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Mindannyiunk törekvése, hogy folyamatainkkal minőségi termékeket  
állítsunk elő, környezet és energiatudatosan gondolkodjunk, 

tevékenységüket az ISO 9001, ISO 14001 és az ISO 50001 szabványok  
és a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban végezzük.

A poralapú termékek gyártása során törekszünk a veszélyes anyagok 
felhasználásának csökkentésére, környezetbarát anyagokkal történő 
kiváltására, a légszennyezés szintentartására, valamint a keletkezett  

hulladék lehető legteljesebb újrahasznosítására.
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Vállalt kötelezettségeink

A minőséggel kapcsolatos célkitűzésink elérése érdekében bevezet-
tük, működtetjük és folyamatosan fejlesszük ISO 9001 szabványoknak 
megfelelő minőségirányítási rendszert, illetve alkalmazzuk a vonat-
kozó egyéb szabályozásokat.

A környezet védelme. Ennek érdekében a Környezetirányítási  
Rendszerünk megfogalmazásánál, üzemeltetésénél a megelőző 
szemlélet következetes érvényesítését tekintjük az egyik legfontosabb 
feladatunknak. Ennek eredményeképpen a környezetszennyezés mi-
nimalizálására törekszünk.

Olyan rendszert hoztunk létre, illetve üzemeltetünk, melynek beépí-
tett eleme a folyamatos javítás. Folyamatos javítási igénynek tekintjük 
a hulladék minimalizálását és a veszélyes alapanyagok optimális 
alkalmazását, energiafogyasztás csökkentését is, mivel ezzel közve-
tett környezetjavítást érhetünk el. 

Mind a külső szabályozásokat (ránk vonatkozó környezetvédelmi 
jogszabályok és határozatok), mind a nem kötelező követelményeket 
igyekszünk a lehető legteljesebb mértékben betartani.
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Jelen környezeti politikára épülő környezeti célok, illetve a célok eléré-
se érdekében megfogalmazott környezeti előirányzatok meghatá-
rozzák azon környezeti teljesítéseket, melyek elérése céljából építettük 
ki a rendszerünket. 
A KIR fenntartásának, fejlesztésének megszervezése biztosítja ezen 
célok:

• hatékony megfogalmazását – tehát, a célok, előirányzatok  
kijelölését – valamint ezek:

• megfelelő felülvizsgálatát, aktualizálását.

Az energiateljesítmény folyamatos javítása.

Minden információ, erőforrás biztosítása annak érdekében, hogy azok 
a követelmények és célok eléréséhez rendelkezésre álljanak.

Az energiahatékonyságra, az energiahasznosításra és az energiafel-
használásra vonatkozó alkalmazható jogszabályi és egyéb követel-
ményeknek teljeskörű megfelelés

Piaci feltételekhez igazodva, komoly erőfeszítéseket teszünk  
a fenntarthatóságért, a környezetért, a termékeink környezet-
barát fejlesztéséért. Törekszünk gyártástechnológiánkat ener-
giatudatosan fejleszteni, melyekben optimalizálni tudjuk az 
erőforrások felhasználását, kiemelten kezelve az érdekelt felek 
elégedettségét, reklamációmentes értékesítést.

Környezettudatosan fejlesztett termékeink és szolgáltatásaink 
felhasználásával hosszútávon biztosítjuk, hogy felhasználóink, 
partnereink egészséges és sikeres életet élhessenek. Biztosítjuk, 
hogy munkatársaink a cég céljainak elérésével megvalósíthas-
sák egyéni céljaikat is. 

Vállalt kötelezettségeink
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Támogatjuk az olyan energiahatékony termékek és szolgáltatások  
beszerzését, amelyek hatással vannak az energiagazdálkodási teljesít-
ményre, valamint az energiagazdálkodási teljesítményjavulást figyelem-
be vevő tervezési tevékenységeket.

A tevékenységünk során törekszünk a kisebb energiafelhasználással járó 
technológiák alkalmazási arányának javítására, az energiafelhasználás  
fokozatos csökkentésére.

Az energiafelhasználás szempontjából célul tűztük ki, hogy a szolgálta-
tásaink során folyamatosan fejlesztjük azon folyamatainkat, melyekben  
optimalizálni tudjuk az erőforrások felhasználását.

Energiafelhasználással kapcsolatos tevékenységünket a szabvány  
és a szabályozás szerint felülvizsgáljuk, értékeljük, figyelembe véve  
a tulajdonosi elvárásokat is.

Cégvezetésünk által jóváhagyott MIR-KIR-EIR politikát a munkatársak 
számára oktatjuk, a belső, ill. külső érdekelt felek számára nyomtatott,  
ill. elektronikus formában rendelkezésre bocsájtjuk.

Markovich Béla
ügyvezető
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