Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

KÖRNYEZETI POLITIKA
A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság a főváros lakosságának kínál
kényelmes, kulturált, kiszámítható és biztonságos, a főváros minden körzetét elérhetővé tevő,
minőségi közösségi szolgáltatást, melyben a környezet iránti elkötelezettség kiemelt vállalati érték.
A környezetvédelem érdekében szabályozott módon kívánunk cselekedni, ezért az ISO 14001
szabvány és az Európai Parlament és Tanács 1221/2009/EK Rendelete (EMAS Rendelet) szerinti
Környezetközpontú Irányítási Rendszert (KIR) működtetünk, amely a vasúti járművek karbantartási,
javítási és felújítási, valamint időszakos vizsgálati, továbbá létesítmény-üzemeltetési tevékenységre,
raktár-üzemeltetési tevékenységre és a vonali infrastruktúra üzemeltetés járműtelepen található
kiszolgáló tevékenységeire terjed ki.
Tudatában vagyunk annak, hogy a környezetvédelem egyik legjelentősebb kihívása a klímaváltozás,
ezért a problémát magunkénak érezve jövőbeli fejlesztéseink között olyan célokat határozunk meg,
melyek a klímavédelmet is szolgálják. Célunk, hogy tevékenységeinket oly módon végezzük, hogy azzal
a természeti erőforrások használatát és a környezetterhelést a lehető legalacsonyabb szinten tartsuk,
ezáltal csökkentve CO2 kibocsátásunkat és ökológiai lábnyomunkat. Ezen törekvésünket környezeti
céljaink megfogalmazásakor figyelembe vesszük.
Elkötelezettek vagyunk a környezetvédelem iránt, mely a vezetői filozófia elválaszthatatlan részét
képezi. Környezetvédelmi teljesítményünk folyamatos javítása érdekében kötelezettséget vállalunk az
alábbi feladatok elvégzésére:


A kialakított és működtetett Környezetközpontú Irányítási Rendszerünket folyamatosan
fejlesztjük.



Törekszünk a Környezetközpontú Irányítási Rendszer működtetéséhez szükséges megfelelő
képzettségű humán, illetve a műszaki és a pénzügyi erőforrások biztosítására.



Alapvető törekvésünk, hogy a tevékenységünket a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi
és hatósági előírások betartásával végezzük.



Rendszeresen azonosítjuk és elemezzük tevékenységeink környezeti kockázatait, melyeket a
lehetőségek függvényében az ésszerűen elfogadható szintre csökkentünk.



Beszerzéseink és beruházásaink során fontos szerepet kapnak a környezetvédelmi
szempontok.



Környezeti teljesítményünk javulása érdekében környezeti célokat tűzünk ki, és az azokra
hozott intézkedések eredményeit rendszeresen kiértékeljük.



Különös figyelmet fordítunk az erőforrások hatékony felhasználására, a környezetszennyezés
elkerülésére és mérséklésére.



Oktatásokkal, képzési programokkal biztosítjuk munkatársaink környezettudatos
szemléletének erősítését és a környezetközpontú irányítás előírásainak megismerését.

A BKV Zrt. vezetősége kinyilvánítja, hogy tevékenységét jelen környezetvédelmi politika irányelvei
szerint végzi, és ezt minden munkatársától elvárja.
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