Integrált irányítási politika
Küldetésünk
A Vértesi Erőmű Zrt. az MVM Csoport társaságaként szénbázisú erőművet és Magyarország egyetlen
mélyművelésű szénbányáját integráló vállalkozás. A bánya 2014. év végi termelés leállítása után az erőmű –
tulajdonosi döntés értelmében – 2016. január 1-től szünetelteti villamos és hőenergia termelését, úgy hogy
berendezései konzerválásra kerültek.
Fő célkitűzéseink
•

Az erőművi termelő berendezések üzembiztos, biztonságos, üzemképes állapotának konzerválással
történő fenntartása.

•

A felmerülő rekultivációs feladatok optimális megtervezése, megvalósítása.

•

Azoknak a kritikus tevékenységeknek a feltárása, szabályozása és folyamatos figyelemmel követése,
amelyek jelentős mértékű tényleges vagy potenciális hatást fejtenek/fejthetnek ki a környezetre, az
energiahatékonyságra.

•

Az energiahatékonyságot, valamint a természeti erőforrások felhasználásának ésszerűsítését
megcélozva a környezetvédelem- és energiateljesítmény folyamatos fejlesztése.

•

Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkahelyek fenntartása.

•

Az energiahatékonyság növelésének és környezetvédelmi tevékenységek tervezésével, a környezetre
gyakorolt hatások mérséklése, tevékenységünk környezet- és energiatudatos szervezése.

•

A tevékenység során keletkezett hulladék minimalizálása, hasznosítása.

•

Energiahatékony és környezetbarát termékek, szolgáltatások beszerzése.

•

Az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 alapján a kockázatkezelés minden területre
történő kiterjesztése.

Legfőbb erőforrásaink
•

A szénbányászat és a villamosenergia-termelés sajátosságait jól ismerő, tapasztalattal rendelkező
munkatársaink, akik elkötelezettek a villamosenergia-termelés megbízható esetleges jövőbeni
működése, illetve a rekultivációs feladatok szakszerű elvégzése iránt.

•

Megbízható üzleti partnereink, akikkel a piaci verseny követelményeinek betartása mellett a kölcsönös
elégedettség és a jó együttműködés elérésére törekszünk.

•

A társaság tevékenységére vonatkozóan hatékony irányítási rendszerek (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN
ISO 14001, MSZ EN ISO 50001, MSZ ISO 45001, valamint MSZ EN ISO/IEC 17025,) működtetése,
rendszeres felülvizsgálata és folyamatos fejlesztése.

Elkötelezettségünk
•

Az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001, MSZ EN ISO 50001 és az MSZ ISO 45001
szabványokra alapozott irányítási rendszerek működtetésével biztosítjuk az értékteremtést, az elvárt
minőséget, a hatékony, pontos és biztonságos munkavégzést, az együttműködési készséget, a
környezettudatos, energiatakarékos és biztonságtudatos szemléletet.

•

Biztosítunk az előirányzatok és a célok eléréséhez szükséges minden információt és erőforrást.

•

Eleget teszünk az alkalmazandó, energiafelhasználással, fogyasztással, hatékonysággal,
környezetvédelemmel, munkabiztonsággal kapcsolatos jogi kötelezettségeknek és az egyéb vállalt
követelményeknek. Értékmérésünk alapja a mérhető minőség és a Társaság működésében érintett
vevői körök, az érdekelt felek – és mindannyiunk – elégedettsége.

A Vértesi Erőmű Zrt. a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően az integrált irányítási célok megvalósításával
kívánja kivívni a társadalom elismerését.
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