnak a vállalat környezetvédelmi céljainak megvalósulásáról, a környe-

zetvédelmi auditok és ügyvezetési felülvizsgálatok tapasztalatairól és az új környezetvédelmi célkitűzésekről. 

Megismerik a jogszabályok és egyéb előírások változásait, valamint a KIR előírásaiban és dokumentációs rend-

szerében végzett módosításokat.

Kialakulóban levő ösztönzési rendszerünkben is helyet kap a környezetvédelmi teljesítményért járó dicséret, 

illetve jutalom. Ennek részeként minden évben ünnepélyes keretek között négy főt jutalmazunk a kiemelkedő 

és példamutató éves környezetvédelmi tevékenység elismeréseként.

Környezeti hatások kezelése 

„a tevékenységünkből adódó környezetterhelések folyamatos, tervszerű csökkentése”

(TVK Környezetvédelmi politika)

Vízfelhasználás, szennyvízkibocsátás

Ipari frissvíz-felhasználásunkat jelenleg a Tisza I. hőerőmű által szolgáltatott vízből fedezzük. A Tisza I. hőe-

rőmű 2003 végére tervezett leállítása után a vízgazdálkodási koncepció szerint ipari frissvíz-igényünket a Tisza 

II. hőerőmű fogja kielégíteni. 
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A biológiai tisztításból származó szennyvíz mennyiségének előző évihez viszonyított növekedését elsősorban 

az okozta, hogy az AKZO-NOBEL Rt.-nél technológiaváltásra került sor, aminek következtében az AKZO-NOBEL 

Rt.-től érkező szennyvíz mennyisége a korábban jellemző értékhez képest többszörösére nőtt.

A 2002. évi hatósági szennyvízellenőrző vizsgálatok eredményei alapján a kibocsátott tisztított szennyvizek 

minősége megfelelt a vonatkozó határértékeknek.

A stratégiai beruházás keretén belül a szennyvíztisztító bővítését és egyben korszerűsítését tervezzük. A 

szennyvíztisztító egyenletes szennyezőanyag-terhelése érdekében 2002 decemberében üzembe helyeztük az 

olefingyári szennyvizek 10.000 m3-es, minden környezetvédelmi követelményt kielégítő, zárt, acélból készült 

kiegyenlítőtározóját. 

Levegőtisztaság-védelem

Technológiáinkban 16 db pontforrást tartunk nyilván. 2002-ben egy pontforráson benzol kibocsátás tekinteté-

ben történt határérték túllépés. Ezt a levegőtisztaság-védelmi előírások szigorodása okozta. Megszüntetésére 

helyesbítő intézkedés van folyamatban. 

Biológiai tisztítást követően a Tiszába kibocsátott szennyvíz mennyiségének változása
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Frissvíz-felhasználásunk az 1980 és 1995 közötti radikális csökkentést követően jelentősen már nem változott. 

Az iparivíz-hálózatunkhoz 2003. évben csatlakozó további két felhasználó üzem, a kombinált ciklusú hőerőmű 

és egy reverz ozmózis technológiával működő vízlágyító, telephelyen belüli építése 2002-ben megkezdődött. Az 

új vízlágyító üzembe helyezését követően a jelenlegi ioncserés eljáráson alapuló technológiánk leállításra kerül, 

amely intézkedés maga után vonja a kibocsátott vizek sótartalmának csökkenését is.  A TVK Rt. 2002-ben mint-

egy 1,2 millió m3 biológiailag tisztított szennyvizet bocsátott közvetlenül a Tiszába.
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A HDPE gyár Polimer Üzemi katalizátor-aktiválónál a szilárd légszennyező anyagok mennyiségének csökkentése 

érdekében a porleválasztás hatásfokát egy új szűrőberendezéssel 98-99 %-ra növeltük. 

A sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyezménynek megfelelően társaságunknál már 

nincs használatban kézi halontöltetű tűzoltó készülék. A tűzoltó készülékek cseréje 2002-ben, mintegy 20 M Ft 

költséggel lezárult. 

Veszélyes hulladékok

A 2002. év során 2.817 tonna veszélyes hulladék képződött. Jelentős javulást értünk el a halogéntartalmú 

veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentésében. Ez a Polipropilén-2 üzemben 2001-ben bevezetett kata-

lizátorváltásnak volt köszönhető. 

Kibocsátott összes légszennyezőanyag mennyiségének változása
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Az évek óta tervszerűen folyó azbesztmentesítési program keretében fokozatosan lecseréljük az azbeszttartalmú 

tömítéseket, szigeteléseket. Épületeinket még 1997-ben megtisztítottuk az azbeszttartalmú szigetelésektől. A 

technológiák azbeszttartalmú tömítéseit a karbantartások, felújítások során folyamatosan váltjuk ki. 

„Örökölt” környezeti károk kezelése és felszámolása

„a korábban bekövetkezett környezeti károk ütemezett felszámolása”

(TVK Környezetvédelmi politika)

2002-ben is folytatódott az „örökölt” környezetszennyezések megszüntetése érdekében 1995-ben megkez-

dődött kármentesítés. A korábbi években sikeresen befejezett 4 db kármentesítési projekt után jelenleg és az 

elkövetkezendő években a hosszabb időt igénylő feladatokat folytatjuk. 

Annak érdekében, hogy az előttünk álló feladatokról pontosabb képet kapjunk, külső szakértővel elvégeztettük 

a kármentesítés alatt álló területek szennyezettségének felmérését. A 2002. IV. negyedévi jelentés megállapításai 

alapján a valószínűsíthető többlet-kármentesítési ráfordítások miatt a meglévő környezetvédelmi céltartalékot 

további 2.100 MFt összeggel megemeltük a 2002. üzleti év terhére. 

Fontosabb fejlesztések a
környezetterhelések csökkentésére 

„az elérhető legjobb technika alkalmazása …

a meglévő technológiák korszerűsítésénél…”

„a tevékenységünkből adódó környezetterhelések 

folyamatos, tervszerű csökkentése”

(TVK Környezetvédelmi politika)

• A HDPE gyár Polimer Üzem katalizátor-aktiválójában 

a porleválasztás hatásfokát a korábbi 92 %-ról egy 

új szűrőberendezéssel 98-99 %-ra növeltük. Ezál-

tal kevesebb hulladék katalizátor keletkezik, és a 

költségmegtakarítás révén a beruházás 3 év alatt 

megtérül. A környezetvédelmi eredmény az, hogy 

a veszélyes hulladék és a kibocsátott légszennyező 

anyag (por) mennyisége csökken. 
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• A HDPE gyár Polimer Üzemében, a polietilénpor szárítási folyamatában, a nitrogénes szellőztetés során a 

túlnyomórészt nitrogént és izobutánt tartalmazó gázelegy korábban elégetésre (lefáklyázásra) került. Az 

izobután-nitrogén visszanyerő egység (INRU) beépítésével a szénhidrogének kb. 96%-a visszanyerhető, ami 

jelentős költségmegtakarítást és a beruházás 3 év alatti megtérülését eredményezi. Másrészt átlagosan 

kb. 700 kg/órával csökken a fáklya folyamatos izobután-nitrogén terhelése, ami a levegőbe jutó égéstermékek 

(széndioxid, nitrogén-oxidok stb.) mennyiségét is csökkenti.

• Az Olefingyár Gázszétválasztó Üzemében a lúgos mosás korszerűsítésének részeként 2002-ben egy, a széndioxid 

folyamatos mérésére alkalmas műszer került beszerzésre. A lúgadagolás szabályozása eddig a lúgos mosó 

első lépcsője után a pirogáz széndioxid- és kénhidrogén-tartalmának laboratóriumi mérési eredményei alapján, 

vagyis utólagos korrekcióval történt. Így nem volt mód a lúgfelhasználás minimalizálására, vagyis feleslegben 

kellett a lúgot a pirogázárammal szemben adagolni. A lúgfelesleg semlegesítése nagyobb mennyiségű kén-

savat igényel, amely a tisztítandó szennyvíz magas sótartalmát eredményezi. A szennyvíz magas sótartalmának 

csökkentése érdekében első lépésként a lúgos mosóra vezetett pirogáz széndioxid-tartalmának folyamatos 

mérésére alkalmas műszert szereztünk be 2002-ben. A lúg a folyamatos mérési eredmények ismeretében 

kerül adagolásra. 

• Megszüntetésre került az olefingyári földmedrű, nyílt felszínű szennyvíz vésztározóra történő kitározás a 

környezetvédelmi hatóság vonatkozó határozatában foglaltaknak megfelelően. Funkciójának átvételére egy

10.000 m3-es, minden környezetvédelmi követelményt kielégítő zárt acéltartályt (kiegyenlítőtározót) létesí-

tettünk. 

• A sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásáról intézkedő 22/1993. 

(VII. 20.) KTM-rendelet előírásai értelmében a társaságunknál használatban lévő halontöltetű tűzoltó készülékek 

cseréjét célzó 3 éves program lezárult. 

Az elérhető legjobb technika figyelembevételével megvalósuló stratégiai beruházások

„az elérhető legjobb technika alkalmazása, valamint a környezetvédelmi szempontok teljeskörű figyelembevétele 

az új technológiák létesítésénél…”

(TVK Környezetvédelmi politika)

2002. szeptember 25-én az Olefin-2 gyár ünnepélyes alapkőletételével megkezdődött a TVK Petrolkémiai 

Fejlesztési Projektjének megvalósítása. Ennek keretében az elkövetkező hároméves időszak alatt 

• egy új, 250 kt etilén/év kapacitású Olefin-2 gyár, és

• egy 200 kt/év kapacitású korszerű HDPE gyár épül. 

A 2002. IV. negyedévben megvalósult PP-4 intenzifikálással együtt a projektek tervezett összköltsége 

430 millió euró, és az elérhető legjobb technikára vonatkozó környezetvédelmi követelmények figyelembevéte-

lével valósulnak meg. 
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• 2000-2001-ben akcióprogram készült a felkészülésre. Az akcióprogramhoz egy cselekvési terv tartozik, felelő-

sökkel, programgazdákkal, minden egyes, a csatlakozásban érintett területünkre vonatkozóan.

• Új beruházásaink tervezésénél és engedélyezésénél szintén figyelembe vettük az európai uniós környezetvé-

delmi és biztonságtechnikai előírásokat, szabványokat és normákat. 

• 2003-tól a MOL Csoport EU-felkészüléssel foglalkozó munkacsoportjának állandó TVK-s tagja lesz, így a fel-

készülés csoportszinten is összehangolható. 

• A környezetvédelmet érintő harmonizált jogszabályok és végrehajtási rendeleteik véleményezésében a Magyar 

Vegyipari Szövetségben (MAVESZ) és a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) Környe-

zetvédelmi Bizottságában veszünk részt. 

Szerepvállalásunk az EU-csatlakozás 
előkészítésében és más szakmai pro-
jektekben

„aktív részvétel a vegyipart érintő környezet-

védelmi szabályozás alakításában …”

„a tevékenységünkből adódó környezetterhelé-

sek folyamatos, tervszerű csökkentése …”

(TVK Környezetvédelmi politika)

Tudatosan készülünk az EU-csatlakozásra

• Évek óta céltudatosan és szervezetten folyik a 

Társaság felkészülése az európai uniós csatla-

kozásból adódó feladatokra, tevékenységünk 

minden területét illetően. Mivel exportunk közel 

fele évek óta az Európai Unióba irányul, a sza-

bályokat, követelményeket munkatársaink már 

a gyakorlatból ismerik. 

• 1999-ben külső segítséget, tanácsadók közre-

működését vettük igénybe, akikkel együtt azt 

vizsgáltuk, hogy hol, melyik területen, milyen 

konkrét elvárásokkal fogunk majd szembesülni, 

és hogyan tudjuk ezeket az elvárásokat teljesíteni. 

A külső tanácsadók segítségével történt meg a 

legfontosabb tennivalók meghatározása. 
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IPPC  -projekt

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felkérésére társaságunk vállalta a részvételt egy PHARE Twin-

ning mintaprojektben. A projekt során a TVK 2002-ben intenzifikált PP-4 üzeme esettanulmányul szolgál a ta-     

pasztalatgyűjtésre a magyarországi egységes környezethasználati engedélykérelmek készítéséhez, illetve azok 

elbírálásához. 

A projekt célja az, hogy az Európai Unió IPPC-direktíva szerinti egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásának magyarországi bevezetésében a wiesbadeni szakemberek segítséget nyújtsanak a jogalkotóknak 

és a jogalkalmazóknak. 

A közös projekt keretében helyszíni bejárásra, illetve előadások tartására és tapasztalatcserére került eddig sor.

Részt veszünk az üvegházi gázok emissziójának monitorozása programban

Bekapcsolódtunk a MOL Rt. 2002 márciusában megkezdett munkaprogramjába, melyet az anyavállalat az üveg-

házi gázok (széndioxid, metán, dinitrogén-oxid stb.) monitorozására és csökkentésére indított, annak érdekében, 

hogy elővigyázatossági intézkedéseket kezdeményezzen a globális felmelegedés, a földünket érintő világméretű 

éghajlatváltozás ellen. A MOL részére kötelező adatszolgáltatásnak eleget tettünk.

Kommunikáció a környezetvédelemmel kapcsolatos témákban

 

• A Társaság 2001. évi környezetvédelmi tevékenységét a ”Környezetvédelem, Biztonság, Egészségvédelem” című, 

magyar és angol nyelvű jelentése foglalja össze, melyet tájékoztatás végett megküldtünk a tulajdonosoknak, 

az üzleti partnereknek, a hatóságoknak és a társaság környezetvédelmi tevékenysége iránt érdeklődőknek.

• A KÖVET (Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület) ”Ablakon bedobott pénz” címmel megjelentette tizen-

két magyarországi vállalat esettanulmányát a környezetvédelmi intézkedésekkel elérhető megtakarításokról. 

A kiadványban társaságunk is bemutatja azokat a jelentősebb környezetvédelmi intézkedéseket, amelyekkel 

számszerűsíthető megtakarítást ért el. Ezek egyébiránt megtérülő beruházások voltak.

• Részt veszünk a Magyar Vegyipari Szövetségben (MAVESZ) és a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége 

(MGYOSZ) Környezetvédelmi Bizottságában a vegyipart érintő jogszabálytervezetek véleményezésében.

IPPC, azaz Integrated Pollution Prevention and Control (Integrált Szennyezés Megelőzés és Ellenőrzés) 
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„az érintettek tájékoztatása tevékenységünk környezeti hatásairól illetve környezetvédelmi tevékeny-

ségünkről…”

„munkatársaink rendszeres továbbképzése és ösztönzése annak érdekében, hogy munkájukat kellő felelősséggel, 

annak környezeti hatásait figyelembe véve végezzék ”

(TVK Környezetvédelmi politika)
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• A TVK Rt. pályamunkája első helyezettként 

elnyerte a Hungarian Business Leaders 

Fórum „Üzleti Élet a Környezetért” című 

pályázatának környezetvédelmi díját.

A nyílt pályázati kiírásban meghirdetett Kör-

nyezetvédelmi Díjat évente egy alkalommal 

adják át. Olyan szervezetnek ítélhető oda, 

amelynek a környezet iránti elkötelezettsége 

kimagasló, tevékenységéhez viszonyított 

környezetvédelmi teljesítménye példa-

mutató, és 2001-ben konkrét projekteket 

valósított meg. A Környezetvédelmi Díj 

bíráló bizottságának javaslata alapján a 

TVK Rt. pályázatot nyújthatott be az EU 

Környezetvédelmi Bizottságának „European 

Awards for the Environment - Management 

Award for Sustainable Development” pályá-

zatára, ahol a győztes pályázatot kiválasztó, 

szűkített körig jutottunk el. 

• A TVK Rt.-nek a petrolkémiai fejlesztések miatt megváltozott vízgazdálkodási koncepcióját előadás mutatta be 

az Interfaces 2002. Budapesten megrendezett nemzetközi tudományos konferencián.

• Társaságunk részt vesz az UNIDO által támogatott „Tisza folyó integrált környezet környezetmenedzsmentje 

és szennyezéscsökkentése” elnevezésű projekt megvalósításában. A jelenleg is tartó projektben a TVK mellett 

közreműködők még a BorsodChem, Szeged és Szolnok önkormányzatai, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-

térium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási 

Egyetem.

• A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) tagjaként évek óta rendszeresen jelentős összeggel támogatjuk 

a műanyagtárgyú nemzetközi és európai szabványok honosítását. Ezért a tevékenységünkért az MSZT 

2002. májusi közgyűlésén kitüntetést vehettünk át. 

• Több végzős hallgatónak, köztük továbbtanuló saját dolgozóinknak is lehetőséget nyújtottunk, hogy diplo-

mamunkájukat a TVK gyakorlatából vett esetekből írhassák. A dolgozat elkészítésében publikus információk, 

konzultáció, valamint nyári szakmai gyakorlat biztosításával segítettünk. 

• Lehetővé tettük két középiskolai tanárcsoport részére a gyárlátogatást, hogy a tankönyvi ismereteken túl 

naprakész információkkal szolgálhassanak tanítványaiknak a vegyipari komplexum jelenlegi működéséről.

• A dolgozók környezettudatosságának fokozására a környezetvédelem társaságunkat érintő kérdéseit tárgyaló 

cikksorozatot indítottunk a TVK Híradóban.
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MUNKA- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 

„Minden munkabaleset és foglalkozási megbetegedés megelőzhető” 

(TVK Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politika)

A veszélyes anyagokkal működő technológiák üzemeltetői esetében az egészségkárosodás, a foglalkozási 

megbetegedés csak úgy előzhető meg, ha minden dolgozó maradéktalanul eleget tesz a munkahelyére és 

munkakörülményeire vonatkozó előírásoknak, óvó rendszabályoknak. A közvetlen munkahelyi vezetőkön túl 

ennek ellenőrzése és felügyelete a Biztonságtechnika szervezeti egység feladata.

A munkavédelmi tevékenység eredményességét a munkabalesetek számának és gyakoriságának alakulása jel-

lemzi. 2002-ben minden mutató látványosan javult. 

2002 2001 2002/2001

Munkabalesetek száma 56%

ebből:  munkanapkieséssel nem járó 44%

1-3 napos munkanapkieséssel járó

3 napon túl gyógyuló 71%

Munkavédelmi Törvény szerinti súlyos

Kvázi “majdnem” balesetek 100%

Munkabalesetek gyakorisága

3 napon túli kieséssel járó frekvencia 77%

összes munkabaleset frekvencia 61%

1000 fő fizikaira jutó jelentésköteles 77%

Megjegyzés: A 2001. évben bevezetett baleseti frekvenciák 1 millió ledolgozott munkaórára vonatkoznak
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Ezek az eredmények nem csak a 2002. évi teljesítmény jellemzői, hanem több éve tartó kedvező tendenciát 

támasztanak alá. 

Vegyipari munkabalesetek gyakorisága
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Megjegyzés: A magyar vegyipar baleseti gyakorisága 1000 fő fizikai létszámra vonatkozik

3 napon túl gyógyuló 1000 főre vetített balesetszám
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Annak érdekében, hogy ez folytatható legyen 2002. január 1-jétől bevezettük az OHSAS 18001:1999 szabvány 

szerinti Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszert (MEBIR). Független tanúsítóval történő 

auditálását 2003-ra tervezzük. 

Néhány további fontos és teljesített feladat: 

• A 2000-2001. időszakban lefolytatott és a TVK egészét lefedő munkahelyi kockázatértékelés folytatásaként a 

képernyős munkahelyek, a kézi anyagmozgatás és az egyéni védőeszköz-használattal kapcsolatos kockázat-

elemzésekre került sor, azok önvizsgálati módszereinek kidolgozásával együtt. 

• Teljes körűen felmértük a TVK-nál használt veszélyes anyagokat és készítményeket, és a kezelésükkel fog-

lalkozók írásos megbízást kaptak. 

• Felülvizsgáltuk a rákkeltő anyagok kezelésével foglalkoztatottak egyéni védőeszköz-ellátását és a közvetlen 

érintkezés elkerülésére intézkedések születtek. 

• A fokozott légtéri expozíciót okozó szennyezőforrások rendszeres mérésekkel történő kiszűrése folyamatban van. 

• Megtörtént a fokozott zaj, biológiai, pszichológiai terhelést jelentő, továbbá légszennyezett munkahelyeken 

dolgozók munkakörülményeinek, az egyéni és csoportos védőeszközök megfelelőségének, a munkaszervezési 

módszerek hatékonyságának felülvizsgálata. 

• A dolgozók munkahelyi munkavédelmi kockázat értékelésébe történő közvetlen bevonását, továbbá a munkavé-

delmi szakmai ismeretek növelését szolgálta a TÜV Rheinland által tartott belső auditori képzés (45 fő részére) 

és az Oktatási Stúdió 90 Kft. szervezésében megvalósult munkavédelmi technikusképzés (18 fő). 

A dolgozók egészségi állapotának felügyeletét a TVK-MED Kft. látta el. Feladataikat a rendszeres egészségügyi 

ellenőrzés céljából végzett alkalmassági (előzetes, időszakos, soron kívüli, záró) vizsgálatok, a tömeges szűrő-

vizsgálatok (tüdő, urológiai, nőgyógyászati), valamint a szükséges szakorvosi ellátás biztosításával teljesítették. 

Segítséget nyújtottak a dolgozók egészségügyi ismereteinek elmélyítéséhez elsősegélynyújtó tanfolyamok és 

továbbképzések szakszerű megtartásával is. A kft. 2002. év végén történt értékesítésével a foglalkozás-egészség-

ügyi feladatok a FŐNIX-MED Kft-hez kerültek át. 
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Előzetes rendszerbiztonsági elemzések, meghibásodáselemzések, tervszerű időszakos vizsgálatok szolgálják 

a balesetek, meghibásodások bekövetkezésének megelőzését. Ezeket a feladatokat, mint akkreditált Műszaki 

Vizsgáló Laboratórium, a Műszaki Felügyelet és Metallográfia részlegek látják el. Ellenőrzéseik eredményének 

kiértékelése alapján az üzemeltetők és karbantartók megfelelő információval rendelkeznek a termelő- és szol-

gáltatóegységek nyomástartó berendezéseinek, csővezetékrendszereinek, veszélyesfolyadék tárolótartályainak 

stb. állapotáról. A feltárt változások alapján lehetőség van megelőző műszaki intézkedések programozására és 

megtételére. 

A 2002. évben elvégzett vizsgálatok által feltárt káros elváltozások, meghibásodások jellegét és arányait az alábbi 

ábrák szemléltetik. Kiemelkedő mértékű a korróziós jellegű meghibásodások 2/3 részt meghaladó aránya.

MŰSZAKI BIZTONSÁGTECHNIKA A BALESETEK ÉS 
MEGHIBÁSODÁSOK MEGELŐZÉSÉÉRT 

Meghibásodások megoszlása eredet szerint

korróziós
mechanikai
egyéb

68%

18%

14%
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A korróziós meghibásodásokon belül szintén 2/3-os részarányt meghaladó a légköri korrózióra visszavezethető 

esetek részaránya. 

Kiemelt fontosságú feladat volt a TVK Rt., mellékletekkel együtt több ezer oldal terjedelmű Biztonsági Jelentésének 

elkészítése, amelyet az ország vegyipari nagyvállalatai közül egyedüliként sikerült az eredeti 2002. szeptember 30-i

határidőre elkészíteni és az illetékes hatóságnak (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) benyújtani. 

Műszaki biztonságtechnika a balesetek és meghibásodások megelőzéséért TISZAI VEGYI KOMBINÁT Rt.

légköri korrózió
vízkémiai korrózió
kémiai korrózió
magashőmérsékleti korrózió

Korróziós meghibásodások

68%

15%

10%

7%

22



EBK JELENTÉS 2002

TŰZVÉDELEM 

23

„Minden veszélyeztetettség ésszerű keretek között tartható.”

(TVK Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politika)

Tűzvédelmi szempontból a TVK-nál elsősorban a tűzmegelőzési tevékenységnek van meghatározó szerepe. 

A 2002. évi tevékenység különlegesen jól sikerült, mert csak egyetlen tűzeset fordult elő. Ez sem járt személyi 

sérüléssel, sőt említést érdemlő kárt sem okozott. Ez a teljesítmény évek óta tartó kedvező tendenciát tükröz. 

A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes üzemekben 2002-ben 12 „éles” riasztású antihavária gyakorlattal 

ellenőriztük a dolgozók tűzvédelemmel kapcsolatos felkészültségét és reakciókészségét. A TVK önkéntes léte-

sítményi tűzoltói országos versenyen elért kimagasló eredményekkel ( 4 első, 1 második és 1 harmadik helyezés) 

is bizonyítják jó elméleti és fizikai felkészültségüket. 

Tűzesetek alakulása 
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TűzvédelemTISZAI VEGYI KOMBINÁT Rt.

Ezeknek az eredményeknek a megtartását rendszeres oktatásokkal, a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes 

területen dolgozók tűzvédelmi szakvizsgáztatásával is segítjük. Hasonló célokat szolgál, hogy a Petrolkémiai 

Fejlesztési Projekt létesítményeinek tervezése során korszerű tűzvédelmi rendszerek lettek elfogadva. 

Biztonságtechnikai beruházások

A „minden körülmények között a biztonság szempontja az első” elvvel kapcsolatos elkötelezettségünk a 

munkabiztonságot növelő biztonságtechnikai beruházásokkal is bizonyítható. Az elmúlt 3 évben fokoztuk erő-

feszítéseinket, és 1 milliárd Ft-ot meghaladó beruházás teljesült. 

Biztonságtechnikai beruházások
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FÜGGELÉK

Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politika

A TVK Rt. vezetésének meggyőződése, hogy: 

• minden munkabaleset és foglalkozási megbetegedés megelőzhető,

• minden veszélyeztetettség ésszerű keretek között tartható,

• az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés az alkalmazás alapfeltétele.

Ezért kinyilvánítja elkötelezettségét abban, hogy a Társaság a munkavállalói részére egészséges környezetben biztonságos 

munkavégzési feltételeket teremt, amelyet a következő intézkedések útján kíván elérni:

• bevezeti a „Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer”-t, mint az üzemeltetési feladatok elvá-

laszthatatlan részét;

• az egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer teljesítményét folyamatos, költséghatékony fejlesztéssel javítja, 

a munkavédelmi szabályozórendszer követelményeinek betartása mellett;

• megfogalmazza és nyilvánosságra hozza a folyamatos fejlődés biztosítása érdekében kitűzött célokat, gondoskodik 

arról, hogy az egészségvédelmi és biztonsági politika (továbbiakban politika) megvalósításához szükséges erőforrások 

rendelkezésre álljanak;

• az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést a vezetők elsődleges felelősségének tekinti („Safety 

first”). Minden munkatársától, szerződéses partnerétől elvárja az egészség és testi épség maximális védelmét;

• olyan interaktív kommunikációs rendszert valósít meg, amely biztosítja a kívánatos információáramlást a különböző 

szervezeti szintek között, minden munkavállalót bevonva biztosítja, hogy a politikában foglaltakat a szervezet minden 

szintjén megértsék, megvalósítsák és fenntartsák;

• tervezett időszakonként ellenőrzi a politikát és a megvalósítását szolgáló irányítási rendszert, gondoskodik annak 

auditjáról;

• a balesetek, foglalkozási megbetegedések, meghibásodások és ipari katasztrófák kockázatának a tudomány és technika 

adott szintjén elérhető legkisebb mértékre csökkentését elsősorban a technológiák és eszközök megfelelő tervezteté-

sével, létesítésével, üzemeltetésével, továbbá a munka gondos előkészítésével és végrehajtásával valósítja meg;

• elvárja, hogy a munkavállalók ismerjék munkaterületük veszélyeit, az ellenük való védekezés módjait. Ennek érdeké-

ben vizsgálja a balesetek, megbetegedések, meghibásodások lehetőségét, gondoskodik a kockázatok elemzéséről, 

meghatározza és az érdekeltek tudomására hozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

szabályait, a veszélyhelyzetben szükséges tennivalókat;

• általános fegyelmet tart és elvárja minden munkatársától, hogy az érvényben lévő szabályozások szerint, biztonsá-

gosan végezze munkáját.

Ezen politika hatékony megvalósítása érdekében a TVK Rt. vállalja az OHSAS 18001:1999 szabvány előírásainak megfe-

lelően kiépített rendszer bevezetését, dokumentált működtetését és rendszeres karbantartását.

Tiszaújváros, 2003. január 1.

Molnár József
       vezérigazgató
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Környezetvédelmi politika

A minőség, a megbízhatóság és a vevői elvárásoknak való megfelelés mellett a TVK Rt. alapértéknek tekinti a környezetvé-

delem ügye iránti elkötelezettséget is. Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy a környezet védelme egyben az eredményesség 

és versenyképesség biztosításának is fontos feltétele.

Eddig elért eredményeinkre alapozva környezetvédelmi munkánk során legfontosabb feladatunknak a társaság kör-

nyezetvédelmi teljesítményének folyamatos javítását, a fenntartható fejlődés alapelveinek érvényesítését tekintjük, ezért 

kinyilvánítjuk szándékunkat: 

• a környezetvédelmi jogszabályi követelmények, szabványelőírások és hatósági kötelezések maradéktalan betartá-

sára;

• a tevékenységünkből adódó környezetterhelések folyamatos, tervszerű csökkentésére;

• az energiafelhasználás hatékonyságának növelésére;

• a biztonságtechnikai követelmények betartására, a környezetet potenciálisan veszélyeztető balesetek megelőzésére, 

káros környezeti hatásaik felszámolására;

• a környezetszennyezés megelőzésére;

• a korábban bekövetkezett környezeti károk ütemezett felszámolására;

• a legjobb elérhető technika alkalmazására, valamint a környezetvédelmi szempontok teljes körű figyelembevételére 

az új technológiák létesítésénél, a meglévők korszerűsítésénél vagy felszámolásánál, továbbá a termékfejlesztések 

során;

• az olyan kutatások támogatására, amelyek az alapanyagok felhasználását minimalizálják, a gyártási folyamatok 

kedvezőtlen környezeti hatásait csökkentik; 

• munkatársaink rendszeres képzésére és továbbképzésére annak érdekében, hogy munkájukat kellő felelősséggel, 

annak környezeti hatásait figyelembe véve végezzék;

• aktív részvételre a vegyipart érintő környezetvédelmi szabályozás alakításában;

• az érintettek tájékoztatására tevékenységünk környezeti hatásairól illetve környezetvédelmi tevékenységünkről, ennek 

részeként évente környezetvédelmi jelentés kiadására;

• környezetvédelmi politikánk elfogadtatására beszállítóinkkal és piaci partnereinkkel, hogy környezetvédelmi teljesít-

ményük összhangba kerüljön társaságunk céljaival.

Meggyőződésünk, hogy az ISO 14001 szabvány szerint tanúsíttatott Környezetközpontú Irányítási Rendszerünk ered-

ményes működtetése és folyamatos fejlesztése nagyban hozzájárul környezetvédelmi célkitűzéseink következetes meg-

valósításához.

Tiszaújváros, 2003. március 7.

Molnár József
vezérigazgató 
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