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Az eredeti aláírást tartalmazó példány a hatályos!                                  Hatályos    2019.09.16-tól  visszavonásig. 
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KÖRNYEZETI POLITIKA 
 

A Hospice Szeretetszolgálat Alapítvány Kuratóriuma és az általa üzemeltetett Nefelejcs 
Ápolási Intézet Vezetősége a környezettudatos működés biztosítása érdekében az MSZ EN ISO 
14001:2015 szabvány szerint kialakított környezetközpontú irányítási rendszerét életbe lépteti. 

 
Elveink szerint a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetésével sikeresen 

emelhetjük vevőink bizalmát a nyújtott szolgáltatásainkkal összefüggésben, hatékonyan és 
tevékenyen tudunk szerepet vállalni a természet és az ember alkotta környezet összhangjának 
megteremtésében.  

 
Az Alapítvány elkötelezettséget vállal a környezetének megóvására, az érdekelt felek 

megelégedettségének elérésére. Célunk az, hogy tevékenységeink, munkafolyamatink során 
környezetünk megóvása továbbra is biztosítható legyen.   

 
Törekszünk arra, hogy munkánk során a környezetet kevésbé terhelő, hatékonyabb 

megoldásokat alkalmazzunk és ezzel partnereinket is megismertessük. A környezet központú 
rendszer bevezetése a káros környezeti hatások minimalizálását, a környezetszennyezés 
megelőzését, a környezetvédelmi-, és jogszabályi követelmények megvalósulása mellett 
maradéktalanul biztosítja.  

 
Célunk, hogy a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés mellett vevőinknek 

minél teljesebb kiszolgálást biztosítsuk. Amennyiben lehetőség van rá, kerüljük a veszélyes 
anyagok használatát, illetve a veszélyes anyagokat környezetbarát anyagokkal helyettesítjük. 
Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk a környezetszennyezés megelőzését, a gazdaságos 
energiafelhasználást, a keletkezett hulladék, illetve a környezeti kockázat csökkentését 
 

Munkánk során betartjuk a törvényi előírásokat, azokat folyamatosan alkalmazzuk annak 
érdekében, hogy a környezeti tényezőket jobban megismerjük, azok kedvezőtlen hatásait 
megszüntessük vagy minimalizáljuk. Ennek érdekében azonosítjuk és elemezzük a 
tevékenységeinkből fakadó kockázatokat, ezáltal minimálisra csökkentjük az egészségünket és 
környezetünket károsító hatásokat, így biztosítjuk a munkatársaink, alvállalkozóink számára 
biztonságos munkavégzést. 
 

A felső vezetés elkötelezett a kitűzött környezeti célok teljesítése, az irányítási rendszer 
folyamatos fejlesztése és felülvizsgálata mellett. Kiemelt hangsúlyt fektet a vállalt kötelezettségek 
– mind az intézmény munkatársai, mind a külső környezet irányában történő kommunikálásra és a 
célok megvalósulását szolgáló feltételek megteremtésére. 
 
Tatabánya, 2019. szeptember 16. 
 
 
          Proklné Sömjén Mária 
                                                               kuratórium elnöke 
 
 
 
 
 


