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A KISCHEMICALS KFT. MINŐSÉG-, KÖRNYEZET-, ÉS MUNKAHELYI 

EGÉSZSÉVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG POLITIKÁJA 

 

A KISCHEMICALS Kft., mint vegyipari termékek gyártója és egyben felhasználója, tudatában van 

tevékenységének környezeti hatásaival és veszélyeivel. 

Társaságunk az üzleti sikert jó minőségű termékek gyártásával, vevőink magas szintű kiszolgálásával, a 

biztonságos működéssel és a környezet iránti felelősséggel kívánja elérni. 

Célunk továbbá, hogy 

- munkavállalóink számára biztos megélhetést, egészséges, biztonságos és családias munkakörnyezetet 

biztosítsunk; 

- a környező cégekkel és lakossággal jó partneri kapcsolatot tartsunk fenn; 

- beszállítóinkat, alvállalkozóinkat és saját dolgozóinkat magasfokú tudatosságra, környezet- és 

egészségvédelem iránti elkötelezettségre sarkaljuk. 

A jogszabályi követelményeket, a szabványok előírásait betartjuk, a nemzetközi vegyipari szakmai 

szervezetek biztonsági, egészségvédelmi ajánlásait elfogadjuk, döntéseinkben figyelembe vesszük. 

A jogszabályi követelményeken túl az önként vállalt kötelezettségek teljesítésével folyamatosan emeljük 

Társaságunk környezetvédelmi és egészségvédelmi teljesítményét: 

- fejlesztjük, megújítjuk technológiánkat, hogy az elérhető legjobb eljárásokat alkalmazzuk; 

- új technológia vagy termék bevezetését környezetvédelmi és munkabiztonsági kockázatértékelés előzi 

meg; 

- a technológiai változtatásoknál azok környezeti hatásait életciklus megközelítés alapján vizsgáljuk; 

- a tevékenységünkből keletkező hulladékok esetében törekszünk a hasznosítási arányok növelésére, és 

a keletkező hulladékok veszélyességének csökkentésére. 

A munkavállalók és a Társaság környezetében élők folyamatosan növekvő biztonságigényét magunkénak 

érezzük, kielégítésére a lehetséges intézkedéseket megtesszük. A Társaság vezetősége elkötelezetten 

támogat minden olyan erőfeszítést, mely a környezeti teljesítmény, működés biztonságának javítását, a 

biztonságos és egészséges munkakörülmények biztosítását szolgálja. Munkavállalóinkkal, beszállítóinkkal, 

alvállalkozóinkkal és tágabb környezetünkkel ismertetjük Társaságunk biztonsági és környezetvédelmi 

céljait, törekvéseit, ebben való kötelezettségeiket érvényesítjük. 

Munkavállalónk egészségügyi állapotát folyamatosan nyomon követjük. A balesetek, 

egészségkárosodások, veszélyhelyzetek megelőzése minden vezető és munkavállaló alapvető kötelessége. 

Rendszeresen konzultálunk Munkatársainkkal egészségüket, biztonságukat érintő kérdésekről és 

tájékoztatjuk őket ezirányú döntéseinkről. Minden Munkatársunkban tudatosítjuk az élet- és egészség, 

valamint a környezet védelmének fontosságát, illetve, hogy felelős munkakörnyezete megóvásáért, saját 

munkája minőségéért és folyamatos fejlődéséért.  

Céljaink elérésének érdekében az MSZ EN ISO 9001:2015 (MinőségIrányítási Rendszerek), az 

MSZ EN ISO 14001:2015 (Környezetközpontú Irányítási Rendszerek), valamint az MSZ 45001:2018 

(Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszere) szabványok szerinti Integrált Irányítási 

Rendszert vezetettünk be, tartunk fent, mely rendszereket folyamatosan fejlesztjük és független szervezettel 

tanúsíttatjuk. 
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