
 

 Copyright Magyar Telek om Nyrt. Minden jog fenntart va   

A MAGYAR TELEKOM KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYELVE 

 

TARTALOM  

 

Átfogó szabályozás és alapelvek 
1) Általános kötelezettségvállalás 

2) Közpolitika 

3) Elővigyázatosság elve 

4) Beszállítói elvárások 

Klasszikus környezetvédelmi kérdések 

6)  Klímaváltozás és energia 
8)  Természeti erőforrások és hulladékgazdálkodás 
9)  Infrastruktúrafejlesztés és -fenntartás 

11) További környezetvédelmi témák, pl. víz és biodiverzitás 
 

Egészségügyi vonatkozású környezetvédelmi kérdések 

7)  Veszélyes és egyéb szennyezőanyagok, egészségvédelem 

10) Elektromágneses terek hatása 
 

Menedzsment és érdekelt felek bevonása 
5) Menedzsmentrendszerek és auditok 

12) Rendszeres jelentések 
13) Hatály, felülvizsgálat és az érdekelt felek bevonása 
 

 
1. ÁLTALÁNOS ELKÖTELEZŐDÉS 

A Magyar Telekom (MT) elkötelezett amellett, hogy saját jelenlegi és új tevékenységei 
tekintetében vezető szerepet vállaljon a környezetvédelem terén . A jelen és a jövő generációk 
szükségleteit és törekvéseit felismerve az MT figyelembe veszi az összes releváns szempontot 
saját tevékenységét illetően és az értéklánc érintett további és megelőző szakaszaiban is . 

 
2. KÖZPOLITIKA 

Az MT felismeri a globális fenntarthatóság eléréséhez szükséges közpolitikai törekvések jelentőségét. 
Az MT különösen az ÜHG kibocsátások abszolút csökkentési céljait és a 2015-ös Párizsi 
Megállapodásban foglalt célértékek elérését támogatja.  

3. AZ ELŐVIGYÁZATOSSÁG ELVE 

Az MT működésének minden földrajzi területén betartja a jogszabályi követelményeket. A jogszabályi 
követelményeken túlmenően az MT az elővigyázatosság elvét követi jelenlegi és új vállalkozásaiban. 
Arra törekszünk, hogy a jelenlegi és új projektek, termékek és szolgáltatások kedvezőtlen környezeti 
hatásait megelőzzük vagy minimalizáljuk. A Környezeti Kockázatelemzések az akvizíciókhoz 
kapcsolódó átvilágítás szerves részét képezik. Szorgalmazzuk és elősegítjük, hogy a külső partnereink 
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(beszállítóink, engedélyeseink, vegyesvállalati és outsorucing partnereink) is alkalmazzák az 
elővigyázatosság elvét. 
 

4. BESZÁLLÍTÓI ELVÁRÁSOK 
 

Az MT felelőssége saját tevékenységi körén túl kiterjed a beszállítóiéra is. Az MT beszállítóit kötik a 
Beszállítói Működési Kódex követelményei és a vonatkozó szerződéses feltételek is, amelyek a 
beszállítók kiválasztásának, megbízásának és értékelésének részét képezik. A kódex itt érhető el:. 
Az MT beszállítóinak szerződéses kötelezettsége az MT fenntarthatósági minimum követelményeinek 
való megfelelés. Az MT rendszeresen felülvizsgálja és finomítja a termékekre, szolgáltatásokra és 
beszállítókra vonatkozó követelményeit. 

5. MENEDZSMENTRENDSZEREK ÉS AUDITOK 

Az MT Integrált Irányítási Rendszert működtet, amelynek része a vállalat környezeti 

hatásainak kezelésére szolgáló környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) is.  A rendszer 
rendszeresen harmadik fél általi auditon esik át. Az MT tagvállalatoknál különállóan 
megvalósított rendszerek és tanúsítások fokozatosan integrációra kerülnek az egységes 
vállalati rendszerbe. Az MT folyamatosan fejleszti a környezetközpontú irányítási rendszerét 

környezetvédelmi teljesítménye javítása érdekében. 

6. KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS ENERGIA 

A klímaváltozás az MT Fenntarthatósági Stratégiájának és Energiapolitikájának központi 
témája. Az MT elkötelezett a hosszútávú klímavédelmi stratégiájának kialakítása mellett, 

ezért 2030-ig szóló kibocsátáscsökkentési és megújuló energiafelhasználási célokat határozott 
meg, amit a Science Based Target initiative (SBTi) is megerősített, ezek: 

• 84%-kal csökkenti Scope 1-2 kibocsátásait 2015-höz képest 2030-ra, 

• 30%-kal csökkenti a Scope 3 kibocsátását 2017-hez képest 2030-ra 

• 100%-ban megújuló villamosenergiát használ 2021-től. 

 

7. VESZÉLYES ÉS EGYÉB SZENNYEZŐANYAGOK, EGÉSZSÉGVÉDELEM 

 
Az MT szorosan együttműködik közvetlen beszállítóival a szállítói láncban megjelenő (potenciálisan) 
veszélyes anyagok nyomon követésében és lehetőség szerinti kiváltásában(elkerülésében). Ez az 
együttműködés kiterjed a REACH jelöltlistában, a RoHS Direktívában megjelölt, továbbá a Vegyi 
Anyagok Besorolásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere (GHS) alapján 
veszélyesnek tekintendő minden anyagra.  

Hosszú távú cél a jelenleg még szabályozás alá nem eső potenciálisan veszélyes anyagok elkerülése, 
így az MT tiltja ezen anyagoknak az MT által beszerzett eszközökben történő alkalmazását. Az MT ezt 
a tiltást a legfontosabb eszközbeszállítókkal szoros együttműködésben valósítja meg.  

 
 

https://beszerzes.telekom.hu/beszerzes/portal/objects-beszerzes/doc/mukodesi_kodex_hu.pdf
https://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/fenntarthatosagi-strategia
https://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/Energiapolitika.pdf
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8. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
 
Az MT kötelezettséget vállal a hulladék keletkezésének lehetőség szerinti elkerülésére a 
berendezések és anyagok ismételt felhasználásának, valamint a nyersanyagok újrahasznosításának 
elősegítésével. Támogatja a körkörös gazdaság megvalósítását a digitalizációval segített 
dematerializáció által kínált üzleti lehetőségek kiaknázása és közösségi gazdaság támogatása által. 
Mindezeken túlmenően az MT több termékvonatkozású specifikációt alkalmaz a beszállítók 
kiválasztása során különböző olyan környezeti szempontok megjelenítése érdekében, mint az 
energiafogyasztás és kibocsátások csökkentése. 
 

9. INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS ÉS -KARBANTARTÁS 
 
Az MT magas technológiai színvonalú infrastruktúra rendelkezésre állása és fejlesztése esetén képes 
termékeit és szolgáltatásait működtetni. Az új infrastruktúrák bevezetésekor az MT figyelembe veszi 
az életciklusuk alatt felhasznált energia mennyiségét és a környezetre gyakorolt hatásukat. A 
rendszeres karbantartás biztosítja a hatékony működést  és a rendszerek hosszú élettartamát. 
 

10. ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSAI 

 
Az MT tudatában van annak, hogy egyes érintett felek aggódnak az elektromágneses erőterek 
lehetséges káros hatásai miatt. 
Az MT figyelemmel kíséri a vonatkozó tudományos eredményeket, és a többségi tulajdonos Deutsche 
Telekom Csoport weboldalán részletes tájékoztatás található a legújabb technológiákról és a 
szakértői testületek és szervezetek tudományos elemzéseiről.  
 

11. TOVÁBBI KÖRNYZETI TÉMÁK 

 
Az MT tisztában van más környezeti témák, például a vízfogyasztás vagy a biodiverzitás fontosságával 
is. Bár a vállalat ezekkel kapcsolatos ismert hatásai csekélyek, az MT törekszik ezen hatások – az 
ésszerűség határain belül elérhető – csökkentésére. Az MT infokommunikációs megoldások 
segítségével támogatja a vízfogyasztás transzparenciáját, a vízgazdálkodási rendszereket, illetve a 
védett természeti értékek védelmét. 
 

12. RENDSZERES JELENTÉSEK 
 
Az MT környezetvédelmi eredményeiről a meghatározott kulcsmutatók mentén rendszeresen 
beszámol a Magyar Telekom Csoport Fenntarthatósági Jelentésében. 
Az MT ugyanakkor környezetvédelmi eredményeit az Éves jelentésében is szerepelteti.  
 

13. HATÁLY, FELÜLVIZSGÁLAT ÉS ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA 

 
A jelen irányelv hatálya kiterjed minden teljes egészében konszolidált Magyar Telekom Csoport 
tagvállalatra, évente áttekintésre kerül, és az alábbi esetekben módosul:  

• szabályozói környezet változása; 

• fontos hivatkozások, alapvető szabványok változása; 

• létező és nem kellő mértékben érintett környezeti hatásokra vonatkozó új információk;  

• érdekelt felek (pl. befektetők, ügyfelek, munkavállalók) elvárásaiban történő változások, 
amelyek az érdekelt felekkel folytatott kommunikáció és párbeszéd különböző formáiban 
jelennek meg. Ugyanakkor az MT állandó online felmérés keretében is gyűjti az érintett felek 
visszajelzéseit.  

https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/climate-and-environment/is-01-climate-andenvironment-context/mobile-communications-and-health-353630
https://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/fenntarthatosagi-jelentesek
https://s.surveyanyplace.com/s/stakeholderhu
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Az esetlegesen hatályban lévő részletesebb belső szabályozások mindaddig hatályban 
maradnak, amíg a jelen Környezetvédelmi Irányelvben lefektetett alapelvekkel nem ütköznek. 

 


