
A Magyar Telekom Csoport 
Környezetvédelmi Politikája
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A Magyar Telekom Csoport, mint Közép-Európa vezető info-kommunikációs szolgáltatója, és mint a magyar gazdaság 
egyik vezető szereplője kötelezettséget vállal a természet és környezet megóvására, valamint a környezeti állapot 
javítására. Tudatában vagyunk annak, hogy a környezetvédelem egyik legjelentősebb kihívása a klímaváltozás, ezért a 
problémát magunkénak érezve programjainkba olyan célokat határozunk meg, melyek a klímavédelmet is szolgálják.

Küldetésünkkel és 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 az érvényes jogszabályok betartásán túl elébe 
menjünk az általános társadalmi és környezetvédelmi elvárásoknak.

Célkitűzésünk, hogy környezeti terhelésünk csökkentése mellett környezeti teljesítményünket javítsuk.
Távközlési és informatikai szolgáltatásaink fejlesztése, terjesztése és használatba vétele segítségével a társadalom, 
ügyfeleink és magunk számára is lehetőséget nyújtunk a környezetvédelem általános hatékonyságának javítására.

Információs és kommunikáció-technológiai szolgáltatásaink jelentős potenciállal rendelkeznek az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentésében. Ennek aktív kommunikálásával érdekelt feleink irányába lehetőséget terem-
tünk környezeti tudatosságuk növelésére.

Elkötelezettségünk teljesítése érdekében:

!  Csoportszintű környezetvédelmi koordinációs folyamatot működtetünk, és a jelentős hatással bíró szervezeteknél
 bevezetjük és működtetjük az MSZ EN ISO 14001 szabványnak megfelelő környezetközpontú irányítási rendszert.

!  Fejlesztéseink során figyelembe vesszük a környezetvédelmi szempontokat, társadalmi elvárásokat.

!  Beszerzéseink és beruházásaink során fontos szerepet kapnak a környezetvédelmi irányelvek és megfontolások, mely
 elvárások betartását beszállítóinktól, alvállalkozóinktól is elvárjuk, ösztönözve ezzel a környezetvédelmi fejlődésüket.

!  Szolgáltatásaink fejlesztése során törekszünk az energia és más erőforrások felhasználásának csökkentésére, a ter-
 mékek környezeti elemzésére és a pozitív környezeti hatások bizonyítására, kommunikálására.

!  Környezetünk védelmét minden munkatársunk és ügyfelünk számára fontossá kívánjuk tenni, ezért környezetvédelmi
 tevékenységünkről folyamatos tájékoztatást adunk, információs rendszert építünk ki és működtetünk.

!  Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységünk és fejlesztésünk során együttműködünk az érdekelt felekkel,
 tájékoztatásuk érdekében évente jelentést bocsátunk ki eredményeinkről.

!  Tudásunkat és tapasztalatainkat megosztjuk partnereinkkel, segítve őket környezeti programjaik megvalósításában.

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

Budapest, 2006. január 26.
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