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KÖRNYEZETI POLITIKA 

A Green-shirts Quality Solution Kft. a minőségellenőrzési, műszaki vizsgálati és mérnöki támogatási szolgáltatás során az optimális nyereségszint mellett 
biztosítja a legmagasabb környezeti teljesítményt az alkalmazható jogszabályi, illetve szabályozó követelmények betartásával. Társaságunk elkötelezett e 
követelmények maradéktalan teljesítése, a megrendelőktől és az érdekelt felektől származó reális igények kielégítése iránt. 

Társaságunk a környezeti céljait a vezetőségi átvizsgálások során meghatározza, teljesülésüket értékeli, célkitűzéseihez a folyamatos fejlesztés módszereit 
alkalmazza. 

Társaságunk fókuszáltan az erőforrások hatékony felhasználása mellett a megfelelő folyamatok alkalmazására törekszik annak érdekében, hogy a 
tevékenységéből származó környezetterhelést a lehető legkisebb mértékűre csökkentse. Megtesz mindent a környezeti hatások folyamatos figyelésével, 
beavatkozással a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megelőzése érdekében. 

Társaságunk a tevékenysége során vizsgálja a környezetvédelmi szempontokat, a környezetre gyakorolt hatásokat. Kiemelt figyelmet fordít a korszerű szakmai 
és környezetvédelmi ismeretek, ismert fejlett technikák elsajátítására és alkalmazására, melyek a környezet terhelést minimalizálják.  

Társaságunk valamennyi munkatársa felelős munkája környezeti hatásaiért, a munkavégzési folyamatai, környezeti hatással bíró tevékenységei folyamatos 
fejlesztéséért, biztosítva társaságunk környezetközpontú szemléletét, elkötelezettségét illetve a megrendelők és érdekelt felek igényeinek maradéktalan 
kielégítését. 

Társaságunk a környezeti céljainak elérése érdekében szolgáltatói tevékenységet érintően elvárja szállító partnerei (alvállalkozói, beszállítói) 
elkötelezettségét, valamint a környezeti tényezőket illetően társaságunk belső szabályainak alkalmazását. 

Társaságunk vezetése elkötelezett a folyamatos fejlesztés illetve a környezeti politikával összhangban történő működés iránt,  valamint kiemelt figyelmet 
fordít a hatékony környezetközpontú vezetői és adminisztratív folyamatok működésére. 

 

ENVIROMENTAL POLICY 

Green-shirts Quality Solution Kft. ensures the highest environmental performance in addition to the optimal profit level during the quality control, technical 
inspection and engineering support service, in compliance with the applicable legal and regulatory requirements. Our company is committed to fully meeting 
these requirements and meeting realistic needs from customers also stakeholders. 

Our company defines its environmental goals during management reviews, evaluates their fulfillment, and applies the methods of continuous improvement 
to its objectives. 

In addition to the efficient use of resources, our company strives to apply the appropriate processes in order to minimize the environmental impact of its 
activities. It does its best to continuously monitor the environmental effects and intervene to prevent environmental pollution and damage. 

In the course of its activities, our company examines the environmental aspects and the effects on the environment. It pays special attention to the acquisition 
and application of modern professional and environmental knowledge, known advanced techniques that minimize the effect on the environment. 

All employees of our company are responsible for the environmental impacts of their work, for the continuous development of their work processes and 
activities with an environmental impact, ensuring our company's environmentally focused approach and commitment, as well as the full satisfaction of the 
needs of customers also stakeholders. 

In order to achieve its environmental goals, our company expects the commitment of its supplier partners (subcontractors, suppliers) regarding service 
activities, as well as the application of our company's internal rules regarding environmental factors. 

The management of our company is committed to continuous improvement and operation in accordance with the environmental policy, and pays special 
attention to the operation of efficient environment-focused management and administrative processes. 
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