KÖRNYEZETI POLITIKA
A Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft. tevékenységének meghatározó alapelve, hogy az erőművek
és ipartelepek villamos és irányítástechnikai tervezése, ehhez kapcsolódóan egyéb tervezési
feladatok, mérnökszolgálat valamint fővállalkozói tevékenység során a környezet védelmét, a
szennyezés megelőzését kiemelt követelménynek tekinti. Ennek érdekében hatékonyan
működtetjük és folyamatosan fejlesztjük az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványnak megfelelő
környezetirányítási rendszerünket.
Társaságunk vezetése elkötelezett a vevői-, jogszabályi- és egyéb alkalmazható megfelelési
követelmények teljesítése, a környezeti teljesítmény folyamatos növelése és más konkrét, a
szervezet környezetére vonatkozó elköteleződések mellett az ökológiai egyensúly megtartására
törekvést, a megújítást állítja a középpontba. Céljaink elérése érdekében mindennemű természeti
erőforrás felhasználást, annak maximális megbecsülésével és tiszteletben tartásával valósítunk
meg.
Rendszeresen felülvizsgált, a szervezet jövőbeni környezetvédelmi stratégiájának megfelelő, a
környezeti céloknak is keretet adó cselekvési programot határoztuk meg:
 kinyilvánítjuk a környezetvédelmi szempontok prioritását a gazdasági szempontok felett és
elkötelezzük magunkat a szennyezés megelőzése, valamint a környezetterhelés
csökkentése mellett,
 gyűjtjük, elemezzük és lehetőségeinkhez mérten teljesítjük a Társaság működési
környezetében meghatározott érdekelt felek környezeti teljesítménnyel kapcsolatos
elvárásait, kölcsönösen előnyös kapcsolatokat alakítunk ki a külső és belső érdekelt
felekkel, igyekszünk eleget tenni igényeik kielégítésére,
 azonosítjuk és teljesítjük a Társaság működési környezetében meghatározott jogszabályi
elvárásokat, elsősorban a hatósági előírásokat, tevékenységeinket a vonatkozó jogi,
valamint nemzetközi és magyar szabványi követelményeket betartva végezzük, kiemelt
figyelmet fordítunk a követelményeknek az érdekelt felek felé történő érvényesítésére,
értékelésük során önálló elemként szerepel a környezeti teljesítés,
 rendszeresen értékeljük folyamatainkat, feltárjuk a kockázatos, gyenge pontokat és a
fejlesztési lehetőségeket, majd összhangban környezeti céljainkkal intézkedéseket teszünk
folyamatainkban a kockázatok okainak megszüntetésére és a lehetőségek bevezetésére,
 tervezési feladatainkban törekszünk az anyagok és energiahordozók gazdaságos
felhasználására, ezzel is hozzájárulva az energia és egyéb természeti erőforrások optimális
igénybevételéhez,
 tevékenységeinkhez kapcsolódóan a papír alapú dokumentálással szemben előnyben
részesítjük az elektronikus dokumentum és adatkezelést, kialakítjuk és működtetjük a
szelektív hulladékgyűjtés rendszerét és törekszünk az optimális anyag- és energia
felhasználásra,
 képezzük és motiváljuk dolgozóinkat, hogy munkájukat környezettudatos szemlélettel,
felelősen végezzék,
 korrekt és nyitott belső és külső kommunikációs rendszert, valamint környezeti
teljesítményértékelő rendszert alakítunk ki és tartunk fent.
A Környezetközpontú Irányítási Rendszer alkalmazását Társaságunk nem egy megoldandó
feladatnak, hanem minden tevékenységébe szervesen beépülő, elengedhetetlen feltételnek
tekinti és az ezzel történő azonosulást valamennyi munkavállalójától megköveteli.
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