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INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER POLITIKA
KÜLDETÉSÜNK

Az MVM Csoport részeként, az ország vezető energiaipari infrastruktúra-társaságává kívánunk válni.
Működésünkkel értéket teremtve az emberek életének, az ország versenyképességének javulását szolgáljuk.

CÉLJAINK

Támogatjuk Magyarország gazdaságfejlesztési céljait:
a) Fogyasztó és klímabarát politikánkkal Magyarország bekerülése Európa első 5 országába, ahol a legjobb
élni, lakni és dolgozni (tisztaság, rendezettség, biztonság).
b) Az 5 legversenyképesebb európai ország közé kell kerülnie Magyarországnak – az energiaátmenetben
rejlő innovációs lehetőségek kihasználása.
c) Energiafüggetlenség elérése a Kárpát-medencében.
d) Egységes közép-európai régió létrehozása.
Az Infrastruktúra területet alkotó vállalatok működését folyamatosan optimalizáljuk, értéküket
folyamatosan növeljük.
Energetikai tudásközponttá válva hatékony, a környezetet óvó, felhasználóbarát szolgáltatásokat
nyújtunk.

ÉRTÉKEINK

Felelősség – Felelősségvállalás az eredményekért, bátor kiállás nehéz helyzetekben is. Megfelelő és időbeni
döntések meghozatala, amelyek segítik a szervezet fejlődését.
Együttműködés és bizalom – Partneri kapcsolatok kiépítése és másokkal történő együttműködés a közös
célok elérése érdekében. Mások bizalmának elnyerése becsületesség, integritás és hitelesség révén.
Ügyfélközpontúság – Szoros, stabil külső és belső ügyfélkapcsolatok kiépítése és ügyfélközpontú
megoldások javaslata.
Elköteleződés – Elköteleződés a jövőkép és stratégia iránt. Motiváló munkahelyi légkör teremtése, ahol az
emberek folyamatos szakmai fejlődéssel a legjobbjukat adják, hogy segítsék a szervezeti célok elérését.

INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER FÓKUSZPONTJAI

• A mindenkor hatályos jogszabályi és egyéb követelmények teljesítése.
• Szolgáltatási minőségünk további javítása.
• Elkötelezettség a klímavédelem elveinek tiszteletben tartására, a környezet védelmére, beleértve a
szennyezések megelőzését.
• A környezeti teljesítmény növelése.
• Biztonságos és egészséges munkakörülmények biztosítása és folyamatos fejlesztése, a munkával kapcsolatos
sérülés és egészségkárosodás megelőzése és a kockázatok csökkentése érdekében.
• Elkötelezettség munkatársaink egészségének fejlesztésére.
• Elkötelezettség a munkavállalói képviselőkkel folytatott konzultációkra és részvételre.
• Az energiagazdálkodási teljesítmény folyamatos javítása.
• Energiahatékony termékek és szolgáltatások beszerzésének és az energiagazdálkodási teljesítményjavulást
ﬁgyelembe vevő tervezési tevékenység támogatása.

Céljaink megvalósítása és a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében az MVM Démász Áramhálózati
Kft., az MVM Émász Áramhálózati Kft., az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. és az MVM Főgáz
Földgázhálózati Kft. felső vezetése elkötelezett az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015,
az MSZ ISO 45001:2018 és az MSZ EN ISO 50001:2019 szabványok, valamint a földgázelosztó társaságok
esetében a műszaki-biztonsági irányítási rendszer szerinti Integrált Irányítási Rendszer működtetése és
folyamatos fejlesztése iránt.
Budapest, 2022. április 25.
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