
 

Környezeti-, Energiagazdálkodási-, Munkahelyi egészségvédelem-és 

biztonság Politika 

 
A VT Plastic Gyártó Kft. festetlen, festett, szerelt és pur habosított műanyag termékek gyártásával foglalkozik. A 

hosszútávú üzleti fejlődés alapvető feltételének tekinti a környezeti elemek ésszerű igénybevételét és az indokolatlan 

környezetterhelés elkerülését, az energiafelhasználás és energiafogyasztás ésszerű keretek között tartását, az elérhető 

energiaforrások hatékony felhasználását, a biztonságos és egészséges munkahelyek biztosításával a munkával 

kapcsolatos sérülések és egészségkárosodás megelőzését. 

 

A VT Plastic Gyártó Kft. környezeti, energiagazdálkodási és munkahelyi egészségvédelem-és biztonság irányítási 

rendszereinek fenntartásában, fejlesztésében az alábbiakra kötelezi el magát 
 

o a környezet védelmére, beleértve a szennyezés megelőzésére és a környezeti terhelés folyamatos 

csökkentésére, valamint az erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra; 

o tevékenységünkből származó környezeti-, energiagazdálkodási, munkabiztonsági és egészségvédelmi 

lehetőségek és kockázatokat azonosítására, veszélyek kiküszöbölésére, a kockázatok csökkentésére a 

szükséges intézkedések meghozatalával,   

o a megfelelési kötelezettségei (érdekelt felek, jogszabályi és egyéb előírások) teljesítésére, 

o a jelentős energiafelhasználással, energiafogyasztással járó tevékenységeink figyelemmel kísérésére, 

o a magasabb energiateljesítményű berendezések, szolgáltatások beszerzésére, 

o a tevékenységeinkhez felhasznált anyag- és energiamennyiségek optimalizálására, 

o a sérülések és az egészségkárosodás megelőzésére, 

o a munkavállalókkal folytatott konzultációra és részvételre, 

o a környezetirányítási, energiagazdálkodási valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság 

irányítási rendszereinek folyamatos fejlesztésére. 

 

A politikánk keretet ad a célok elérésére, mellyel környezetirányítási, energiagazdálkodási valamint munkabiztonsági 

és egészségvédelmi teljesítményünket kívánjuk javítani. 

 

A VT Plastic Gyártó Kft. tájékoztatással, oktatással és ellenőrzéssel támogatja munkatársainak felelősségtudatát és a 

hatékony környezet-és energiagazdálkodás, munkabiztonság és egészségvédelem érdekében végzett tevékenységét.  

 

Az ügyfelekkel, munkatársainkkal, hatóságokkal és egyéb érdekelt felekkel rendszeres kommunikációt folytatunk a 

szervezet környezetvédelmi, energiagazdálkodási, munkabiztonsági és egészségvédelmi intézkedéseiről, gyártási 

tevékenységünk és termékeinek környezetre gyakorolt hatásairól.  

Az alvállalkozóinktól és beszállítóinktól elvárjuk a környezetvédelmi, energiagazdálkodási, munkabiztonsági és 

egészségvédelmi alapelveink és előírásaink betartását, amelyet folyamatosan ellenőrzünk.  

 

A VT Plastic Gyártó Kft. Környezeti-, Energiagazdálkodási-, Munkahelyi egészségvédelem-és biztonság Politikájának 

megvalósítása érdekében az MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ EN ISO 50001:2019 és az MSZ ISO 45001:2018 

szabványok szerinti környezetközpontú-, energiagazdálkodási-és munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási 

rendszereket működtet, amelyeket folyamatosan fejleszt. A rendszeres értékelés eredményei alapján folyamatosan 

felülvizsgálja a rendszerek hatékonyságát.  

 

A vezetőség felelősséget vállal a rendszerek környezeti, energiagazdálkodási, munkabiztonsági és egészségvédelmi 

teljesítményének fejlesztésére, a tudatosság előmozdítására a szervezeten belül, valamint a működéshez, céljaink 

eléréséhez és politikánk megvalósításához szükséges erőforrások biztosítására. 

 

Székesfehérvár, 2020.10.30. 

 


