
Integrált minőség-, környezet-, energia-, valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
irányítási politikája

A FŐTÁV Zrt. hosszú távú stratégiájában megfogalmazott küldetésünk, célunk, ami valamennyi
dolgozónk törekvése:
„A FŐTÁV Zrt. elkötelezett, képzett munkatársaival a távhőszolgáltatás teljes értékláncában - hőtermelés, hő-
szállítás, hőelosztás, felhasználói rendszerek – az ügyfelek elégedettségére végzi munkáját a hatékonyság és 
a fenntarthatóság kritériumának figyelembevételével.” E stratégiai cél elérését
 
 • a vevők távhőszolgáltatási igényeinek teljes körű kiszolgálásával,  
 • a külső- és belső szabályozások folyamatos összehangolásával, 
 • a FŐTÁV Zrt. már működtetett, auditált irányítási rendszereinek integrált irányításával, 
 • a piac kihívásainak megfelelő, hatékony, versenyképes, környezettudatos, biztonságos,
 emberközpontú szervezeti működéssel,
 • magas színvonalú hőtermelési, hőszállítási és hőelosztási szolgáltatással kívánjuk megvalósítani.

A FŐTÁV Zrt  távhőszolgáltatási tevékenységével, az energiamegtakarítás mellett, jelentős mértékben kíván 
hozzájárulni a károsanyag-kibocsátás és ezen belül az üvegház hatású gázok kibocsátásának mérséklésé-
hez. A magas színvonalú szolgáltatás fenntartása érdekében folyamatosan kutatjuk vevőink hőszolgáltatási 
(fűtési-hűtési) igényeinek változásait, és azoknak megfelelően alakítjuk szolgáltatási struktúránkat. 

FŐTÁV Zrt. vezetői elkötelezettek a minőségi, azaz a magas szakmai színvonalú munkavégzés, a kör-
nyezettudatos, biztonságos munkahely és szolgáltatás feltételeinek megteremtése iránt. 
Kiemelt fontosságúnak tartják az optimális munkakörülmények biztosítását. Számítanak munkatársaik szak-
mai tapasztalatára, képzettségére, lojalitására. Támogatják szakmai előmenetelüket, szakirányú képzésüket. 
A munkatársakat értékként kezelve gondoskodnak azok egészségvédelméről, időszakos egészségmegőrző 
vizsgálataikról. Munkatársaitól elvárják, hogy szakmai tudásuk felelős és kiváló gyakorlati alkalmazásával
járuljanak hozzá a vevők elégedettségének növeléséhez, új vevők bevonásához, a FŐTÁV Zrt. gazdaságos, 
eredményes működéséhez. A hatékonyság és versenyképesség érdekében korrekt partneri kapcsolatot alakí-
tanak ki a FŐTÁV Zrt. részére feladatokat végző vállalkozásokkal, cégekkel. 

A FŐTÁV Zrt. stratégiájában és működésében kiemelt elvárás a környezetvédelem, a biztonság és az 
energiahatékonyság jogszabályi előírásainak betartása - betartatása. 
A FŐTÁV Zrt. a „fenntartható fejlődésre” is tekintettel, kiemelt figyelmet fordít:

 • A környezeti elemek védelmére, az általa okozott környezeti terhelés monitoringjára
   és folyamatos csökkentésére.
 • Létesítményei energiafelhasználásának csökkentésére.
 • Az energiát hatékonyan felhasználó, környezetet óvó termékek és szolgáltatások beszerzésére.
 • A fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentésére.
 • A megújuló energiaforrások és a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására
   és az energetikai hatékonyság növelésére.
 • A biztonságos munkavégzés feltételeinek mindenkori biztosítására. 
 • A vevők és a társadalom távhőszolgáltatással kapcsolatos igényeinek kielégítésére.
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