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KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI POLITIKA
A TBMI Hungary Kft. a vevői igények maximális kielégítése mellett a gazdaságos, környezetkímélő
Műanyag fröccsöntött műszaki termékek gyártási tevékenységét tűzte ki céljául. Tevékenysége során a
környezeti szempontokat figyelembe véve a legkisebb környezeti terhelésre törekszik.
A TBMI Hungary Kft. határozott célja, hogy érdekelt feleink elvárásait biztonságos és környezetbarát
szolgáltatásaival folyamatosan teljesítsük, információáramlást biztosítsunk számukra, ezzel ösztönözve a
szolgáltatásaink iránti igényt.
Az alkatrészek gyártásával járó káros környezeti hatások rendszeres felmérésen alapuló csökkentése
elsődleges céljaink közé tartozik, melyet ellenőrzéssel és környezetközpontú irányítási rendszerünk
folyamatos fejlesztésével biztosítunk. Munkánk során betartjuk a törvényi előírásokat, azokat folyamatosan
alkalmazzuk annak érdekében, hogy a környezeti tényezőinket jobban megismerjük, azok kedvezőtlen
hatásait megszüntessük vagy minimalizáljuk.
Környezetirányítási rendszerünk alapelveinek betartása és működtetése érdekében az alábbiakat valósítjuk
meg:
- gyártási folyamatainkban folyamatosan keressük azokat a technikákat, melyek a szennyezés
megelőzést lehetővé teszik számunkra, a havária események megelőzését elsőrendű fontosságúnak
tartjuk,

-

-

a keletkező hulladékok mennyiségének alakulását folyamatosan figyelemmel kísérjük, vizsgáljuk a
csökkentési, újrahasznosítási lehetőségeket, beszállítóink kiválasztásakor előnyben részesítjük a
környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szabályokat betartó vállalkozásokat,

-

Korszerű, gazdaságos, a nemzetközi elvárásoknak is megfelelő, a környezetet kevésbé terhelő
anyagokat, technológiákat és eljárásokat alkalmazunk – figyelembe véve a kockázatainkat és
lehetőségeinket;

-

Elvárjuk és megköveteljük munkatársainktól, szerződéses partnereinktől, hogy napi munkavégzésük
során a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, a vonatkozó jogszabályi
követelményeknek, előírásoknak megfelelően tevékenykedjenek; dolgozóink és a cég nevében eljáró
személyek, szervezetek környezeti tudatosságának növelésére folyamatos tájékoztatással, célzott
oktatásokkal törekszünk, ismertetjük a környezetvédelmi követelményeket alvállalkozóinkkal,
beszállítóinkkal
Új beruházások, fejlesztések tervezésekor a környezetvédelmi szempontokat a maximális mértékben
vesszük figyelembe, előnyben részesítjük a környezetkímélő megoldásokat, valamint a
környezetszennyezés megelőzésének elvét valljuk;
Üzemvitelünk biztonságát folyamatosan növeljük, az esetleges havária esetek okozta károk
enyhítésére a lehetőségekhez képest felkészülünk;
Alkalmazottaink ismereteinek fejlesztése fontos szerepet játszik a környezetvédelmi szemléletmód
meghonosításában, ezért törekszünk az ez irányú fejlődésük elősegítésére;

Fenti célok folyamatos teljesítésére a TBMI Hungary Kft. az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány
követelményeinek megfelelő irányítási rendszert vezetett be, tart fenn és működését folyamatosan
továbbfejleszti.
Környezeti politikánkat bármely érdeklődő fél számára hozzáférhetővé tesszük, megvalósítását a TBMI
Hungary Kft. minden munkavállalójától elvárjuk.
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