INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER POLITIKA
A CRH a világ egyik vezető építőipari vállalata, mely cement-, kavics- és betontermékeket gyárt
és forgalmaz, valamint kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt az Észak-Duna Régióban, mely
Magyarországot, Szlovákiát és Ausztriát foglalja magában. A CRH Észak-Duna Régiójának
tagja még a CRH cementgyáraiban készült termékeket szállító két logisztikai vállalat,
a TransPlus és a Pultrans, valamint az ecorec, mely Közép- és Kelet-Európa piacvezető
alternatív tüzelőanyag-gyártó vállalata. Ezek a tüzelőanyagok ipari és szelektíven válogatott
lakossági hulladékból készülnek, melyek energetikai hasznosítását a CRH cementgyáraiban
végzik.
Jelen Integrált Irányítási Rendszer Politika egy stratégiai dokumentum minden Észak-Duna
Régióban tevékenykedő CRH vállalat számára, mely meghatározza minőségirányítási,
munkavédelmi, valamint környezetvédelmi teljesítményünk fejlesztési irányait.

• Minden dolgozónktól és vállalkozónktól elvárjuk, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásokat
betartva a legjobb iparági gyakorlatnak megfelelően végezzék munkájukat.
• Céltudatosan törekszünk arra, hogy megelőzzük a munkahelyi baleseteket és
megbetegedéseket.
• Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszerünket (MEBIR) és
munkavédelmi teljesítményünket folyamatosan fejlesztjük.
A munkavédelem elsődlegesen vezetőink felelőssége, ugyanakkor mindannyian felelősek
vagyunk saját munkahelyi tevékenységünkért. A munkabiztonságot és egészségvédelmet
érintő problémákat mindenki köteles haladéktalanul jelezni felettesének.

Ezenpolitikaelköteleződéstjelentszámunkraaz Integrált Irányítási Rendszerünk(IIR) folyamatos
fejlesztésére és egyúttal keretet ad célkitűzéseink és programjaink meghatározásához.

Környezetvédelem

Minőségirányítás

A fenntarthatóság alapvető érték a CRH számára, ezért elkötelezettek vagyunk a legmagasabb
szintű környezetvédelmi normák betartása iránt. Környezetközpontú Irányítási Rendszerünket
(KIR) rendszeresen felülvizsgáljuk, figyelembe véve az iparágunkban alkalmazott legjobb
gyakorlatokat. Az ismeretek megosztása a Csoporton belül ebben a folyamatban is fontos
szerepet játszik. Környezeti politikánk minden tagvállalatra érvényes, melynek értelmében:

Célunk, hogy vállalataink fenntartható módon növekedjenek, értéket teremtve mind a ma, mind
pedig a jövő generációi számára. A középpontba a minőséget, a vevőközpontú megoldásokat
és gyártóegységeink innovatív fejlesztését helyezzük. Telephelyeinken folyamatosan
kiaknázzuk a tanulási lehetőségeket és az ismereteket megosztjuk egymás között. Arra
törekszünk, hogy magas minőségű termékeink és komplex, megbízható szolgáltatásaink
révén a vevők által elsődlegesen preferált vállalat legyünk. Olyan munkakörülményeket
kívánunk teremteni, melyek dolgozóink számára folyamatos fejlődési lehetőséget nyújtanak
és egyúttal biztosítják számunkra, hogy a megfelelő emberek a megfelelő időben a megfelelő
pozícióban legyenek.

Munkavédelem
Elsődleges felelősségünk, hogy dolgozóink és a telephelyeinket felkereső látogatóink
egészségét és biztonságát megóvjuk. Célkitűzésünk egyértelmű: a halálesetek és a
munkanap kieséssel járó balesetek száma nulla legyen.
Munkavédelmi politikánk minden tagvállalatunk számára kötelező érvényű, melynek
értelmében:
• Minimum követelményként megfelelünk a vonatkozó munkavédelemmel kapcsolatos
jogszabályi előírásoknak és az iparágunkban alkalmazott legjobb gyakorlatok elérése
érdekében folyamatos fejlesztéseket hajtunk végre.
• Biztosítjuk, hogy dolgozóink és vállalkozóink betartsák a CRH Csoport munkavédelmi
előírásait.
• Dolgozóink és vállalkozóink számára biztosítjuk az egészséget nem veszélyeztető
biztonságos munkavégzés feltételeit és gondoskodunk vevőink és látogatóink
biztonságáról telephelyeinken.

• Minimum követelményként megfelelünk a vonatkozó környezetvédelemmel kapcsolatos
jogszabályi előírásoknak és az iparágunkban alkalmazott legjobb gyakorlatok elérése
érdekében folyamatos fejlesztéseket hajtunk végre.
• Biztosítjuk, hogy dolgozóink és vállalkozóink környezetvédelmi szempontból felelős
módon tevékenykedjenek.
• A klímaváltozással kapcsolatos kihívásokat és lehetőségeket proaktív módon kezeljük.
• Energiafogyasztásunkat
optimalizáljuk.

és

minden

erőforrás felhasználásunkat

folyamatosan

• Támogatjuk a környezetbarát termékeket, fejlesztéseket és üzleti lehetőségeket.
• Jó szomszédi viszonyt igyekszünk kialakítani minden telephelyünkön.
Környezetvédelmi politikánk megvalósításáért a vezetőség felelős, melyben az egyes
tagvállalatok környezetvédelmi koordinátorai nyújtanak szakmai segítséget.
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