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I. Környezettudatos menedzsment és tervezés  

I./A. Környezeti menedzsment eszközök  

 

A Metalloglobus Fémöntő és Kereskedelmi Kft. a fenntarthatóság és a környezettudatos gazdálkodást 

mind környezeti, mind pedig annak gazdasági és pénzügyi vonatkozásai miatt kiemelten kezeli, és a 

menedzsment döntéseit az alábbiak szerint optimalizálja. 

• A keletkező hulladékok minimalizálása a termelés során, a termékek jobb minőségben történő 

előállításához 

• Ehhez vállalja a géppark megfelelő karbantartását, mind utólagos javítással, mind megelőző jel-

leggel, hogy a selejt mennyisége a lehető legalacsonyabb legyen. 

• A termelés során törekszik a felhasznált erőforrások – energia, víz, adalékanyagok – optimális 

szintre történő csökkentésére, az ezektől való eltérést méri, és szükség esetén beavatkozik. 

• A géppark használata és a termékek gyártása során képződő veszélyes hulladékokat rendsze-

res jelleggel, feldolgozási engedéllyel rendelkező szállítóval elviteti és megsemmisítteti. 

• A kibocsátás és a felhasználás csökkentése, a hulladék mérése, a felhasznált fajlagos rezsi-

költségek mérése a kontrolling rendszerben a költségszámításon túl a környezeti szempontok 

figyelembevételével kerül be célkitűzésként. 

• A dolgozók folyamatos képzése éves jelleggel történik a környezeti szempontok alapján – selejt 

minimalizálása, vízzel és energiával történő spórolás, gépek megfelelő és takarékos használata 

témakörben. 

 

2. szempont: Fenntarthatósági Terv elkészítésének vállalása 

 

A Metalloglobus Fémöntő és Kereskedelmi Kft. a fenntarthatósági tervet elfogadja és szükség esetén 

minden év június 30-áig felülvizsgálja és frissíti. 

 

3c. szempont: Fenntarthatósági felelős kijelölése  

 

A cég 2012. szeptember 1-jével kinevezett egy fenntarthatósági felelőst, akinek feladatai közé tartozik a 

fenntarthatósághoz kapcsolódó mutatók identifikálása, monitoringja, azok jelentése, és a termeléssel 

kapcsolatos folyamatok fenntarthatóvá tétele. Ez rögzítésre kerül a választott személy munkaköri leírá-

sában is. 
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3f. szempont: A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók 

száma 

 

Fenntarthatósági oktatásban vesz részt a cég összes alkalmazottja, amin a fenntarthatósági felelős 

ismerteti a cég terveit és a szükséges lépéseket a környezeti célok eléréséhez. A z oktatásról jegyző-

könyv készül. Minden év június 30-ig a cég alkalmazottai a szokásos tűz- és munkavédelmi oktatás 

mellett részt vesznek fenntarthatósági oktatáson is. 

 

3g. szempont: Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rend-

szeres, és a kötelező mértéken felüli biztosítása 

A vállalat a fenntarthatósági jelentését minden év június 30-ig a cég honlapján (www.mtgfemonto.hu) 

nyilvánosságra hozza. 

 

I/B. Fenntartható fejlődést szolgáló tervezési eljárások  

 

4. szempont: A termék-, szolgáltatásfejlesztés során a várható környezeti hatások elemzése 

megtörténik és a fejlesztés ezek figyelembevételével valósul meg 

 

A cég a projektjei, beruházásai, javításai és termékfejlesztései során figyelembe veszi a környezeti 

szempontokat, a környezet védelme érdekében a korszerűsítések során igyekszik hosszú élettartamú, 

alacsony energiafogyasztású, kevésbé környezetszennyező technológiákat vásárolni vagy létrehozni, 

logisztikáját is eszerint optimalizálja.    

 

8. szempont. Környezeti és fenntarthatósági ismeretek bővítése 

 

A cég vállalja a munkaerő képzését a zöld szempontokra, támogatja az alkalmazottainak képzését ezen 

a téren, illetve törekszik rá, hogy ezeket az ismereteket szükség esetén a cég további érintettjeivel is 

megossza. 

 

10. BAT (elérhető legjobb technika) technológiát önkéntesen alkalmaz, cél 1db 

 

 

http://www.mtgfemonto.hu/
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II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás  

II./A. Természeti erőforrások megőrzése  

 

 

32.szempont: 10. szempont BAT technológiát alkalmaz (cél1db) (a 32. szemponttal kombinálva). 

Kombinált valamint anyag- és energia-takarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkal-

mazása (cél3db) 

 

A Metalloglobus Fémöntő és Kereskedelmi Kft törekedni fog a kombinált, valamint anyag- és energia-

takarékos irodatechnikai készülékek beszerzésére és alkalmazására. Ennek megfelelően a személyi 

számítógépek, monitorok, nyomtatók, lapolvasók, faxok, másológépek, projektorok beszerzésekor az 

energiafogyasztás fontos szempont lesz, és vizsgálni fogja a berendezés anyagösszetételét, a kétolda-

las nyomtatás, a papír újrahasználhatóság, és stand-by üzemmód szempontjait is. 

 

35. szempont: Kétoldalas nyomtatás és újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai 

munkák során 

 

A Metalloglobus Fémöntő és Kereskedelmi Kft. levelezésében és kiadványaiban törekedni fog a kétol-

dalas nyomtatás és az újrahasznosított papír alkalmazására. Ennek mértékét a fenntarthatósági felelős 

az éves fenntarthatósági értékelésben rendszeresen összegezi és értékeli. 2013 évtől kezdődően az 

ERP rendszer bevezetésével igyekszik az elektronikus számlázás előtérbe helyezésére és adminisztra-

tív feladatai során a felhasznált papírmennyiség – nyomtatás és fénymásolás során – redukálására és 

az archiválás elektronikus útra történő fokozatos átállásra. 

 

 

 

 

II/B. Jó környezet- és egészség állapot megőrzése  

 

36. szempont: Szállítási igényt csökkentő távtanulási, együttműködési technológiák 

 

A Metalloglobus Fémöntő és Kereskedelmi Kft. törekedni fog az internet-es távtanulási és együttműkö-

dési (pl. távmunka) technológiák minél szélesebb elterjesztésére, hogy csökkentse a munkavégzés, a 
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képzések és más alkalmak utazási igényét. Előnyben részesíti a telekonferenciák, és 3D táv-előadások 

kísérleti bevezetését.  

 

43. szempont: Papír-és hulladék-kímélő adatkezelési technológiák preferálása 

 

2013 évtől kezdődően az ERP rendszer bevezetésével igyekszik az elektronikus számlázás előtérbe 

helyezésére és adminisztratív feladatai során a felhasznált papírmennyiség – nyomtatás és fénymáso-

lás során – redukálására és az archiválás elektronikus útra történő fokozatos átállásra. 

 

 A Zöld Iroda programnak megfelelő irodai berendezésre való törekvés 

 

A Metalloglobus Fémöntő és Kereskedelmi Kft. irodái berendezésében az egészségmegőrző munkahe-

lyi feltételek javítása érdekében törekedni fog a jogszabályi előírásokon felül is a munkaegészségügyi 

tárgyi eszközök beszerzésére. Ennek mértékét a fenntarthatósági felelős az éves fenntarthatósági érté-

kelésben rendszeresen összegezi és értékeli. 

 

48. Rendszeres környezet egészségügyi kockázat értékelés készítése, cél évi 2db. 

  

 

 

II/C. Társadalmi felelősségvállalás 

 

Gépkocsi használat helyett a tömegközlekedés preferálása a munkavállalók esetén 

 

A Metalloglobus Fémöntő és Kereskedelmi Kft. támogatja a dolgozók munkába járásánál a tömegközle-

kedés igénybevételét. Ehhez a cég a dolgozók számára munkába járáshoz tömegközlekedés igénybe- 

vétele esetén bérletet biztosít. 

 

 

 

Többletszolgáltatások nyújtása a helyi lakosságnak a társadalmi nyilvánosság szélesítésében 
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A Metalloglobus Fémöntő és Kereskedelmi Kft. projektjei lebonyolítása során törekedni fog a nyilvános-

ság szélesítésére, a visszacsatolások figyelembevételére, erősítve ezzel a helyi összefogást és a helyi 

együttműködést.  

 

A társadalmi bizalom szintjének növelése 

 

A Metalloglobus Fémöntő és Kereskedelmi Kft.  stratégiájának megvalósítása során előkészített beru-

házásai tervezése során minden esetben törekszik a társadalmi együttműködés és bizalom szintjének 

növelésére. A vállalat esélyegyenlőségi tervet és programot hozott létre. Ennek betartása és betartatá-

sa, hatékony panaszkezelési rendszer kialakítása, valamint a dolgozók elkötelezettségének bemutatása 

a társadalmi és természeti környezet iránt része ennek a feladatnak. 

 

 

54. A kistérségben élők foglalkoztatottságának növelése.  

 

 

 

 

Budapest, 2015. január 01.                   

 

 

 

                                                                                                                                          

Soós Gábor                                                                                   Vlaszák Mihály 

fenntarthatósági felelős   s.k.                                                      ügyvezető s.k. 
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Fenntarthatósági jelentés 2018. 

 

 

 

I/B 4. szempont: a 2018. évben megvalósított elszívó beruházással mind a dolgozók egészségvédel-

mét, mind a környezet fokozottabb védelmét megvalósítottuk. Fokozott figyelmet fordítunk a fűtési és 

világítási energia ésszerű felhasználására. Az üzemi világítás felújításával jelentősen csökkent az ilyen 

jellegű energiafelhasználásunk. Mindkét fejlesztés megfelel a BAT technológia szempontjainak. 

 

II./A/32. szempont: az irodai készülékek jelentős részét cseréltük, és a csere során fő szempont volt az 

energiafogyasztás visszaszorítása. Rendszeres a fénymásoló papírok újrahasznosítása és előtérbe 

került a kétoldalas nyomtatás is. A fénymásoló és az irodai számítógépek stand-by üzemmódja is meg-

valósult. 

 

II/B 36. szempont: törekedtünk partnereinkkel a szállítási költségek fajlagos mutatóinak javítására. En-

nek keretében optimálisabb szállítási egységekben állapodtunk meg (Ruag) 

A telefonrendszer cseréjének köszönhetően lehetővé vált konferencia-beszélgetés lebonyolítása és 

éltünk ezzel a lehetőséggel többször is. 

Kollégáink közül többen is távoktatásban részesültek. 

 

43. szempont: az irodai berendezések cseréje folyamatos. Az új beszerzések során kiemelt figyelmet 

kap az irodabútorok ergonómiai megfelelése. 

 

II/C. A cég cafetéria keretében a tömegközlekedés igénybevételéhez bérletet biztosít, vidéki dolgozók 

részére pedig utazási költségtérítést. 

 

54. szempont: 2018. évben 3 kistérségben lakó munkatársat foglalkoztatott a kft. 

 

 

 

 

Soós Gábor                                                                                Vlaszák Mihály  


