Környezetpolitika
A Metalchem Kft. a fenntartható fejlődés fontosságát, valamint a környezet állapotáért
viselt felellőséget felismerve és átérvezve alapvető céljának tekinti, hogy
környezettudatos magatartásával hozzájáruljon a globális környezetvédelmi problémák
megoldásához, valamint a környezet állapotának javulásához.
Szilárd elhatározása, hogy:
 tevékenységét a környezetvédelem szempontjainak figyelembe vételével és a
környezetvédelmi előírások maradéktalan betartásával folytatja,
 törekszik a környezetszennyezés megelőzésére és a természeti erőforrásokkal
való ésszerű gazdálkodásra, valamint
 a környezetre gyakorolt hatását folyamatosan ellenőrzi és javítja.
E célok elérése érdekében a társaság:
 operatív
és
stratégiai
döntéseit
a
környezetvédelmi
szempontok
figyelembevételével hozza meg,
 tervezi bevezetni az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti
környezetirányítási rendszert,
 csökkenti a vegyszerek szállításakor előfordulható környezetszennyezés
veszélyét,
 kiemelt figyelmet fordít a keletkező veszélyes hulladékok (lejárt szavatossági
idejű vegyszereke) szakszerű ártalmatlanítására,
 saját gyártású vegyszerek csomagolásánál előnyben részesíti a visszaforgatott
csomagolóeszközök (vegyszeres konténerek) használatát,
 vevőitől ingyen és saját költségére visszaszállítja a kiürült vegyszeres
konténereket szakszerű tisztíttatás és újrafelhasználás céljából,
 irodahelyiségeiben nagyon gondot fordít az energiatakarékosságra, és ügyel az
irodai
berendezések,
irodaszerek,
takarítószerek
környezettudatos
kiválasztására, valamint az igényes munkahelyi környezet megteremtéséhez
szükséges egészségügyi és ergonomikus feltételek kialakítására,
 a vevők számára értékesített vegyszerek és javasolt felületkezelési technológiák
kiválasztása során – a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével –
folyamatosan törekszik új, környezetbarát eljárások meghonosítására,
 a legújabb technológiákat kívánja felkutatni és alkalmazni, ezért rendszeresen
részt kíván venni hazai és nemzetközi szakmai kiállításokon, konferenciákon,
 tevékenységét a mindenkor hatályos hazai, ill. EU-s környezetvédelmi
jogszabályok betartásával végzi.
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A belső környezettudatos működés mellett a társaság üzleti partnereit is
környezettudatos viselkedésre ösztönzi.
Ennek megfelelően:
 beszállítóitól is elvárja a környezettudatos magatartást, ezért a beszállítói közül
előnyben részesíti a minőség- és környezetirányítási rendszert működtető, vagy
ezeknek megfelelő minőségű termékeket, szolgáltatásokat biztosító
szervezeteket,
 kizárólag a megfelelő környezetvédelmi engedélyekkel rendelkező ártalmatlanító
vállalatokkal áll kapcsolatban,
 szoros együttműködésben dolgozik a hatóságokkal,
 szolgáltatásának
minőségjavításával
folyamatosan
növeli
a
cég
versenyképességét, és aktív segítséget nyújt a szelektív hulladékgyűjtés hazai
rendszerében hiányos területeken.
Budapest, 2012. november 1.

Szűcs László
ügyvezető igazgató
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