Integrált vállalatirányítási politika
A(z) Uniper Hungary Energetikai Kft. a magyar villamos energia piac meghatározó szereplőjeként elsődleges céljának tekinti, hogy a vevők és más
érdekelt felek igényeit az elérhető legkorszerűbb technológiai megoldásokkal, a legmagasabb színvonalon elégítse ki. Döntéseink során arra törekszünk,
hogy tevékenységünkkel egyensúlyt teremtsünk a környezetvédelem, az ellátásbiztonság és a vevői, valamint társadalmi elvárások között. Társaságunk
Integrált vállalatirányítási politikája teljes körűen érvényes a Társaság valamennyi tevékenységére, és a mindennapi munka- folyamatok szerves
részeként kerül érvényesítésre.

A(z) Uniper Hungary Energetikai Kft. vállalatirányítási politikai célkitűzései:
• munkavállalóink biztonsága és egészségének védelme, a „nulla sérülés” elérése;
• a minőségirányítási és környezetvédelmi szempontok mindenkori szem előtt tartása;
• üzleti céljaink és balesetmentes működésünk érdekében eszközeink és eszközrendszereink optimális, fenntartható fejlődést biztosító
kezelése;

• folyamatos innováció a hatékonyság és környezettudatosság jegyében;
• a gazdasági érdekek figyelembe vétele mellett a Vevők igényeinek folyamatos kielégítése;
• a Társaság humán erőforrásának és szolgáltatói kapcsolatrendszerének megőrzése, fejlesztése.

A fenti célok elérése érdekében az alábbi eszközöket alkalmazzuk:
• széles körű, a Társaság valamennyi szolgáltatási tevékenységére, illetve folyamatára érvényes - az MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO

14001:2015, MSZ ISO 45001:2018 (OHSAS 18001) és ISO 55001:2014 szabványoknak megfelelő - integrált irányítási rendszert
működtetünk;
• rendszeres oktatással segítjük a munkavállalók és a vezetők minőségi-, környezeti-, munkabiztonsági és eszközgazdálkodási szemléletének
kialakítását, és ismereteik folyamatos elmélyítését;
• a jogszabályi követelményeket folyamatosan figyelemmel kísérjük, és törekszünk azok teljes körű betartására;
• kockázatalapú megközelítést alkalmazva minden munkafolyamatunkban meghatározzuk a minőségi-, környezeti-, MEB (munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági) és eszközgazdálkodási követelményeket, és megteremtjük azok betartásának feltételeit;
• gondoskodunk a létrehozott integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztéséről, és az előírások betartásának rendszeres ellenőrzéséről;
• kiemelt figyelmet fordítunk a környezeti károk elkerülésére, a környezeti hatások kockázatainak alacsony szinten tartására, a környezetszennyezés megelőzésére;
• kiemelt figyelmet fordítunk a munkavállalók egészségének és testi épségének megóvására, a kockázatok csökkentésére és a
munkabiztonság magasabb szintjének elérésére;
• a biztonságos és költséghatékony vagyongazdálkodás érdekében berendezéseink fenntartására költség-, kockázat-, és
teljesítményvizsgálatokat végzünk azok teljes életciklusa során;
• megfogalmazzuk és kommunikáljuk a folyamatos fejlődés biztosítása érdekében kitűzött minőség-, környezeti-, MEB- és
eszközgazdálkodási célokat, programokat és gondoskodunk ezek megvalósításához szükséges erőforrások rendelkezésre állásáról;
• szerződéses partnereinktől, alvállalkozóinktól, beszállítóinktól elvárjuk, hogy integrált vállalatirányítási politikánk céljait és elveit elfogadják,
és tevékenységüket ennek figyelembe vételével végezzék;
• olyan interaktív kommunikációt valósítunk meg, amely biztosítja, hogy a politikában foglaltakat a szervezet minden szintjén megértsék,
megvalósítsák és fenntartsák.

A Társasági vállalatirányítási politika meghatározó eleme a dolgozók felelőssége, ezért:
• minden munkatársunk felelős saját munkájában a minőségi-, környezetirányítási-, MEB- és eszközgazdálkodási követelmények
megvalósításáért, betartásáért, a munkába lépést követő azonnali hatállyal;

• a vezetők felelősek a vállalatirányítási politikai célkitűzések társaságunk keretein belül való érvényesítéséért, a vállalatirányítási előírások
betartásáért.
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