Környezet és minőségpolitika
Környezetvédelmi szolgáltatóként fontosnak tartjuk tevékenységünk szervezésénél, feladataink
végrehajtásánál, a munkánk során adódó problémák megoldása esetén a környezetvédelemmel
kapcsolatos preventív intézkedések, jogi előírások, környezetközpontú szemlélet előtérbe
helyezését.

Mindemellett

nagy

hangsúlyt
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igényeinek,

valamint

szolgáltatásaink minőségének magas szinten tartására.

Elkötelezettségünket bizonyítva és munkánkat segítve bevezettük és fenntartjuk az MSZ EN ISO
14001:2015 illetve az Európai Unió EMAS III. 1221/2009/EK rendelete és a 2017/1505 rendelet és
a 2018/2026 EU rendelet módosításával és az MSZ EN ISO 9001:2015 szerinti Környezetközpontú
és Minőségirányítási Rendszert, melynek keretében a következő kritériumokat, célokat,
feladatokat határozzuk meg:


Tevékenységünk során mindig szem előtt tartjuk, mint hulladékgazdálkodási piaci

szereplő a körkörös gazdaságba való bekapcsolódásunkat.


Betartjuk a mindenkor érvényes jogszabályok és egyéb követelmények előírásait;

kötelességeinket és jogainkat megfelelőképpen érvényesítjük.


Munkánkhoz igyekszünk olyan eszközöket, tárgyi és szellemi javakat felhasználni,

amelyek az adott időben elérhető legmagasabb színvonalat képviselik, megfelelve ezzel a
folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettségünknek.


Munkatársaink számára az oktatások keretén belül biztosítjuk a környezetvédelmi

irányelvek, szemléletek megismerését, valamint a minőségi szolgáltatás nyújtásának alapjait.


Hulladékgazdálkodási koncepciók kialakításánál törekszünk az ökológiai-ökonómia

egyensúly megfelelő kialakítására, a környezeti terhelés csökkentésére, az újrahasznosítási ráta
növelésére, a lehető legjobban illeszkedő technikai módszerek alkalmazására.


Energia szükségleteink fedezésére első sorban a megújuló energiaforrásokat részesítjük

előnyben.


Veszélyes hulladékok és anyagok használatához, tárolásához - gyűjtéséhez, szállításához

kapcsolódó munkafolyamataink során maximálisan betartjuk a környezetvédelemre, a
munkavédelemre és a közlekedésre vonatkozó előírásokat.



Partnereink kiválasztásánál figyelembe vesszük, adott esetben döntőnek tartjuk a

környezetvédelemhez fűződő intézkedéseiket, környezetvédelmi menedzsmentjük megfelelő
kialakítását és működését, a környezeti terhelés csökkentésére irányuló tevékenységük mikéntjét.


Mindenkor törekszünk a megfelelő kapcsolatok kialakítására és ápolására az érdekelt

felekkel a zökkenőmentes szolgáltatás érdekében.


Partnereink és az érdeklődő felek számára minden évben környezeti jelentésben

foglaljuk össze tevékenységeink környezeti hatásait és eredményeit. Ebben adunk tájékoztatást
környezetvédelméért tett programjainkról és intézkedéseinkről.

A fent felsorolt pontok betartása, frissítése érdekében folyamatos ellenőrzést végzünk. A
kapcsolódó technikai, jogi és egyéb szabályozási változásoknak megfelelően módosításokat
hajtunk végre. Mind ezek során törekszünk megfelelő viszonyt kialakítani, és fenntartani a
lakossággal, közigazgatási és ellenőrző szervezetekkel.
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