KÖRNYEZETI POLITIKA

A Szentkirály KFT a kertészkedő gazdáknak készít olyan gépeket, eszközöket, melyek megkönnyítik munkájukat.
A termékeink hosszú időn keresztül megbízható társai a vevőinknek.
A Társaságunk vezetése tudatában van annak, hogy hosszú távú céljai eléréséhez a környezettudatos magatartás
kialakítása és fejlesztése alapvető követelményt jelent. A versenyképesség megőrzése, további javítása érdekében
összhangot teremtünk gazdasági és környezetvédelmi tevékenységeink között.
A környezetközpontú irányítási rendszerünk érvényessége a Vaskapu-puszta 099/2. üzemegység.
A KIVÁLÓSÁG SZÜKSÉGESSÉGE:
A modern vállalkozás a környezetvédelmet stratégiai tényezőnek ismeri el. A globális verseny legújabb fázisában
a társadalom egyre növekvő érzékenységet tanúsít a környezetvédelem iránt. Az érdeklődés fókuszában a
műszaki megoldások állnak, melyek a gyártás során károsanyag-emisszió egyidejű csökkenésével anyag- és
energia megtakarításhoz vezetnek.
A JOGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS:
A Szentkirály Kft. vállalja, hogy törekszik minden környezetvédelmi jogszabály előírásnak eleget tenni.
KÖRNYEZTVÉDELMI ELVÁRÁSAINK:
Tevékenységünk során:
A Szentkirály Kft törekszik arra, hogy a működéséből eredő környezeti kockázatot jelentő hulladék mennyiségét
csökkenti és fokát a lehető legalacsonyabb szinten tartja.
Termékeinkkel szemben:
Termékeinknél nagy gondot fordítunk arra, hogyan használjuk fel újra azokat az anyagokat, amelyekből a
kapálógépek és gyártószerszámaik készülnek. Nagyon alaposan figyelünk termékeink fejlesztése és gyártása
során minden egyes folyamatra. Arra is figyelünk, hogy ha egy gyártott terméket többé nem használunk, a
nyersanyagokat külön lehessen válogatni, majd újrahasznosítani.
Képzés területén:
Csak átgondolt és kellően megalapozott felkészülést követően születnek igazi sikerek.
Ezért rendszeres szakmai képzéssel járulunk hozzá dolgozóink környezetközpontú gondolkodásához.
Beszállítóinkkal szemben:
Beszállítóinktól, alvállalkozóinktól elvárjuk, hogy környezetbarát termékeket, anyagokat, berendezéseket
nyújtsanak számunkra. Társaságunk telephelyén esetenként munkát végző alvállalkozókat tájékoztatjuk, hogy
munkájuk során Társaságunk belső szabályait be kell tartaniuk.
Környezetirányítási rendszerünkben:
A Környezetirányítási Rendszer építés első lépéseként a nemzetközileg elismert MSZ EN ISO 14001:2005
szabvány bevezetésével és működtetésével kívánunk megfelelni.
A JÖVŐ:
Fennmaradásunkhoz és eredményes működésünkhöz szükséges állandó fejlődés érdekében valljuk, hogy a
jelenlegi állapotnál mindig van jobb. A vezetés biztosítja, hogy a megfelelő vezetői és adminisztratív ellenőrzések
működjenek, valamint a visszacsatolások révén az ezen nyilatkozatban megfogalmazott célok fenntarthatóak
legyenek és a rendszer folyamatosan fejlődjön.
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