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KÖRNYEZETI POLITIKA

Az Alufe Kft. megalapítása óta folyamatosan szem előtt tartotta, hogy hosszú távú üzleti
fejlődésének alapvető feltétele a környezeti elemek ésszerű igénybevétele és a
környezetet terhelő káros hatások minimális szintre való korlátozása. Mindezt
hangsúlyozza úgy, hogy a Kft. fő tevékenysége az alumínium szerkezetek gyártása,
építőipari generál kivitelezés, projektmenedzsment.

A MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszer kiépítésével törekszik
arra, hogy az előzőeken túlmenően egyre magasabb szinten tudjon megfelelni az új
kihívásoknak, és napról napra tudja javítani környezeti munkájának minőségét. Ennek
értelmében a társaság kinyilvánítja szándékait:
• a gazdaságilag elérhető legmagasabb szintű technológiák alkalmazására,
melyekkel csökkenthetőek a felhasználások és kibocsátások szintjei;
• kitüntetett figyelmet fordít
a természeti erőforrásokkal való takarékos
gazdálkodásra, ennek keretében programokat szervez a hulladékok szelektív
összegyűjtésére és lehetőség szerinti újrahasznosítás elősegítésére.;
• a
munkatársak folyamatos képzésére és a környezetvédelmi célok
megvalósítására való ösztönzésükre;
• az egészséges és biztonságos munkahelyi környezet kialakítására, a
környezetkímélő vállalati kultúra megteremtésére, a veszélyforrások
csökkentésére és a váratlan események megelőzésére;
• a környezetvédelmi jogszabályok és előírások folyamatos betartására;
• a környezetre gyakorolt káros hatásokat összes tevékenységi területen felmérjük
és megpróbáljuk megelőzni. Ebbe beletartozik a vészhelyzetek megelőzése,
illetőleg hatásuk minimalizálása is. Különösen fontos az erőforrások és az energia
kíméletes és hatékony felhasználása, valamint az üzemi berendezések
biztonságos működtetése. Ennek értelmében a környezetvédelmi előírások
betartása magától értetődik.
• a beszállítókkal, alvállalkozókkal, szolgáltatókkal, és hasznosítást végző
vállalatokkal együtt – biztosítjuk a termékek és a gyártási telephely környezetbarát
jellegének folyamatos javítását.
• a vezetőség felelős a környezetvédelmi politika alapelveinek betartásáért, valamint
a
környezetmenedzsment
rendszer
működőképességéért.
A
környezetmenedzsment rendszer és a környezeti politika felülvizsgálata
megfelelőség és alkalmasság szempontjából, valamint azok szükség szerinti
aktualizálása rendszeresen megtörténik.
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ALUFE Fémszerkezeti Kft.

•

a Ktf. összes munkatársát funkciójuknak megfelelően tájékoztatjuk a
környezetvédelmi kérdésekről, képezzük és motiváljuk őket, így segítve elő a
környezettel szembeni felelősségtudatuk kialakulását. A munkatársak
elkötelezettek eme irányelvek mellett.

Tudatában vagyunk annak, hogy környezetünk állapotáért felelősséggel tartozunk, ezért
elkötelezettjei vagyunk a fejlődésnek és a folyamatos javításnak, mert a szép, tiszta és
egészséges környezet nemcsak a munkafeltétel, hanem a társadalmi jólét fontos eleme is.

Az Alufe Kft. környezeti céljairól, tevékenységeiről és eredményeiről a megfelelő módon
tájékoztatja az érdekelt feleket, Környezeti Politikája nyilvános.
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