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A Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. egészségügyi intézményekben keletkező veszélyes hulladékok szál-

lítására és ártalmatlanítására, valamint szelektív gyűjtőeszközök biztosítására szakosodott szolgáltató 

társaság. 

Tevékenységünket a fenntartható fejlődés elvei szerint, a környezettel összhangban kívánjuk folytatni. A 

környezet védelmét és környezeti teljesítményünk folyamatos javítását fontos szempontnak tekintjük 

munkánk során. 

Ennek megfelelően Környezetközpontú irányítási rendszert vezettünk be és működtetünk az MSZ EN 

ISO 14001:2015 szabvány alapján. 

A fentiekből eredően kinyilvánítjuk, hogy: 

• Tevékenységeink és termékeink megfelelnek a jogszabályi és a hatósági előírásoknak, továbbá 

partnereink és egyéb lényeges érdekelt felek felé vállalt kötelezettségeinknek. 

• A környezetre gyakorolt hatásuk alapján az életciklus szemlélet figyelembe vételével, rendszere-

sen értékeljük tevékenységeink, termékeink és szolgáltatásaink környezeti tényezőit, és biztosítjuk 

a befolyásolható jelentős környezeti tényezők szabályozás alatt tartását. 

• Tevékenységünk során a fő hangsúlyt a környezetszennyezés megelőzésére helyezzük. 

• Tevékenységünk megtervezésénél a műszaki fejlesztés irányainak meghatározásakor figyelembe 

vesszük a környezetvédelem szempontjait. 

• Partnereinkkel együttműködünk a veszélyes hulladékaik szelektív gyűjtésének és ártalmatlaní-

tásának tökéletesítésében. 

• Beszállítóinktól minden esetben megköveteljük, hogy munkájukat környezetpolitikánknak és kör-

nyezetvédelmi elvárásainknak megfelelően végezzék. 

• A munkavállalók környezettudatos magatartását szemléletformálással segítjük elő. 

• A rendkívüli események (havária) alkalmával a szállításnál az ADR írásbeli utasítást, a fertőtle-

nítésnél a havária terv szerinti eljárást követeljük meg. 

• Környezetünk védelme érdekében kiemelt figyelmet fordítunk: 

 Partnereinktől származó veszélyes hulladékok jogszabályi és hatósági előírásokat kielégítő, 

környezetszennyezést megelőző, biztonságos módon történő szállítására és ártalmatlanítására. 

 Az ártalmatlanítás során jelentkező kellemetlen szaghatások mérséklésére. 

 A szelektív hulladékgyűjtés fontosságának tudatosítására a partnereinknél. 

 Partnereink szakmai támogatására a hulladék jellegének legmegfelelőbb gyűjtőeszköznek a 

széleskörű gyűjtőeszköz választékunkból történő kiválasztása érdekében. 

 Gyűjtőeszköz választékunk bővítésére, figyelembe véve partnereinknél a hulladékkeletkezés és 

kezelés jellemzőit. 

 Gépjárműveink és technológiai berendezéseink környezetterhelő hatásainak mérséklésére. 

 

Környezeti politikánk megvalósításához környezeti célokat fogalmazunk meg, azok teljesítésére prog-

ramokat tervezünk. A programok végrehajtását és eredményességét figyelemmel kísérjük és értékeljük. 
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