
                         Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.  
 

         
 

Energiagazdálkodási Politika 

Az ÉRV. Zrt. egyik legfontosabb céljának az optimális árú, kiváló minőségű víziközmű-szolgáltatás 
biztosítását tekintjük, a természet legteljesebb tiszteletben tartásával. 

Küldetésünk teljesítése, céljaink elérése, és ehhez kapcsolódóan az energiafelhasználásunk optimalizálása 
érdekében elköteleztük magunkat az MSZ EN ISO 50001:2019 szabványnak megfelelő Energiagazdálkodási 
Irányítási Rendszer kiépítése, folyamatos fenntartása és fejlesztése mellett, melynek működtetése során: 

 A tevékenységeinkre és az energiagazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások 
követelményeit rendszeresen figyeljük, és működésünk során betartjuk. 

 Tevékenységünkkel összhangban a működés környezetterhelő hatásait, valamint az 
energiafelhasználást rendszeresen értékeljük, és azokat a lehető legalacsonyabb mértéken tartjuk, a 
fajlagos energiafelhasználást optimalizáljuk.  

 Az energiahatékonysági mutatók javítására energiairányítási programokat (célokat, előirányzatokat 
és cselekvési terveket) dolgozunk ki, amelyek teljesülését nyomon követjük és értékeljük. A 
megvalósításukhoz szükséges erőforrásokat és információkat biztosítjuk. 

 Az energiafelhasználási-, valamint az annak optimalizálását biztosító folyamatokat tervezzük, 
teszteljük és bevezetjük, a működtetésükhöz szükséges erőforrásokat biztosítjuk. Gondoskodunk 
módszereink, folyamataink hatékonyságának értékeléséről, fejlesztéséről. 

 A beruházások, felújítások tervezése és kivitelezése során kiemelt figyelmet fordítunk az 
energiahatékonysági célok érvényesülésének biztosítására. 

 A legmodernebb és legmegfelelőbb, kedvező energiafelhasználású technológiák alkalmazására 
törekszünk. A Társaság rendelkezésére álló kapacitások optimális kihasználására törekszünk. 

 Beszállítóinkkal kölcsönösen előnyös kapcsolatokat építünk ki, bevonva őket fejlesztési ötleteink 
megvalósításába. A beszerzéseknél kiemelten figyelembe vesszük az energiahatékonysági szempontokat 
is. 

 Munkatársaink energiatudatosságát, valamint képzettségét folyamatosan fejlesztjük, bevonásukat 
ösztönözzük, elkötelezettségüket növeljük. Munkavállalóink energiatudatos magatartással, az 
energiateljesítmény növelése érdekében betartják az előírásokat és szabályokat, felelősséget vállalva az 
elvégzett tevékenységért. 

 Az eltérések kezelése érdekében intézkedéseket hozunk, feltárjuk és megszüntetjük a hiba-okokat 
és a hibalehetőségeket. 

 Folyamatosan vizsgáljuk a rendszer működését, módszereink hatékonyságát, valamint objektíven 
mérjük az elért eredményeket. Belső auditokat és vezetőségi átvizsgálást tartunk. 

 A Társaság felső vezetése gondoskodik arról, hogy a Társaság Energiagazdálkodási 
Politikájában megfogalmazott hitvallása és kötelezettségvállalásai minden érdekelt félhez eljussanak, 
és az általa felügyelt folyamatok felelősei támogassák azok megvalósítását. 

Fenntarthatóságra törekvő közszolgáltató társaságként kötelezettségünknek érezzük, hogy a minőségi 
szakmai tevékenységünk mellett aktívan részt vállaljunk olyan kezdeményezésekben, melyek hozzájárulnak 
az erőforrások körültekintőbb felhasználásához, a környezet védelméhez és a hosszútávú, fenntartható 
fejlődés biztosításához. A fenti elvek szerinti működés reményeink szerint hozzájárul a megfogalmazott 
célok megvalósításához.  
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