Budapesti Erőmű ZRt. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Politikája

A Budapesti Erőmű ZRt. vezetése célul tűzte ki, hogy energiatermelő tevékenységét a fenntartható fejlődés szellemében végzi.
A cél elérése érdekében a Társaság elkötelezett az alábbiak iránt:
A Társaság törekszik energiatermelő tevékenységét a Legjobb Elérhető Technika (BAT) alapelveinek figyelembe
vételével végezni a tarifák adta pénzügyi keretek között:
o Berendezései üzemeltetéséhez elsősorban a legkedvezőbb tulajdonságú fosszilis tüzelőanyagot, azaz a földgázt
használja.
o Energiatermelő tevékenysége során igyekszik a legjobb hatásfokú kombinált ciklusú kapcsolt energiatermelés
részarányát maximalizálni a piaci viszonyok függvényében.
o Berendezései karbantartását rendszeresen és tervszerűen végzi a gazdaságos és környezetkímélő üzemeltetés
megvalósítása érdekében.
o Fejlesztései, beruházásai során hosszú távú fejlesztési célokat vesz figyelembe az energia-hatékonyság további
növelése érdekében.
o Támogatja a környezetbarát lakossági hőellátás, azaz a távfűtés hosszú távú fenntartását és fejlesztését.
A Társaság igyekszik a természeti erőforrásokat hatékonyan felhasználni:
o A gazdaságos energiatermelés érdekében a Társaság elsődleges szempontja a hatékony tüzelőanyag felhasználás, a
berendezések jó hatásfokú üzemeltetése.
o A Társaság erőműveinek technológiájára jellemző a használt vizek visszaforgatása és újrahasznosítása a
vízfelhasználás csökkentése és alacsony szinten tartása érdekében.
o A Társaság csökkenteni igyekszik tevékenységének környezeti kockázatát a vízfelhasználással párhuzamosan
csökkenő vegyszer felhasználással is.
A Társaság elkötelezett a környezetre gyakorolt hatás minimalizálására és a biológiai sokféleség védelmére:
o Termelési tevékenysége minden egyes szakterületén alkalmazza az elővigyázatosság elvét a környezetre gyakorolt
hatás minimalizálása érdekében.
o A Társaság kötelességének érzi, hogy kiváló teljesítményt nyújtson a környezet-, egészség- és munkavédelem
területén.
o A villamos energia- és a lakossági távhő (ezen belül távfűtés és használati melegvíz) termelése érdekében használt
technológia alkalmazásával hozzájárul a helyi és a globális környezet terhelésének csökkentéséhez, valamint a
klímavédelemhez.
o Energiatermelő tevékenységét és kibocsátásait folyamatosan ellenőrzi és rendszeresen auditáltatja.
o Törekszik arra, hogy a telephelyein évtizedekkel ezelőtt beépített és felhasznált azbesztszigeteléseket véglegesen
felszámolja.
o Telephelyeit rendezett állapotban tartja, ezzel biztosítva a megfelelő életteret a növény- és állatvilág számára.
o Munkatársait rendszeres képzésekkel és tájékoztatásokkal ösztönzi a fenntartható fejlődés elvének alkalmazására a
munkavégzés során és a magánéletben is.
A Társaság törekszik az etikus munkahely megteremtésére és fenntartására:
o A Társaság eltökélt a diverzitás, az emberi jogok védelme, és az esélyegyenlőség biztosítása irányában, valamint
elutasítja a diszkriminációt.
o A Társaság tiszteletben tartja a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód követelményét.
o A Társaság elismeri a munkatársak vallási és politikai meggyőződéshez való jogát, ezeket semmilyen módon nem
befolyásolja. Biztosítja a munka és magánélet egyensúlyának megteremtését.
A Társaság az alábbi irányelvek alapján végzi tevékenységét a társadalmi felelősségvállalás területén:
o Lépéseket tesz, partnerséget vállal a hátrányos helyzetű csoportok megsegítésére.
o Nyitott az érdekelt felekkel való párbeszéd kialakításában, aktív szerepet vállal a helyi közösségek tevékenységében.
o Közzéteszi honlapján a Társaságra vonatkozó fontos információkat az érdeklődők számára.
o Sportolási lehetőségekkel és rendszeres orvosi vizsgálatokkal ösztönzi munkavállalóit az egészséges életvitelre.
o Hozzájárul a diákok fenntartható fejlődés szerinti gondolkodásmódjának fejlesztéséhez.
A Budapesti Erőmű ZRt. vezetősége minden munkatársától elvárja, hogy tevékenységét a jelen fenntartható fejlődés politika szerint
végezze.

