
 

 

 

A MAGYAR TELEKOM CSOPORT KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA 
 
A Magyar Telekom Csoport, mint Közép-Európa egyik vezető infokommunikációs szolgáltatója, és mint a magyar gazdaság 
egyik vezető szereplője messzemenőkig törekszik a természet és környezet megóvására a szennyezések megelőzésére, 
valamint a folyamatos fejlesztésére.  

Kiemelten fontos számunka, hogy felelősségteljesen járjunk el szolgáltatásaink teljes életciklusa mentén, jelentős szerepet 
vállaljunk a mai ökológiai, gazdasági és társadalmi kihívások megoldásában. 

A fenntarthatósági stratégiánkkal összhangban, az információs társadalomban betöltendő szerepünk révén felelősséget 
érzünk a fenntartható fejlődés alapelveivel történő harmonizációra. 

Csoportszinten és egyénileg, tagvállalati szinten is arra törekszünk, hogy a vonatkozó jogi és egyéb követelmények betartásán 
túl, elébe menjünk az általános társadalmi és környezetvédelmi elvárásoknak.  

Tudatában vagyunk annak, hogy a környezetvédelem egyik legjelentősebb kihívása a klímaváltozás, ezért a problémát 
magunkénak érezve programjainkban olyan célokat határozunk meg, melyek a klímavédelmet is szolgálják.  

 
Elkötelezettségünk teljesítése érdekében: 
 

• A releváns tagvállalatok bevonásával csoportszintű, ISO 14001 szabványnak megfelelő környezetközpontú 
irányítási rendszert működtetünk és folyamatosan fejlesztünk a környezeti teljesítmény javítása érdekében.  

• A digitalizáció megváltoztatja a társadalmunkat, mi támogatjuk ezt a változást intelligens termékekkel és 
szolgáltatásokkal, egyszerűsítve és gazdagítva az emberek életét. Törekszünk arra, hogy fejlesztéseink a társadalmi, 
gazdasági és környezeti értékek mentén jöjjenek létre.  

• Információs és kommunikáció-technológiai szolgáltatásaink jelentős potenciállal rendelkeznek az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentésében. Érdekelt feleink felé történő aktív kommunikációval lehetőséget teremtünk 
környezeti tudatosságuk növelésére.  

• A Magyar Telekom elkötelezett a hosszútávú klímavédelmi stratégia kialakítása mellett, ezért 2030-ig szóló 
kibocsátáscsökkentési és megújuló energiafelhasználási célokat határozott meg, amit a Science Based Target 
initiative (SBTi) is megerősített.  

• Szolgáltatásaink fejlesztése során törekszünk az energia és más erőforrások felhasználásának csökkentésére, a 
termékeink környezeti elemzésére és a pozitív környezeti hatások kiemelésére, kommunikálására.  

• A Magyar Telekom rendszeresen felülvizsgálja és pontosítja a termékekre, szolgáltatásokra és beszállítókra 
vonatkozó követelményeit. A beszállítók szerződéses kötelezettsége a fenntarthatósági minimum 
követelményeknek való megfelelés.  

• Környezetünk védelmét minden munkatársunk és ügyfelünk számára fontossá kívánjuk tenni, ezért 
környezetvédelmi tevékenységünkről folyamatos tájékoztatást adunk. Környezetvédelmi eredményeinkről a 
meghatározott kulcsmutatók mentén beszámolunk a Magyar Telekom Csoport Fenntarthatósági Jelentésében, 
amely minden évben kiadásra kerül.  

 

A Magyar Telekom Csoport vezetősége kinyilvánítja, hogy tevékenységét jelen környezetvédelmi politika irányelvei szerint 
végzi, és ezt minden munkatársától elvárja. 
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