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Az ABeton Viacolor Térkő Zrt. elkötelezett az emberi környezet védelme iránt, mivel egészségünk és 
jólétünk jórészt a természeti környezet állapotától, amely pedig a ma élő emberek, illetve működő 
szervezetek tevékenységeitől függ. A vállalati szektornak is alkalmazkodni kell, mindehhez: anyag- és 
energiatakarékosságot, a keletkező hulladék mennyiségének csökkentését, újrafelhasználását, a 
környezetet terhelő kibocsátások mérséklését teszik elengedhetetlenné. 
Mindezek értelmében egy XXI. századi szervezetnek a környezeti szempontokat egyre inkább be kell 
építenie az üzleti stratégiájába és terveibe, ha hosszabb távon is sikeres kíván maradni. Így 
meggyőződésünk szerint a környezetvédelemi erőfeszítések, illetve az arra fordított kiadások hosszabb 
távlatokban mind vállalati, mind társadalmi szinten megtérülnek. 
Környezetünkért érzett felelősségünk alapján határoztuk el a székesfehérvári üzemegységben az  
MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) bevezetését és 
működtetését. A környezetirányítási rendszert az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerrel 
együtt, azzal integrált módon működtetjük.  
Teljes körűen megvizsgáltuk a térkő gyártási, és a kapcsolódó üzemfenntartási, karbantartási és egyéb 
kiszolgáló tevékenységeink, az alkalmazott anyagok és folyamatok lehetséges környezeti hatásait, így 
felismertük azon jelentős hatásokat, melyeket a rendszerben kezelni fogunk.  
Figyelembe véve elemzéseink eredményeit, valamint megrendelőink, partnereink velünk szemben 
támasztott környezetvédelmi elvárásait, felelősségünk és lehetőségeink határain belül 
elkötelezettségünket nyilvánítjuk ki a következőkre: 

 a ránk vonatkozó jogszabályi előírásokat figyeljük, nyilvántartjuk, és teljesítjük 
 támogatjuk a környezetszennyezést megelőző megoldások alkalmazását, törekszünk 

környezetbarát anyagok (kenőanyagok, tisztítószerek, stb.) felhasználására 
 törekszünk környezetkímélőbb gépek, berendezések használatára, a gyártóberendezéseink 

és járműveink környezetszennyezésének mértékét folyamatos figyelemmel kíséréssel és 
szakszerű karbantartással csökkentjük 

 törekszünk a gyártási selejt csökkentésére, valamint ezek magasabb arányú szakszerű 
felhasználására, ezáltal a hulladéklerakók terhelésének csökkentésére, és a föld 
ásványkészletének megóvására  

 törekszünk a vízfelhasználás csökkentésére, és ezáltal a természeti erőforrások kímélésére 
 gondoskodunk a keletkező csapadékvíz környezetkímélő szikkasztásáról 
 törekszünk a balesetek és vészhelyzetek kockázatának csökkentésére 
 eredményes kommunikációt folytatunk környezetvédelmi kérdésekben a szervezeten belül és 

azon kívül, az érdekelt felekkel egyaránt 
 folyamatosan javítjuk mindezen folyamataink környezeti teljesítményét 
 Alkalmazzuk az életciklus szemléletet azaz egy termék vagy szolgáltatás során a környezeti 

hatásokat nem csak egyetlen életszakaszban, de az adott termék teljes életútja során 
a „bölcsőtől a sírig” figyelembe vesszük. Az életciklus szakaszai magában foglalja az 
alapanyag beszerzést, a termék-előállítást, szállítást, felhasználást az életciklusvégi kezelést 
és az ártalmatlanítást 

E szándékaink megvalósulásának alapja munkatársaink és beszállítóink elkötelezettsége, szakértelme, jó 

együttműködési készsége, melyeket következetes és rendszeres képzésekkel kívánunk elérni. 

Környezeti politikánkat a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé, megismerhetővé tesszük. Szervezetünk 

minden szintjén megismertetjük, végrehajtását támogatjuk és minden munkatársunktól megköveteljük. 
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