
 

                                           
                                                                           

A BUDAPESTI ERŐMŰ ZRt. 

INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI POLITIKÁJA 

                (egységes minőség-, környezeti, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politika) 
 

A Budapesti Erőmű ZRt. a főváros legjelentősebb energiatermelőjeként a biztonságos, környezetkímélő, gazdaságos és 
versenyképes energiatermelést tűzte ki célul, melynek elérése érdekében az alábbi irányelvek betartására törekszik:  

 
• A Társaság tevékenységére hatással lévő felelősségi köröket és feladatokat meghatározzuk.  

• Folyamatainkat szabályozzuk, eredményességüket mérjük és értékeljük, a teljesítményünk folyamatos fejlesztése 
érdekében. 

• Törekszünk olyan mutatószámok kidolgozására és alkalmazására, melyek elősegítik a mérhető célok kitűzését.  

• Jogszabályi, hatósági előírásokat és szabvány követelményeket betartjuk, szerződéses kötelezettségeinket 
teljesítjük. 

• Szoros szakmai kapcsolatot tartunk fenn a hatóságokkal, szakmai szervezetekkel, oktatási intézményekkel. 

• Tudásunkat és legjobb gyakorlatainkat kommunikáljuk, a visszacsatolt tanulságokat elemezzük és az érdekelt 
felekkel rendszeresen megosztjuk. 

• Hatékony együttműködésre törekszünk a munkavállalóink érdekeit képviselő szervezetekkel, valamint 
dolgozóink elégedettségét rendszeresen mérjük. 

• Vevőinkkel rugalmasan együttműködünk, vevői elégedettség méréssel és javító, helyesbítő, megelőző 
intézkedéseinkkel elégedettségük növelésére törekszünk. 

• Olyan beszállítókat alkalmazunk, akik eleget tesznek integrált irányítási rendszerünk szakmai követelményeinek, 
tevékenységüket rendszeresen ellenőrizzük, értékeljük.  

• Gondoskodunk munkatársaink szakmai ismereteinek, képességeinek fejlesztéséről, szinten tartásáról. 

• Vezetőink munkáját és a döntés előkészítő folyamatokat szakértők bevonásával támogatjuk.  

• Erősítjük munkatársaink gondolkodásában a minőség-, és környezettudatosságot, valamint a biztonságos 
munkavégzés szemléletmódját. 

• Társaságunknál abszolút elsőbbséget élvez a munkavállalók és alvállalkozók biztonsága és egészsége, beleértve a 
munkavállalók pszichikai állapotát is. 

• Társaságunk minden munkavállalója saját és munkatársai egészségének és biztonságának teljes jogú képviselője.  

• Tevékenységünket a fenntartható fejlődés szellemében végezzük. 

• A beépített technológiákhoz elérhető üzemfenntartási, üzemirányítási és üzemeltetési technikák és gyakorlatok 
alkalmazásával biztosítjuk az energiahatékony, környezetkímélő energiatermelést és az egészséget nem 
veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeit. 

• Mindennapi működésünk során a megelőzés fontosságára építve, rendszeresen felmérjük, értékeljük 
kockázatainkat és törekszünk azok elfogadható szintre történő csökkentésére, felszámolására az érdekelt felek 
bevonásával. 

• Minden rendkívüli eseményt kivizsgálunk és meghozzuk a szükséges intézkedéseket, hogy teljesüljenek az 
optimális egészségügyi és biztonsági feltételek. 

• Telephelyeink rendszeres ellenőrzésével, valamint vészhelyzeti terveinkkel és gyakorlatainkkal felkészülünk a 
rendkívüli események hatékony, biztonságos kezelésére. 

• Vagyonvédelmi rendszerünket a veszélyek és kockázatok értékelése alapján optimalizáljuk. 
 

A Budapesti Erőmű ZRt. vezetősége kinyilvánítja, hogy tevékenységét jelen integrált irányítási politika szerint végzi, és 
ezt minden munkatársától elvárja. 

 

 


