
 

 

2. számú melléklet 

KÖRNYEZETI POLITIKA 

A Martin Metals Kft. a Közép-Dunántúl egyik legdinamikusabban növekvő cége. Kereske-
delmi tevékenységünk jelentős környezetvédelmi szolgáltatást is jelent, a fémhulladékok 
gyűjtése gyakorlatilag egész Magyarországra kiterjed. A fémhulladékok gyűjtése és másod 
nyersanyagként való felhasználása jelentős csökkenést eredményez a levegőbe kerülő üveg-
házhatású gázok esetében. 

A Társaság vezetése tudja, hogy a Kft. céljai eléréséhez a környezettudatos magatartás kiala-
kítása és fejlesztése alapvető követelmény. Ennek érdekében a vezetés elkötelezetten támogat-
ja a Környezeti Politika megvalósítását, a környezetvédelem jogi és egyéb előírásainak teljesí-
tése mellett a Társaság környezeti teljesítményét folyamatosan javítja.  

A versenyképesség megőrzése, további javítása érdekében, a vezetés törekedik a gazdasági és 
környezetvédelmi tevékenységek közötti összhang megteremtésére, alkalmazva a fenntartható 
fejlődés és a megelőzés alapelvét. 

A törekvések megvalósításának egyik biztosítéka az integrált irányítási rendszer bevezetése, 
tanúsíttatása és hatékony működtetése.  

• korszerű, gazdaságos, a környezetet kevésbé terhelő technikák és eljárások alkalmazására 
törekszik,  

• új beruházások, fejlesztések tervezésekor a környezetvédelmi szempontokat figyelembe 
veszi, és az elérhető legjobb technika alkalmazására törekszik, 

• tevékenységeinek jelentős környezeti tényezőit folyamatosan ellenőrzi, megelőző intézke-
désekkel a káros környezeti hatásokat a lehetőségei szerint csökkenti, 

• a telephelyein feltárásra kerülő környezetszennyezéseket felszámolja, 

• üzemvitele biztonságát folyamatosan növeli, a lehetséges havária esetek okozta károk 
enyhítésére a lehető legnagyobb mértékben felkészül, 

• a környezettudatos szemléletmód fejlesztését kiemelten kezeli a munkatársak és alvállal-
kozók ismereteinek bővítése érdekében, 

• részt vállal a hulladékgazdálkodással foglalkozó nemzetközi szervezetek munkájában, a 
hazai környezetvédelmi törvényalkotási-véleményezési folyamatban,  

• kiemelt figyelmet fordít a környezetgazdálkodásával összefüggő információáramlás meg-
szervezésére, a hatóságok és a közvélemény szakszerű tájékoztatására, 

Az MM Kft. Környezeti Politikáját nyilvánosságra hozza, megvalósítását a Társaság valam-
ennyi alkalmazottjától, megbízása alapján dolgozó személytől, alvállalkozó szervezettől el-
várja. 
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