
A Fővárosi Vízművek Budapesten és az agglomerációban 
2 millió fogyasztó számára biztosítja az élethez nélkülözhe-
tetlen, kiváló minőségű ivóvizet, továbbá szennyvízkezelési 
szolgáltatást nyújt az élővizek védelme érdekében.

Az FV Zrt. felső vezetése Integrált Irányítási Politikájában  
fogalmazta meg üzleti stratégiáját, jövőképét és kötelezettség-
vállalásait, melyeket jelen Energiagazdálkodási Politikában 
részletezett tartalmakkal egészít ki és tesz teljessé.

Társaságunk vezetősége elkötelezte magát az ISO 50001 
szabvány követelményeinek megfelelő energiagazdálkodási 
irányítási rendszer bevezetése, működtetése és folyamatos 
fejlesztése iránt, mellyel az erőforrás- és környezetkímélő 
gazdálkodás elveinek érvényre juttatását kívánja erősíteni,  
a vevőközpontú működés alapvető kívánalmainak maradékta-
lan teljesítése mellett, azokkal teljes összhangban.

Az FV Zrt. vezetése magára nézve kötelezőnek tekinti, hogy a 
Társaság egésze, valamint az energiafelhasználás szempont-
jából jelentős hatású szervezeti egységei számszerű vállalást 
tegyenek az energiagazdálkodási teljesítmény javítására vo-
natkozóan, melyek teljesülését tervezett időközönként ellenőrzi.
 
Annak érdekében, hogy az energiagazdálkodási célok teljesü-
lése biztosítható legyen, Társaságunk felső vezetése gondos-
kodik a szükséges információs-, humán- és pénzügyi erőforrá-
sok megteremtéséről és rendelkezésre tartásáról.
 
Az erőforráskímélő gazdálkodás részeként, az energetikai fej-
lesztésekre elkülönített forrásait az életciklus-költség elemzés 
elvei mentén használja fel, és törekszik az energiahatékony 
termékek és szolgáltatások beszerzésére. Az FV Zrt. felső 
vezetése olyan belső szabályozói környezetet biztosít, amely 
teret enged az energiahatékonyság javításában rejlő potenci-
álok feltárásának és kiaknázásának, valamint kiemelten kezeli 
az alternatív energiaforrások hasznosításának lehetőségeit.  
A tervezési folyamatok során különös figyelmet szentel e lehe-
tőségek proaktív értékelésének. 

Az energiafelhasználás fajlagos csökkentése, az energiahasz-
nosítás racionalizálása, valamint a hatékonyság javításának 
megtervezése és végrehajtása során a Társaság a mindenkor 
hatályos jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve jár el. 

A Fővárosi Vízművek Zrt. felső vezetése gondoskodik arról, 
hogy a Társaság Energiagazdálkodási Politikájában megfo-
galmazott hitvallása és kötelezettségvállalásai minden érde-
kelt félhez eljussanak, és az általa felügyelt folyamatok felelő-
sei támogassák azok megvalósítását. 
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Budapest Waterworks provides high quality drinking water for 
2 million consumers in Budapest and the agglomeration which 
is essential for life and also provides wastewater treatment 
services in order to protect natural water resources.

The Company’s management has stated its business strategy, 
vision and commitment in the Integrated Management Policy, 
which is completed by the contents detailed in the present  
Energy Management Policy.

The company’s management has committed itself to imple-
ment, operate and continuously develop an energy manage-
ment system that is compliant with the requirements of the ISO 
50001 standard; in order to enhance the implementation of re-
source and environment saving economic principles, by fully 
complementing and harmonizing with the basic requirements 
of customer-orientated operation.

The senior management engages itself to require quantified 
undertakings from the Company and its units with important 
impact on energy use to improve energy management perfor-
mance, and the compliance is reviewed by scheduled periods.

The Company’s senior management provides the availability 
of the required information, human and financial resources  
to ensure the fulfilment of energy management targets and 
estimates.

As a part of energy source saving management the resources 
dedicated to energetic developments are used by the princi-
ples of life-cycle cost analysis and the purchasing of energy 
efficient products and services are aimed.

The Company’s senior management provides an inner regula-
tory environment that supports the unfolding and exploitation 
of potential gained by energy efficiency improvement, further-
more it emphasizes the utilization possibilities of alternative 
energy sources. Proactive evaluation of these opportunities is 
severely taken into account by planning procedures.

The Company proceeds by all regulatory obligations in force 
in the course of decreasing specific energy use, rationalization 
of energy utilization, planning and execution of efficiency im-
provement actions.

The senior management of Budapest Waterworks ensures 
that its vision and commitments stated in the Company’s  
Energy Management Policy is delivered to every interested 
party, and the responsibles of the processes controlled by the 
management support their implementation.
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