
 
 

Minőség, környezet, munkahelyi egészségvédelem  

és biztonsági és energiagazdálkodási politika 

Az egyre növekvő megrendelői igények az ENGIE Magyarország Kft. vezetésének figyelmét ráirányította 

arra, hogy időről-időre több terméket, anyagot, energiahordozót használnak fel, amely ezt követően 

hulladékká, vagy káros anyaggá válik, válhat. 

Elkötelezett törekvésünk ezért minden projektnél, hogy korszerű, energiahatékony technológia 

alkalmazásával a környezeti terhelést csökkentjük. 

Ezt felismerve határoztuk el, hogy bevezetjük és működtetjük az MSZ EN ISO 9001: 2015, az MSZ EN 

ISO 14001: 2015, MSZ ISO 45001:2018 és az MSZ EN ISO 50001:2019-es szabvány szerint kidolgozott 

irányítási rendszert. 

Az ENGIE Magyarország Kft.-nél megteremtjük a személyi és tárgyi feltételeket a rendszer fenntartásához 

és tanúsítási eljárások megvalósításához. 

A minőség-, környezet-, munkahelyi-, egészségvédelem és biztonsági, továbbá energiagazdálkodási 

rendszer bevezetésével, működtetésével, valamint fejlesztésével folyamatosan javítjuk a rendszer 

eredményességét, ezáltal a bizalmat is szolgáltatásaink iránt.  

 

Legfontosabb politikai célkitűzéseink: 

• a vevői igények gondos felmérése és a hatékony együttműködés megvalósítása a megbízóval, a 

szolgáltatás teljesítés folyamán, 

• a szolgáltatásainkkal kapcsolatos követelmények világos meghatározása és a teljesítések 

elfogadhatósági szintjeinek megadása, beleértve a szerződések minőségtartalmát, 

• a beruházási szolgáltatási folyamatban közreműködő munkatársak számára olyan önellenőrzési 

tevékenység alkalmazásának bevezetése, amely lehetővé teszi a nem megfelelő termékek és 

folyamatok megelőzését, illetve a felhasznált energiahordozó mennyiségének, valamint a 

kivitelezés és üzemeltetés során felhasznált és keletkezett anyagok, hulladékok csökkentését,  

• a munkahelyi biztonságra kiható tevékenységet végző alkalmazottakat védőfelszerelésekkel 

történő ellátása és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés minden feltételének 

megteremtése, 

• a munkavédelmi kérdésekben releváns tevékenységet ellátó alvállalkozók felelősségének 

hangsúlyozása a velük kötött szerződésekben, valamint a helyszíni bejárások alkalmával 

rendszeres ellenőrzése. 

Politikánk alapelve az ENGIE Magyarország Kft. tevékenységének energiahatékony és környezetbarát 

módon történő biztosítása, az energiateljesítmény folyamatos javítása, a létesítmények 

energiafelhasználásának csökkentése és az energiahatékony, környezetet óvó termékek és 

szolgáltatások beszerzése, szakszerű, udvarias magatartási gyakorlat kialakítása a megrendelőkkel való 

kapcsolódási pontokon.  

Támogatjuk az olyan energiahatékony termékek és szolgáltatások beszerzését, amelyek hatással vannak 

az energiagazdálkodási teljesítményre, valamint az energiagazdálkodási teljesítményjavulást figyelembe 

vevő tervezési tevékenységeket. 

 

  



 
 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy: 

 

• tevékenységeink során nagy hangsúlyt fektetünk a társadalmi elvárásokat megtestesítő 

jogszabályi előírásokra, a szolgáltatási folyamatokban folyamatosan vizsgáljuk a minőségi, 

környezeti, munkahelyi egészségvédelem, biztonsági és energetikai hatások összhangját, és 

annak megvalósulását. 

 

A társaság felső vezetése elkötelezett a minőség-, környezet- és energiatudatos gondolkodás iránt és 

kijelenti, hogy a rendszer működéséhez szükséges személyi, valamint anyagi erőforrásokat biztosítja, a 

minőség-, környezet- és energiagazdálkodási politika megismerését, megértését, megvalósításának 

elősegítését minden munkatársa, valamint alvállalkozója számára kötelezővé teszi, a minőség-, 

környezet-, munkahelyi-, egészségvédelmi és energiagazdálkodási rendszert folyamatosan fejleszti. 

 

 

 

Győr, 2021.02.26.                  ……………………………………..          

                                                     Dr. Czipf Csongor Ph.D. 

A jóváhagyott politikát a munkatársak számára oktatjuk, a belső, ill. külső érdekelt felek számára 

nyomtatott, ill. elektronikus formában rendelkezésre bocsájtjuk. 

 


