
KÖRNYEZET- ÉS
ENRGIAIRÁNYÍTÁSI 
POLITIKA

Meggyőződésünk, hogy amit a környezetvédelem és az energiahatékonyság terén teszünk, biztosítéka cégünk 
működésének, versenyképességének és folyamatos fenntartható fejlődésének. Ennek a törekvésnek a jegyében 
a 4iG Nyrt. elkötelezte magát az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási és az MSZ EN ISO 50001:2019 
energiagazdálkodási szabvány szerinti irányítási rendszerek bevezetése és működtetése mellett.

Elhivatottak vagyunk abban, hogy szolgáltatásaink terén a fenntartható fejlődés elkötelezettségével összhangban 
csökkentsük a tevékenységünkhöz szükséges energiafelhasználást és ezzel együtt üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását.

Víziónk, hogy megteremtjük az egyensúlyt az üzleti céljaink elérése, a környezet megóvása és a hatékony 
energiafelhasználás között.

Elkötelezzük magunkat a környezet védelme iránt, ennek keretében kiemelt figyelmet fordítunk a munkavégzésünk 
során keletkező környezetkárosító hatások megelőzésére, illetve folyamatos mérséklésére, az egyre hatékonyabb 
energia- és természeti erőforrás felhasználásra.

Társaságunk működése során magától értetődően kötelező a hatósági, jogszabályi és szabvány előírások maradéktalan 
betartása.

Céljaink eléréséhez az alábbiak fokozott érvényesülését tartjuk elengedhetetlennek:

A Társaság minden szintjén fokozni kell a felelősségérzetet környezetünk védelme iránt, oktatással, személyes 
példamutatással.

A tevékenységünk során folyamatosan csökkentsük energia felhasználásunkat, növeljük az 
energiahatékonyságunkat. Munkafolyamatainkat, környezetünket ennek érdekében folyamatosan felülvizsgáljuk. 
Az így csökkenő energiafelhasználásunkkal hozzájárulunk az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez.

Szállítóinkkal, alvállalkozóinkkal ismertetjük környezeti követelményeinket, melyeket szerződéses 
kapcsolatainkban is együttműködési feltételnek tekintünk.

Minden új tevékenységünk környezetre gyakorolt hatását megvizsgáljuk és a jelentősnek ítélt hatások kezelésére 
környezeti programokat dolgozunk ki.

Új technológiák, technológiai rendszerek kiválasztásakor a gazdasági racionalitást is figyelembe véve a 
környezetkímélőbbeket részesítjük előnyben.

Figyelemmel kísérjük energiafelhasználásunkat és intézkedéseket teszünk a természeti erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának fokozására.

Társaságunk különös gondot fordít az általa folytatott tevékenység minőségének, színvonalának állandó javítására és 
a környezetterhelés csökkentésére. E cél elérése érdekében a 4iG munkatársainak energia- és környezettudatosságát 
tervszerűen fejlesztjük, a megfelelő személyi, tárgyi és környezeti feltételeket biztosítjuk.

Az energiafelhasználás csökkentése, az energiateljesítmény növelése, valamint a könyezet védelme iránti 
elkötelezettségünk mindannyiunk feladata és felelőssége, ezért minden munkavállalónkkal képzés keretében 
megismertetjük a vállalat környezeti- és energia politikáját, az irányítási rendszerek céljait és azok megvalósításához 
a programot, valamint az eredményeit. Biztosítjuk a megfelelő tájékoztatást, hogy minél magasabb szintű környezet- 
és energiatudatosságuk, a mindennapi munkájukon kívül, lakóhelyükön és tágabb környezetükben is használni 
tudják.
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