
Gy6 r-Giinyii Kiktit6 Zrt. Kdrny ezeti Politikij a

T6rsas6gunk vezet6s6ge felismerte, hogy kdmyezettink fokozott v6delme minden
gazdiikod6 szervezet kritelessdge, hum6n er6forr6saink, term6szeti drtdkeink
folyamatos meg6v6sa 6rdekdben.
A jelen 6s jriv6 gener6ci6i szflmira az eg6szsdges kimyezethez val6 jog biztositesa
6rdek6ben minden k<imyezethaszn6l6 felel6ss6ge, hogy cisszes tev6kenys6g6ben a
k6ros kdmyezetterheldst minim6lisra csiikkentse.
Ennek €rdekdben cdgiink minden tevdkenysdgdt az MSZ EN ISO 14001:2015
szabviny szerinti kcirnyezettudatos cdgir6nyit6s alkalmazdsdval vdgzi, melynek
keretdben:
. Elkdtelezziik magunkat a mindenkori kdmyezetv6delmi tdrvdnyek, jogszab6lyok

6s hat6s6gi ekiirdsoknak val6 megfelelds mellett.
o Cdlul tiizzi*. ki, hogy a munk6nk sor6n megkeressiik azokat az optim6lis

megoldrisokat, amelyekkel a ktimyezetvddelmi szempontokat el6tdrbe
helyezhetjuk iizleti ddntdseinkben, oly m6don, hogy ez ne r6jon elviselhetetlen
terheket a v6llalkoz6sunkra.

r Besz6llit6inkat, alvdllalkoz6inkat kcimyezetvddelmi szempontok alapj6n
min6sitjiik 6s v6lasztjuk meg.

o Hangsrilyt fektetiink az energia hatdkony felhaszn|lisflra, tev6kenys6giinkb6l
ad6d6 ktimyezetszennyezlsek, krfuos kdmyezeti hatrisok, terheldsek lehet6
legkisebb szinten tart6s6ra .

. Kdrnyezetirrinyit6si rendszeriinket 6s az ezzel kapcsolatos kiktit6i logisztikai
tev6kenysdgtinket, naprakdsz inform6ci6k alapjfu az orsziigos ds helyi t6rsadalmi
elv6r6soknak megfelel6en folyamatosan fejlesztjuk.

o Kdrnyezeti teljesftmdnyiinket rendszeresen 6tvizsg6ljuk, az ezzel kapcsolatos
kockhzatokat meghatilrozzxk, 6rt6keljiik 6s int€zked6seket hozunk annak

6rdekdben, hogy elfogadhat6 szinten tartsuk azokat.
r Kdmyezetvddelmi jogszab6lyokat 6s hat6s6gi el6ir6sokat betartjuk 6s betartatjuk.
o Vesz6lyes riru rakod6sdn6l garantdljuk a kdrnyezet biztonsigit 6s a vdszhelyzetek

megel6z6s6t!

Kiirnyezeti politikink megval6sitfsa napi tev6kenys6geinkben:

o Meghat6ro zzuk 6s r<igzitjiik a kdmyezetv6delmi felel6ss6geket. Gondoskodunk
minden alkalmazottunk rendszeres kdmyezetv6delmi k5pz6s9t l 6s

tSjdkoztathsir6l, igy elvrirjuk, hogy ismerjdk a r6juk vonatkoz6 kdrnyezeti c6lokat
6s napi tevdkenys6geik kdrnyezeti hat6sait, a megeltizdsi 6s k6relhdrit6si

m6dszereket. Minden alkalmazottunk kdtelessdge az {ltala 6szlelt

krimyezetszennyezdsre felhivni a vezet6sdg figyelm6t, 6s a kirelhhtithst azonnal

megkezdeni.
o Gondoskodunk a keletkez6 hullad6kok mennyisdg6nek cstikkent6sdr6l, szelekliv

gyiijt6s616l. Megkeressiik az,hjrahasznosit6si lehet6s6geket.
o Elj6r6sokat dolgozunk ki, a baleseti- 6s vesz6ly helyzetek kezel6s6re, 6s

tdreksziink a bekdvetkez6si kockrizatok cstikkent6s6re.

Kiirnyezeti Politikank nyilviinos,
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