
A PNH Kft., az MCC-VAS Kft., a CTV Fémipari Kft., a PNH-Immo Kft., a MW Production Consulting Kft. elkötelezi magát, hogy valamennyi
fémfeldolgozással kapcsolatos gyártási folyamatait és szolgáltatását környezetkímélő módon végzi és a környezeti elemeket,
 a földet,
 vizet,
 levegőt,
 élővilágot,
 környezetében élő embereket
 épített környezetet
megóvja.

A környezethasználatot úgy szervezzük és végezzük, hogy
 a legkisebbmértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzük elő
 megelőzzük a környezetszennyezést
 kizárjuk a környezetkárosítást
 fejlesszük a környezettudatosságot.

KÖRNYEZETPOLITIKA

Elsőrendű feladatunk a környezetvédelmi jogszabályoknak és a
hatósági elvárásoknak való megfelelés, illetve a belbiztonság fokozása
a környezetvédelmi eljárások betartásával

Elkötelezzük magunkat környezetvédelmi eredményeink
folyamatos javítására. Ennek érdekében az ISO 14001 szabvány
szerinti környezetirányítási rendszertműködtetünk.

A vezetőség biztosítja, hogy valamennyi munkatársa megfelelő
képzést kapjon, hogy tudatosuljon a környezetvédelem iránti
felelőssége, továbbá érvényre jussanak a közvetlen környezet
elvárásai is. A környezet védelme iránti elkötelezettség és a
környezetszennyezések megelőzése a Társaságok minden vezetőjének
és alkalmazottjának feladata és felelőssége. Fontosnak tartjuk, hogy a
környezetvédelmi szemléletmód a mindennapos tevékenységének
részévé váljon.

Rendszeresen vizsgáljuk termékeink gyártásával kapcsolatos
tevékenységünk környezeti hatásait. Tevékenységünk jelentős
környezeti tényezőit folyamatosan nyomon követjük, a káros
környezeti hatásokat lehetőségeink szerint csökkenteni
igyekszünk. Olyan új módszereket keresünk, amelyek segítségével
biztosítjuk a folyamatos fejlődést.

Törekszünk a felhasznált veszélyes anyagok mennyiségének
csökkentésére és/vagy kevésbé veszélyesekkel történő kiváltására.

A vállalatok partnereiktől is elvárják, hogy közreműködjenek a
környezetvédelmi politikamegvalósításában.
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UMWELTPOLITIK
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PNH GmbH, MCC-VAS Ltd., CTV Fémipari GmbH, PNH-Immo GmbH und MW Production Consulting GmbH verpflichten sich, alle ihre
Metallverarbeitungsprozesse und Dienstleistungen auf umweltverträglicheWeise zu erbringen und die Umweltelemente,
 Erde,
 Wasser,
 Luft,
 Lebensumfeld,
 die Menschen, die in ihrer Umgebung leben
 die gebaute Umwelt
zu bewahren.

Wir organisieren und verwalten unseren Umgang mit der Umwelt so, dass wir
 die Umwelt so wenig wiemöglich belasten und beanspruchen
 die Verschmutzung der Umwelt verhindern
 die Umweltbeschädigung vermeiden
 ein Umweltbewusstsein entwickeln.

Unsere Priorität ist es, die Umweltgesetze und -vorschriften
einzuhalten und die innere Sicherheit durch die Einhaltung von
Umweltverfahren zu verbessern.

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung kontinuierlich zu
verbessern. Zu diesem Zweck betreiben wir ein
Umweltmanagementsystem nach ISO 14001.

Die Geschäftsleitung sorgt dafür, dass alle Mitarbeiter entsprechend
geschult werden, um sicherzustellen, dass sie sich ihrer
Verantwortung für die Umwelt bewusst sind und dass auch die
Erwartungen der unmittelbaren Umgebung berücksichtigt werden.
Die Verpflichtung zum Umweltschutz und zur Vermeidung von
Umweltverschmutzung ist Pflicht und Verantwortung aller
Führungskräfte und Mitarbeiter des Unternehmens. Wir halten es für
wichtig, dass der Umweltgedanke Teil des täglichen Handelns ist.

Wir bewerten regelmäßig die Umweltauswirkungen unserer
Aktivitäten im Zusammenhang mit der Herstellung unserer
Produkte. Wir überwachen kontinuierlich die wesentlichen
Umweltaspekte unserer Tätigkeiten und versuchen, negative
Umweltauswirkungen so gut wie möglich zu reduzieren. Wir
suchen neue Wege, um eine kontinuierliche Verbesserung zu
gewährleisten.

Wir bemühen uns, die Menge der verwendeten gefährlichen Stoffe zu
reduzieren und/oder sie durch weniger gefährliche Stoffe zu ersetzen.

Die Unternehmen erwarten auch von ihren Partnern, zur
Umsetzung der Umweltpolitik beizutragen.
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