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A B+N cégcsoport szlogenje: „Egy jobb 

környezetért dolgozunk”.  Ez a szlogen 

az egészséges környezet 

megteremtésére irányuló 

erőfeszítéseink kifejezése, amely 

mindenki életminőségét javítja, otthon 

és a munkahelyen egyaránt. Folyamatos 

érdekünk a vállalat jó környezeti 

profiljának elérése és bemutatása 

azáltal, hogy tevékenységeink 

környezetre gyakorolt hatását a B+N 

Integrált Politikája, a B+N Integrált Céljai 

és a vonatkozó környezetvédelmi 

jogszabályok betartása szerint kezeljük. 

védelem és energiagazdálkodás. 

A B+N cégcsoport ISO 14001:2015 

szerinti Környezetirányítási és ISO 

50001:2018 Energiairányítási 

szabványok követelményei szerint 

szabályozott keretek között 

tevékenykedik. Ezek a rendszerek 

lehetővé teszik számunkra, hogy a 

szervezet társadalmi és gazdasági 

szükségleteivel egyensúlyban mozdítsuk 

elő a környezetvédelmet, a 

környezetszennyezés megelőzését és az 

energiacsökkentést, valamint olyan 

intézkedéseket vezessünk be, amelyek a 

folyamatok folyamatos fejlesztésével 

javítják a teljesítményt. 

A Környezetvédelem meghatározásának egyik 

kiinduló anyaga a Környezeti szempontok 

nyilvántartása, amelyet folyamatosan frissítünk 

és értékelünk. A környezeti szempontok 

értékelése és az incidensekből való tanulás 

alapján a B+N cégcsoport rövid és hosszú távú 

környezetvédelmi célokat hirdet. 

A társaság vezetése 

tevékenységünkkel kapcsolatban 

az alábbi környezetvédelmi 

szempontból fontos területeket 

határozta meg: 

1. A B+N cégcsoport vállalja, hogy

minimalizálja a veszélyesnek minősített vegyi

anyagok és keverékek felhasználását,

szisztematikusan keresi a megfelelő

alternatívákat, és ezeket a környezetbarátabb

lehetőségeket ajánlja ügyfeleinek.

2. A B+N cégcsoport a vegyi anyagok és

keverékek megfelelő tárolásán alapul, hogy

azok ne szivárogjanak, és ne szennyezzék a

környezetet. A veszélyes vegyi anyagokat és

keverékeket mindig külön, kármentőtálcákban

tárolják, a tárolóhelyeket pedig vészhelyzeti

készletekkel látják el.

3. Valamennyi telephelyünkön folyamatosan

igyekszünk csökkenteni a hulladék mennyiségét

és gondoskodni a biztonságos

hulladékkezelésről, ideértve az arra jogosult

cégek általi ártalmatlanítását is.

Együttműködünk az elektronikai hulladékok

kollektív visszaszállítását biztosító cégekkel és a

csomagolási hulladékok válogatását,

újrahasznosítását és hasznosítását biztosító

cégekkel.
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4. Minden járművünket és munkagépünket

rendszeresen karbantartjuk azzal a céllal, hogy

minimálisra csökkentsük a levegőszennyezést a

károsanyag-kibocsátással és megakadályozzuk

az üzemi folyadékok, különösen a

kőolajszármazékok kicsepegését.

5. Mérjük a felhasznált üzemanyag

mennyiségét a természeti erőforrások

felhasználásának csökkentése és a környezet

terhelésének csökkentése érdekében.

6. Létesítményeink energiafogyasztását (víz,

gáz, villany) figyelemmel kísérjük, értékeljük, és

folyamatosan törekszünk annak csökkentésére,

például energiatakarékos készülékek

használatával.

7. A munkavállalók rendszeres oktatását és

képzését tekintjük a súlyos balesetek

megelőzésének és a környezeti veszélyekkel

járó kockázatok minimalizálásának egyik fő

útjának.

A B+N cégcsoport gondoskodik a 

környezetvédelemről és betartja a 

megállapított eljárásokat annak érdekében, 

hogy a társaság környezeti magatartásával 

szemben ne legyen panasz, és a társaságot ne 

terhelje államigazgatási szankció. 

8. Előnyben részesítjük az ISO 14001 és ISO

50001 szerint tanúsított és környezetbarát

beszállítókat. A beszállítói értékelési rendszer

része a környezethez való hozzáállásuk

értékelése is.

9. A B+N cégcsoport vezető szerepet tölt be az

innováció világában, célunk, hogy folyamatosan

új, környezetbarát technológiai eljárásokat

vigyünk be, különösen a takarítás területén.

Kijelentjük, hogy a társaság továbbra is 

figyelmet fordít a környezetvédelem 

fokozására, és motiválja munkatársait az 

ökológiai magatartásra, az energia- és 

természeti erőforrások takarékos 

felhasználására, a hulladékok gyűjtésére, hogy 

tevékenységük a lehető legkisebb mértékben 

terhelje a környezetet. 

Jelen Környezetvédelmi és Energiagazdálkodási 

Politikát rendszeres időközönként 

felülvizsgáljuk, és vállalatunk minden szintjén, 

valamint az érintett érdekeltekkel közöljük. 
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