Elmolight Kereskedelmi- és Szolgáltató Betéti Társaság

Környezeti politikánk lényege





Az Elmolight Bt. elkötelezetten dolgozik a természeti környezetünk állapotának megőrzéséért és javításáért.
A vonatkozó törvényi jogszabályi követelmények betartását alapvető követelményként kezeli.
A társaság minden dolgozójának kötelessége, hogy a cég környezeti politikáját munkája során betartsa.
A munkafolyamatok precíz kialakításával a vezetés biztosítja, hogy a megfelelő vezetői és adminisztratív
ellenőrzések működjenek, valamint a visszacsatolások révén a politikája fennmaradjon.
 A tevékenységben és az ellenőrzésben résztvevő összes munkavállaló megfelelő képzéséről a vezetés
gondoskodik.

Cselekvési elemek és elvárások a környezeti politikában foglaltak szerint:
 A Társaság minden szintjén erősíteni kell a felelősségérzetet környezetünk védelméért.
 Minden bevezetés előtt álló új tevékenységünk környezetre gyakorolt hatását meg kell vizsgálni és az
alkalmazásra kerülő új technológiáknak a réginél még inkább környezetkímélőbbnek kell lenniük

Magunkkal szemben támasztott elvárásaink a szennyezések megelőzésére és csökkentésére:
 Munkánk során a lehető legkisebb mértékűre csökkentjük a környezetterhelést.
 Technológiánk alkalmazása során betartjuk az elővigyázatosság elvét: a környezeti elemek kíméletével,
takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és az előállított
anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve végezzük tevékenységünket.
 Célunk: a talaj termőképességének megtartása és a talajon olyan tevékenységek folytatása, amelyek a
föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják, hanem
azt javítják és állapotát regenerálják.
 A technológiánk célja és alkalmazásának sikere a hulladéknak minősülő kommunális szennyvíziszapok
hasznosítása és ártalmatlanítása, hogy minél hatékonyabb és minél szélesebb spektrumban
alkalmazható megoldást kínáljunk erre a környezetterhelő- és szennyező problémára.
 Biztosítjuk az együttműködést a hatóságokkal, és aktív kommunikációt folytatatunk valamennyi érdekelt
féllel.
 Tájékoztatjuk a cég telephelyein vagy külső munkahelyeken esetenként munkát végző alvállalkozókat,
hogy munkájuk során a Társaságunk belső szabályairól, azok betartását elvárjuk.
 Az alaptevékenységünket képező irányított, oltóanyagos komposztálási technológiánkat folyamatosan
optimalizáljuk, figyelembe veszzük a rendelkezésre álló alap és adalékanyagok mennyiségét és azok
felhasználását a lehető legoptimálisabb módon oldjuk meg.

Meglévő – jelenleg is alkalmazott - technológia esetén:
 A technológiánk adaptációja előtt meggyőződünk a felől, hogy az adott technológia nem csak
gazdaságilag, de környezetvédelmi szempontból is a legkedvezőbb az adott hulladék ártalmatlanítási
illetve hasznosítási oldaláról.
 Megvizsgáljuk, hogy az adott szennyvíziszap ártalmatlanítására illetve hasznosítására az általunk
felajánlott technológia –e a BAT (elérhető legjobb technológia), és az arányban van-e gazdasági
szempontból a megrendelő számára.
 A technológia adaptációját megelőzően elméleti síkon elvégezzük a szükséges számításokat (analitikai
véleményezés, telepméretezés, költség és haszon elemzés) a megrendelő számára az általa biztosított
alapadatok alapján, mellyel a beruházási döntést kívánjuk segíteni.
 A technológia adaptációját követően első lépésként kísérleti sarzs legyártását alkalmazzuk, mellyel
megbizonyosodtunk arról, hogy a technológia az adott körülmények között működik.
 A környezetre gyakorolt hatást a mintavételezéssel és a szakhatóságok által elvégzett vizsgálatokkal
ellenőrizzük (36/2006 (V.18. )FVM rendelet), és csak ezt követően bocsátjuk engedélyeztetési eljárásra a
kész komposztot.

Új technológia esetén:
Cégünk elkötelezett híve a talaj, mint megújuló energiaforrásunk állapotának helyreállításában és
megőrzésében, mindezt kizárólag környezetbarát módon. Lehetőségünkhöz mérten K+F projekteken
keresztül - a jelenleg alkalmazott - oltóanyagunkat tovább fejlesszük oly módon, hogy az további
mezőgazdasági problémákra is megoldást nyújtson (pl. biológiai növényvédelem stb.).
Ezek kidolgozásánál a célunk, hogy a kemikáliák túlzott felhasználását visszaszorítsuk, illetve alternatív
megoldási javaslattal szolgáljunk a környezettudatos megrendelők és vásárlók számára.
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A természetben nincsenek sem jutalmak, sem büntetések: következmények vannak!

