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Előszó 

„A természet erőit nem legyőzni kell, hanem 
alkalmazkodni kell hozzájuk” 

 Bálint Gazda 

Felelősen gondolkodó vállalatként elkötelezettek vagyunk 

a fenntartható fejlődés elve mellett, amit a sikeres üzleti 

jövőkép alapjának tekintünk. A fenntarthatóság nem egy 

különálló célrendszer, hanem szervesen bele kell épüljön 

a mindennapi működésbe, üzleti gondolkodásba. 

Döntéseinkben meghatározó elemként jelenik meg az 

életciklus-szemlélet, valamint a gazdasági érdek és a 

környezeti-társadalmi hatás együttes mérlegelése. 

Működésünk során törekszünk a társadalmi, vállalati és 

munka és környezetvédelmi érdekek egyensúlyának 

megteremtésére. 

Vállalatunk fontos küldetésének tekinti, hogy élen járjon a 

fenntarthatósági szempontú jó gyakorlatok és szemlélet 

elterjesztésében. 

 

Sopron, 2021.09.01 

 

 

 Gernot Schneider Pandur Attila  

 Ügyvezető Ügyvezető  
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Mi is az a környezet-, egészség-, és munkavédelmi kódex? 
 
A hatékony egészség-, biztonság- és környezetgazdálkodás, valamint a magas szintű 
tudatosság a vállalat üzleti tevékenységének középpontjában áll, és egyre fontosabbá válik. 
Az IMEX Filtertechnika munkavállalói különböző kockázatértékelésű munkahelyeken 
végeznek feladatokat, egészen a veszélyes besorolásig. Ezért a tevékenységünk 
biztonságra, egészségre és környezetre gyakorolt következményeinek megfelelő átfogó és 
proaktív kockázatkezelése fontos része vállalati felelősségünknek. 

 

A kódex betartása  
 
Kódexünk cégünk álláspontját képviseli az általunk létfontosságúnak tartott 
vonatkozásokban, és célja támpontot adni az alkalmazottak által munkájuk során 
naponta hozott döntések segítéséhez. A kódex társasági szintű előírásai tartalmazzák a 
kötelezően betartandó előírásokra vonatkozó minimumkövetelményeket, de 
szakembereink egyetértésben további intézkedések, szabályozások vezethetők be az 
operatív, helyi szintű feladatok kezelésére. 

 

Iránymutatás a kódexhez 
Ezt a kódexet azért dolgoztuk ki, hogy a vállalat minden alkalmazottja számára megadja a 
szükséges támogatást környezetvédelmi, egészségügyi és munkabiztonsági kérdésekben. A 
balesetek elkerülése, kollégáink és vállalkozóink védelme és ökológiai lábnyomunk 
csökkentése minden dolgozó felelőssége. Belső és külső szakértőkkel együttműködve az 
IMEX-nél folyamatosan erősítjük a környezeti és biztonsági tudatosságot, és elősegítjük 
annak fejlesztését. 

Ha egy adott esetre vonatkozó eljárás nem egyértelmű, tanácsos tanácsot kérni 

 

A dokumentum 2021. szeptember 1-jén lép hatályba. 

Felülvizsgálati ciklus: évenkénti felülvizsgálat, vagy ha indokolt, ennél gyakrabban 
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Az IMEX Filtertechnika Kft környezet-, 
egészség-, és munkavédelmi kódexe 

 

Környezet 

A környezeti- és energia irányelvek a környezetvédelmet, mint meghatározó vállalati 
célkitűzést írják le. Ennek során kiemelt hangsúlyt kap az energiával való felelősségteljes 
bánásmód és annak hatékony bevetése. 

Irányelvek 

 Jövőorientáltság és folyamatos fejlődés 
 Környezetbarát és energiahatékony munkavégzés 
 Környezetbarát és energetikailag optimalizált folyamatok kialakítása 
 Környezetvédelem-orientált szolgáltatás nyújtása az ügyfeleknek 
 Átfogó információk nyújtása a munkatársak és a nyilvánosság számára a 

környezetvédelem és az energiaalkalmazás kapcsán 

 

Megvalósított intézkedések  

 Szelektív hulladékgyűjtés 
 Veszélyes hulladékok törvénynek megfelelő kezelése  
 Napkollektor rendszer alkalmazása 
 Napelem rendszer alkalmazása 
 Korszerű fűtési és hűtési rendszerek alkalmazása 
 Csapadékvíz gyűjtése és hasznosítása  
 Elektromos céges autók üzemeltetése 
 Elektromos autó töltési lehetőség üzemeltetése 
 Energia és víztakarékos elektromos berendezések üzemeltetése 
 Környezetbarát tisztítószerek használata irodáinkban 
 A figyelemfelkeltés az irodai nyomtatás csökkentésére, valamint az FSC-tanúsítvánnyal 

rendelkező papír és irodaszerek beszerzésére 
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Egészség és Munkavédelem 

A biztonságos munkahelyek jelentik az előfeltételét az egészséges, motivált és elégedett 
munkavállalóknak, mely jelentősen hozzájárul folyamataink működtetéséhez, illetve 
vállalatunk tartós értéknövekedéséhez.  

Irányelvek 

 A balesetek gyakoriságának és kihatásának csökkentése. 
 A balesetekből, betegségekből adódó munkaidő kiesés minimalizálása. 
 Vállalatunknál dolgozó külső cégek által behozott egészségi és munkabiztonsági 

kockázatok minimalizálása. 
 A feltárt kockázatokkal szembeni hatékony védelmek biztosítása. 
 A biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet fenntartásához és 

fejlesztéséhez szükséges pénzügyi erőforrások biztosítása. 
 Munkatársaink elkötelezettségének fejlesztése az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés iránt. 

Megvalósított intézkedések: 

 Törvények és szabványok betartása és betartatása 
 Saját alkalmazásban álló szakértők és kapcsolattartók (munkavédelem, tűzvédelem, 

ATEX) 
 Választott munkavédelmi képviselő  
 0-24 órás munkavédelmi segítségnyújtás a hét minden napján 
 Évi több alkalommal tematikus oktatások lebonyolítása 
 Folyamatos kompetencia bővítés  
  „Munkavédelmi percek” figyelemfelhívó, oktató email sorozat 
 Egyéni védőeszközöket, ruházatot minden munkavállaló saját magának választja, „ami 

kényelmes az duplán biztonságos” 
 Szerszámaink, gépeink folyamatos karbantartása, felülvizsgálata 


