
Alpiq Csepeli Szolgáltató Kft.  
Környezeti Politika 

Az Alpiq Csepeli Szolgáltató Kft.-nél a környezeti politika a Vállalat azon meggyőződésén alapul, mely 
szerint minden olyan esemény, amely környezetszennyezéssel jár, megelőzhető, és egyetlen tevékenység 
sem lehet annyira fontos, hogy általa bármilyen veszélynek tegyük ki környezetünket. A környezet 
megóvása fontos vállalati érték és vitathatatlanul elsőbbséget élvez. 

Az Alpiq Csepeli Szolgáltató Kft. végzi a Csepel II Erőmű üzemeltetést és karbantartását, valamint látja el a 
Vállalat működéséhez kapcsolódó egyéb feladatokat. A Csepel II Erőmű fő feladata a villamos 
energia-termelés, valamint a hő- és forróvíz előállítás. 

A fenntartható energia, a klímaváltozás és biodiverzitás az Alpiq tevékenységéhez kapcsolódóan alapvető 
szempontok.  

Szem előtt tartjuk a szén-dioxid kibocsátás- és ezzel az üvegházhatású gázok kibocsátásában való 
részesedésünk csökkentését, folyamatosan dolgozva energiafelhasználásunk optimalizálásán. 
Elkötelezzük magunkat amellett, hogy növeljük a megújuló energiatermelést. 

Az Alpiq Csepeli Szolgáltató Kft. tudatában van annak, hogy a Csepel II Erőműben folyó tevékenység és a 
környezet között kölcsönhatás áll fenn, ezért megteszünk minden tőlünk telhetőt a környezetszennyezés 
megelőzése és a folyamatos fejlődés biztosítása érdekében. 

Arra törekszünk, hogy magas színvonalú környezeti politikát tartsunk fenn, megakadályozzuk a levegő- és 
vízszennyezést, és folyamatosan javítsuk a környezetvédelmi tevékenységeink színvonalát. 

Fenti célkitűzés érdekében célunk az, hogy az erőmű üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó 
feladatok végrehajtása során ne veszélyeztessük a környezetet, és optimalizáljuk a természetre gyakorolt 
hosszútávú hatásainkat.   
      Mindezek érdekében:   

 Megismerjük környezetvédelmi feladatainkat, eleget teszünk az érdekelt felek által elvárt megfelelési 
kötelezettségeinknek, a ránk vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi és hatósági előírásoknak, 
valamint teljesítjük egyéb vállalt kötelezettségeinket. 

 Hatékony környezetvédelmi rendszert tartunk fenn. 
 Gondoskodunk a nyersanyagok és hulladékok biztonságos kezeléséről. 
 Ahol lehetséges, visszaforgatással és újrahasznosítással segítjük elő az energia és az anyagi 

erőforrások hatékony felhasználását. 
 Tevékenységünk során, valamint döntés-előkészítéseink folyamatában figyelembe vesszük, és 

ellenőrzésünk alatt tartjuk a környezetre gyakorolt hatásokat. 
 A környezeti káreseményeket haladéktalanul bejelentünk, azonnal és hatékonyan cselekszünk 

minden rendkívüli környezeti esemény bekövetkezésekor. 
 Törekszünk a jó kapcsolat kialakítására és fenntartására a hivatalos szervezetekkel. 
 Olyan irányítási rendszert tartunk fenn, mely az üzemi és egyéb tevékenységek által okozott 

környezeti terhelés csökkentését szolgálja. 
 Dolgozóinkat oktatjuk és képezzük, hogy munkavégzésük során környezetvédelmi szempontból is 

felelős magatartást tanúsítsanak. 
 Biztosítjuk, hogy a területünkön dolgozó alvállalkozók megfeleljenek ugyanazoknak a 

környezetvédelmi elvárásoknak, mint amelyeket magunk alkalmazunk. 
 Fejlesztjük a dolgozók, szállítók, alvállalkozók és a nagyközönség körében a környezetvédelmi 

kérdések iránti fogékonyságot és azok tudatos kezelését. 
 Bátorítjuk dolgozóinkat, hogy a tömegközlekedési eszközöket részesítsék előnyben a munkához 

kapcsolódó utazásaik során, és lehetőleg kerüljék a légi közlekedést. 
 Rendszeresen figyeljük és ellenőrizzük a folyamatokat és eljárásokat annak érdekében, hogy 

tevékenységeink ténylegesen megfeleljenek az előírásoknak. Ahol szükséges, megtesszük a megfelelő 
intézkedésket. 

Fenti politika megvalósítása érdekében konkrét célokat tűzünk ki, melyeket rendszeresen felülvizsgálunk. 
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