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A Volkswagen Group Services Kft. Környezeti politikája 
 
 
A Volkswagen Group Services Kft. személygépjármű futómű-alkatrészek 
összeszerelési tevékenységeiben elsődleges célkitűzése az optimális nyereségszint 
mellett kifogástalan környezeti teljesítménnyel megvalósuló termék-előállítással a 
megfelelési kötelezettség folyamatos biztosítása. Mindezen tevékenységei során a 
felmerülő kockázatok, fenyegetések, lehetőségek valamint az életciklus-szemlélet 
figyelembevételével kiemelt szempontként kezeli a környezet állagmegóvását és a 
környezetszennyezés elkerülését. 
 
Ennek érdekében: 
 

 Környezeti teljesítményét folyamatosan fejleszti az elérhető legjobb technika, 
technológia alkalmazásával. 

 A megrendelőkkel és az érdekelt felekkel folytatott szervezeten belüli, valamint a 
szállítókkal (alvállalkozókkal) való kommunikáció során biztosítja, hogy a 
környezetvédelmi elvárások a partnerek számára hozzáférhetőek, egyértelműek 
és megvalósíthatóak legyenek. 

 Az erőforrások hatékony felhasználása mellett társaságunk vezetősége és 
minden munkavállalója elkötelezetten gondoskodik a környezetszennyezés és a  
szükségtelen energiahordozó-felhasználás megelőzéséről. 

 A termék-előállítás során annak minden fázisában a szerződésben, 
megrendelésben vállalt megfelelési kötelezettség (követelmények, jogszabályi 
követelmények, vonatkozó szabvány előírások és az érdekelt felektől elfogadott 
egyéb környezeti teljesítmény elvárások) maradéktalan betartása és partnerei 
általi betartatása vezérli. 

 Folyamatosan figyelmet fordít a munkatársak korszerű szakmai és 
környezetvédelmi ismeretek elsajátítására, alkalmazására, teret engedve az 
önképzésnek is. 

 A környezeti teljesítményre jelentős hatással bíró tevékenységeket irányító, 
végző és ellenőrző személyek felelősségét, hatáskörét és kölcsönös kapcsolatát 
úgy szabályozza, hogy annak eredménye a környezeti politikában kinyilvánított 
átfogó környezeti célok maradéktalan teljesítésének biztosítéka legyen. 

 A vállalat a saját működési és annak jogszabályi környezetének alapján 
azonosított környezeti tényezőihez, jelentős környezeti hatásaihoz - 
meghatározott és kinyilvánított környezeti politikához kapcsolódó konkrét 
környezeti céljait a vezetőségi átvizsgálások során előírja, illetve teljesülésüket 
folyamatosan értékeli, a megrendelők, illetve érdekelt felek elvárásainak 
megfelelően aktualizálja, külön hangsúlyt fektetve az esetlegesen felmerülő 
kockázatok, fenyegetések, lehetőségek valamint az életciklus-szemlélet 
figyelembevételével. 

 
A folyamatokra vonatkozó konkrét jelentős hatású környezeti tényezőkhöz 
kapcsolódó környezeti célkitűzéseket a vezetőség a megrendelők és az érdekelt 
felek elvárásainak megfelelően – a jogi és egyéb előírások teljesítése mellett - 
módosítja, aktualizálja. 
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A vállalat a környezeti céljainak megvalósításához elvárja szállítói (alvállalkozói, 
beszállítói) azonosulását, elkötelezettségét is.  
A Volkswagen Group Services Kft.-nél a környezeti teljesítményért viselt felelősség 
nem korlátozódik a vezetésre. Minden munkatárs felelős saját munkája környezeti 
teljesítményéért, a környezetközpontú irányítási rendszer előírásainak betartásáért, 
valamint a rendszer folyamatos fejlesztéséért. 
A környezeti politika minimumszintje a vonatkozó jogszabályi, illetve szabványokból 
származó szakmai kötelezettségek betartása, melyekre mint alapra ráépül a 
megrendelőktől és az érdekelt felektől közvetlenül kapott, vagy kért véleményekből 
származó reális igények kielégítésének szándéka. 
Mindezek megvalósíthatatlanok a vezetés és valamennyi munkavállaló 
elkötelezettsége nélkül. Ezért a társaság felső vezetése kinyilvánítja, hogy teljes 
mértékben elkötelezett a környezetközpontú irányítási rendszer folyamatos 
működtetése és fejlesztése iránt, a kockázat alapú gondolkodás beintegrálásával a 
vállalat életébe. Mindent megtesz, hogy a munkavállalók cég iránti elkötelezettsége 
magában foglalja a környezetközpontú irányítási rendszer iránti elkötelezettséget, 
melynek érdekében a vezetés a munkavállalók megfelelő képzéséről és 
motiválásáról gondoskodik. 
A vezetés biztosítja, hogy ennek érvényesítése megfelelő, vállalaton belüli 
támogatást és ösztönzést kapjon, valamint kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a 
megfelelő vezetői és adminisztratív ellenőrzések működjenek. 
A környezetvédelem területén a vezetés a következők érvényre juttatását tartja 
kiemelten fontosnak: 
 

 Legyenek egyértelműek a döntési és felelősségi jogkörök. 

 Legyen a termék-előállítási-, és az azt támogató valamennyi munkafolyamatnak 
rögzített, szabályozott rendje. 

 Javuljon a környezeti teljesítmény a munkafolyamatok kontrollálásával. 

 Folyamatosan épüljenek be a termék-előállítási folyamatba a megrendelői 
vélemények, valamint a vizsgálatokból, ellenőrzésekből származó tapasztalatok. 

 Kerüljenek értékelésre szállítók teljesítései, szabályozottak legyenek a 
beszerzések, törekedni kell a beszállítók környezetirányítási rendszerrel 
szembeni elkötelezettségének növelésére. 

 Jusson kiemelkedő szerephez a megrendelői kapcsolatok ápolása, a 
tájékoztatási tevékenység és a bizalomépítés. 

 Kapjon még nagyobb teret a folyamatos képzés és önképzés. 
 
A Volkswagen Group Services Kft. mint környezethasználó is, folyamatosan arra 
törekszik, hogy a megfelelő technológiák alkalmazásával és betartásával a 
tevékenységéből származó környezetterhelést a lehető legkisebb mértékűre 
csökkentse, illetve megelőzze a környezetszennyezést. 
Ennek érdekében a vezetés biztosítja, hogy a munka és technológiai folyamatok a 
célhoz legyenek rendelve, és a vezetői illetve adminisztratív ellenőrzések 
működjenek, valamint visszacsatolással ez a politika fennmaradjon, teljesüljön és a 
vállalat a környezeti jellemzőket illetően az általános javulás felé haladjon. 
 
A környezeti célok elérése érdekében a vezetés a következőkre kiemelt figyelmet 
fordít: 
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 A társaság minden szintjén erősíteni kell az elkötelezettséget, és a 
felelősségérzetet a környezetszennyezés megelőzését illetően.  

 Biztosítani kell a környezeti érdekeket szolgáló együttműködést az érdekelt 
felekkel (hatóságokkal, önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel, 
megrendelőkkel, lakossággal, stb.). 

 Minden bevezetés előtt álló új tevékenységünk környezetre gyakorolt hatását fel 
kell mérni az esetlegesen felmerülő kockázatok, fenyegetések, lehetőségek 
valamint az életciklus-szemlélet figyelembevételével. 

 A társaság keresi a lehetőségeket a termék-előállítás során keletkező termelési-, 
csomagolási és segédanyag hulladék kezelési technológiák folyamatos 
javítására, mind szélesebb körű szelektív gyűjtésére és minél magasabb szintű 
újrahasznosítására, hogy azok hatása a környezetet ne terhelje. 

 Telephelyünkön a termék-előállítási tevékenységünket érintően munkát végző 
alvállalkozóktól el kell várni, hogy a környezeti tényezőket illetően társaságunk 
belső szabályait alkalmazzák. 

 Gondoskodni kell a vállalkozás egyéb tevékenysége során keletkező hulladékok 
és veszélyes hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről. 

 A Volkswagen Group Services Kft. elkötelezett a jogszabályokban, 
szabványokban előírt és az érdekelt felek által elvárt és bevállalt egyéb 
kötelezettségek maradéktalan teljesítése iránt. 

 
A vezetés összhangot kíván teremteni a megrendelők és az érdekelt felek igényeinek 
kielégítése, a vállalat üzleti céljai, és a környezet megóvása között. 
A vezetés a Volkswagen Group Services Kft. környezetpolitikája teljesülésének, 
fenntartásának, és fejlődésének garanciáját látja abban, hogy e politikákat a külső és 
belső nyilvánosság elé tárja. 
 
Győr, 2021. szeptember 6. 
 
 
 ………………………….. ………………………….. 
 Kiss Katalin Olav Petersen  
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