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2. SZ. MELLÉKLET

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) Budapest Főváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő közszolgáltatást végző gazdasági társasága, amely köztisztasági, hulladékgazdálkodási és 
egyúttal a környezetvédelmet is érintő tevékenységével jelentős hatást gyakorol Budapest környezeti és higiénés állapotára. 

A Társaság célja, hogy minden ügyfele részére magas színvonalú, megbízható szolgáltatást nyújtson korszerű, környezetkímélő 
technológiák alkalmazásával. Energiagazdálkodási teljesítményével hozzájárul Magyarország által az Európai Unió felé vállalt azon 
kötelezettséghez, amely az elérhető energiaforrások hatékonyabb felhasználására és a káros környezeti hatások csökkentésére 
irányul. 

Tevékenységünk magában foglalja a települési szilárd hulladék gyűjtését, szállítását, előkezelését, a hulladék anyagának és 
energiatartalmának optimális hasznosítását, ártalmatlanítását, a kijelölt közterületek évszaknak megfelelő tisztítását. A szolgáltatási 
tevékenységünket úgy nyújtjuk, hogy a szükséges technikai, biztonsági és jogi követelményeknek való megfelelés biztosított legyen. 

Társaság Vezetősége és valamennyi munkatársa elkötelezett az energiatudatos, és -takarékos, a környezet védelmét szolgáló 
gazdálkodás fenntartására mellett, és ezáltal az érdekelt felek elégedettségének növelése iránt. 

A komplex követelmények és gazdasági működési környezet adottságait is figyelembe véve és azokat betartva Társaságunk az 
ISO 9001 minőségirányítási rendszernek megfelelően, a környezeti elemek lehetőség szerinti megelőző védelmének 
kötelezettségével összhangban úgy végzi, hogy folyamatosan az ISO 14001 környezetközpontú-, az ISO 50001 
energiagazdálkodási irányítási rendszerek szabványos előírásaihoz igazodik. A társasági folyamatokat mindezek mellett, 
összefogottan az ISO 31000 szerinti kockázatmenedzsment elvek mentén működteti. 

Elkötelezettek vagyunk a szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó szakmai, valamint a környezetvédelmi jogi előírások, továbbá a 
tevékenységünk jelentős környezeti tényezőivel kapcsolatban vállalt egyéb kötelezettségek teljesítése, valamint a környezeti 
teljesítményünk folyamatos javítása iránt. 

Társaságunk olyan rendszerek és folyamatok létrehozására, fenntartására törekszik, amelyek az energiagazdálkodási teljesítmény 
folyamatos javítását eredményezik, valamint Társaságunk figyelemmel van valamennyi vásárolt és termelt energiahordozó 
felhasználására, az energiatermelés folyamatára, továbbá a termelő berendezések és fogyasztók energiafelhasználási 
hatékonyságára. 

A célkitűzések megvalósítása érdekében: 

• korszerű, gazdaságos, magas színvonalú, a környezetet kevésbé terhelő technikák és eljárások alkalmazására törekszünk, 
követve az Európai Parlament és a Tanács ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és 
csökkentése) irányelvét, ezeket széles körben megismertetjük, 

• új beruházások, fejlesztések tervezésekor a környezetvédelmi szempontokat figyelembe vesszük, és az elérhető legjobb 
technika (BAT) alkalmazására törekszünk, 

• kockázatelemezésen alapuló tervezés segítségével konkrét célokat fogalmazunk meg szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése 
érdekében, együttesen érvényesítve azokban a minőség-, a környezetközpontú- és az energiagazdálkodási irányítási 
szempontokat, a megelőzés és elővigyázatoság elvét, az energiahatékonyság növelését is előtérbe helyezve megtesszük a 
szükséges lépéseket a Társaság energiagazdálkodási tevékenységének optimalizálása érdekében, 

• az ügyfélkapcsolatokban törekszünk arra, hogy ügyfeleink igényeinek megfelelő szolgáltatást nyújtsunk, tevékenységeink 
jelentős környezeti tényezőit folyamatosan ellenőrizzük, értékeljük, környezetvédelmi programjainkkal a káros környezeti 
hatásokat lehetőségeink szerint megelőzzük, csökkentjük, 

• üzemvitelünk biztonságát folyamatosan növeljük, a lehetséges havária esetek okozta károk enyhítésére a lehető legnagyobb 
mértékben felkészülünk, 

• a környezetvédelmi szemléletmód fejlesztését kiemelten kezeljük, az alkalmazottaink környezetvédelmi ismereteit 
folyamatosan bővítjük, 

• az energiagazdálkodási irányítási rendszer bevezetésével alapvető célunk, hogy az számszerűsíthető megtakarítást is
eredményezzen a Társaság-, és ily módon a közszolgáltatást igénybe vevő lakosság számára,

• integrált irányítási tevékenységünket minden munkavállalónkkal és partnerünkkel megismertetjük, a minőség-, környezet-, és 
energiatudatosság kialakítását fontosnak ítéljük meg, így valamennyi munkatársunktól, közszolgáltatói közreműködőnktől és
beszállítónktól elvárjuk és megköveteljük az előírt munkavégzést, amelynek folyamatos szinten tartását, illetve 
továbbfejlesztését rendszeres képzéssel és ellenőrzéssel biztosítjuk, 

• részt vállalunk a hulladékgazdálkodással és köztisztasággal foglalkozó nemzetközi szervezetek munkájában, a hazai 
környezetvédelmi törvényalkotás-véleményezési folyamatban, valamint szerepet vállalunk a hazai hulladékgazdálkodási 
képzésben. 

A Társaság vezetősége deklarálja a fenti célok és alapelvek iránti elkötelezettségét és minden munkatárstól elvárja, hogy azok 
megvalósulását támogassa munkája során. 
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