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MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETI POLITIKA

VERZIÓSZÁM: V2

8000 Székesfehérvár,
Holland fasor 5.

A Jüllich Glas Holding ZRt célja, hogy a legmagasabb vevői elvárásoknak is megfeleljen a technológia élvonalába tartozó
feldolgozott üveg termékek kifejlesztésével és gyártásával, s mindezt panasz-mentes munkával érje el, így a korszerű
feldolgozott üveg termékek gyártásával kivívott piaci pozícióját megtartsa és erősítse. Az alkalmazott fejlett technológia
mellett

a

Jüllich

Glas

Holding

zRt.

a

tevékenységére

vonatkozó

környezetvédelmi

jogszabályi

követelményeket

maradéktalanul betartja, és elkötelezett környezeti teljesítményének folyamatos javítása mellett.
Céljaink elérése érdekében a bevezetet Integrált irányítási rendszerünket folyamatosan fejlesztjük, kielégítve az MSZ EN ISO
9001 valamint a MSZ ISO 14001 szabvány követelményeit.
A szolgáltatásaink értékei közé számítjuk, hogy

1. megrendelőinket az iparág teljes árukínálatából szolgáljuk ki;
2. elköteleztük magunkat a tiszta környezet, az anyag- és energiatakarékos gyártás és a hibamentes munka iránt;
3. a műszaki haladás élvonalát tekintjük mércének a technológiai fejlesztéseink megvalósításakor.
Versenyképességünket az alábbi területeken megszerzett előnyök erősítik:

1. saját gépparkunk felöleli a technológia teljes vertikumát, kiegészítve egy korszerű vágóüzemmel, valamint egy
díszosztó gyártó kisüzemmel;

2. gyártó kapacitásunk a legkorszerűbb alapanyagok teljes skálának feldolgozására képes;
3. testre szabott szolgáltatásokat nyújtunk, egyedi megoldásokkal;
4. gazdálkodásunkat megfelelő erőforrások, biztos anyagi háttér birtokában irányítjuk;
5. szigorú költséggazdálkodással végső soron a vevőink költségein kívánunk spórolni;
6. munkaerőnk felkészült, összeszokott, a vezetésünk az új iránt nyitott, a minőségre elkötelezett;
7. kiemelkedő referenciákkal rendelkezünk.
8. Felmérjük a cég lehetőségeit illetve kockázatait, a kockázatok csökkentésére intézkedéseket hozunk.
Az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványnak megfelelő környezetközpontú irányítási rendszerünk működtetésével és folyamatos
fejlesztésével célunk a tevékenységünk által okozott környezetszennyezés csökkentése, a környezeti terhelés minimalizálása,
melynek érdekében az alábbiakat valósítjuk meg:
1.

a jelentős környezeti tényezők elemzése érdekében termelő tevékenységünket rendszeresen átvizsgáljuk és

2.

megtesszük a környezeti terhelés csökkentéséhez, a környezetszennyezés megelőzéséhez, a környezeti veszélyek

folyamatosan figyelemmel kísérjük,

elhárításához szükséges lépéseket,
3.

új tevékenység, új termék bevezetése előtt felmérjük a lehetséges környezeti hatásokat,

4.

a termékek gyártása és terjesztése során felhasznált víz, nyersanyag és energia mennyiségét optimalizáljuk, a

5.

megfelelő technikákat alkalmazunk a környezeti kockázatok és baleseti károk kiküszöbölésére vagy mérséklésére

keletkező hulladék mennyiségét csökkentjük,

vészhelyzetek esetén,
6.

környezeti céljainkat és előirányzatainkat szisztematikusan megvalósítjuk,

7.

folyamatosan javítjuk dolgozóink környezettudatosságát.

Üzleti partnereinket és beszállítóinkat ösztönözzük ugyanezen környezetvédelmi és biztonsági követelményeknek való
megfelelésre.

Integrált

minőségirányítási

rendszerünket

folyamatosan

fejlesztjük,

betartva

a

mindenkori

hatályos

jogszabályokat.
Ez a nyilatkozat nyilvános a minden érdekelt fél részére.

Székesfehérvár, 2017. november 20.
Lakatos Csaba
Vezérigazgató

MP-KP_02

Nyomtatva:2017. november 20.

1/1

