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A Ravago Building Solutions Hungary Kft. környezeti politikája 

  

Elhatároztuk MSZ EN ISO 14001: 2015 szabvány szerinti Környezetirányítási Rendszer (KIR) kiépítését, mely 

kiterjed a tevékenységi körünk által meghatározott termékek, szolgáltatások környezeti hatásainak szabályozására. 

Környezeti politikánkban kiemeljük a következő legfontosabb potenciális környezetterhelési feladatokat, melyek 

megelőzése, csökkentése alapvető célja rendszerünknek: 

 

• A tevékenységünk során keletkező veszélyes hulladék „környezetbarát” kezelése és az újrahasznosítási 

lehetőségek keresése 

• A tevékenységünk során környezetbarát eszközök, berendezések használata, alkalmazása 

 

Elvárásaink, vállalt kötelezettségeink 

1. Környezetirányítási Rendszerünk megfogalmazásánál, üzemeltetésénél a megelőző szemlélet következetes 

érvényesítését tekintjük az egyik legfontosabb feladatunknak. Ennek eredményeképpen a környezetszennyezés 

minimalizálására törekszünk.   

2. Olyan rendszert hozunk létre, illetve üzemeltetünk, melynek beépített eleme a folyamatos javítás. Folyamatos 

javítási igénynek tekintjük a hulladék minimalizálását és az energiafogyasztás csökkentését is, mivel ezzel közvetett 

környezetjavítást érhetünk el. Elvárjuk valamennyi munkatársunktól, hogy e kívánalomnak megfelelően cselekedjen.   

3. Mind a külső szabályozásokat (ránk vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és határozatok, mind a nem 

kötelező követelményeket igyekszünk a lehető legteljesebb mértékben betartani.   

4. Jelen környezeti politikára épülő környezeti célok, illetve a célok elérése érdekében megfogalmazott környezeti 

előirányzatok meghatározzák azon környezeti teljesítéseket, melyek elérése céljából építjük ki a rendszerünket. A 

KIR kidolgozása, fenntartásának megszervezése biztosítja ezen célok:   

• hatékony megfogalmazását –tehát, a célok, előirányzatok kijelölését- valamint ezek: 

• megfelelő felülvizsgálatát, aktualizálását. 

5. A Környezetirányítási Rendszer alapdokumentációt a KIR kézikönyv, illetve az ott hivatkozott dokumentációk 

tartalmazzák. A dokumentumok kezelésére a KIR Kézikönyv előírásai vonatkoznak. Ez kiterjed a bevezetés, 

fenntartás szabályozására is. 

6. Elvárjuk valamennyi dolgozónktól a „Vállalkozásunk környezetvédelmi általános követelményei”-ben 

megfogalmazottak betartását. 

7. A KIR rendszer adott elemeit megfelelő belső képzéssel ismertetjük munkatársainkkal. Ennek keretében a 

környezeti politika és a környezeti célok ismertetése valamennyi dolgozónk felé megtörtént. A környezeti politikát 

alkalmas helyeken nyilvánosan is kifüggesztjük, hogy elérhető legyen minden dolgozónk számára. 

 

Balatonfűzfő, 2021.06.02.  
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A Ravago Building Solutions Hungary Kft. energiagazdálkodási politikája 

  

Az energiafelhasználással és fogyasztással kapcsolatos tevékenységünket az MSZ EN ISO 50001:2019 szabvány 

és a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban végezzük.   

A tevékenységünk során törekszünk a kisebb energiafelhasználással járó technológiák alkalmazási arányának 

javítására, az energiafelhasználás fokozatos csökkentésére.   

Az energiafelhasználás szempontjából célul tűztük ki, hogy a szolgáltatásaink során folyamatosan fejlesztjük azon 

folyamatainkat, melyekben optimalizálni tudjuk az erőforrások felhasználását.   

Munkatársainktól, alvállalkozóinktól elvárjuk, hogy munkájuk során betartsák az energiafelhasználás kapcsolatos 

előírásokat. Ennek érdekébe munkatársainknak és alvállalkozóinknak rendszeresen fel hívja a figyelmét az 

energiafelhasználás tudatosságát fejlesztő programokra. A Ravago Building Solutions Hungary Kft. vezetősége 

rendszeresen felülvizsgálja az energiafelhasználással kapcsolatos előírások betartását.   

A Ravago Building Solutions Hungary Kft. vezetősége e politika betartását figyelembe véve optimalizálja a 

rendelkezésre álló erőforrások felhasználását.   

Előírásaink betartásával jó példát mutatunk üzleti partnereinknek és környezetünknek  

Energiagazdálkodási irányítási rendszerünk az energiahatékonyságra, az energiahasznosításra és az 

energiafelhasználásra vonatkozó alkalmazható jogszabályi és egyéb követelményeknek teljeskörűen megfe lel.   

Cégünk elkötelezett az energiagazdálkodási teljesítmény folyamatos javítására, támogatjuk az olyan 

energiahatékony termékek és szolgáltatások beszerzését, amelyek hatással vannak az energiagazdálkodási 

teljesítményre, valamint az energiagazdálkodási teljesítményjavulást figyelembe vevő tervezési tevékenységeket.  

Cégvezetésünk által jóváhagyott EgIR politikát a munkatársak számára oktatjuk, a belső, ill. külső érdekelt felek 

számára nyomtatott, ill. elektronikus formában rendelkezésre bocsájtjuk.  

  

Balatonfűzfő, 2021.06.02. 


