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DENSO Manufacturing Hungary Ltd. produces fuel injection system and system control
components for the automotive industry.
The environmental policy includes commitment that all activities of the company are in
accordance with the environmental prescriptions and the company is endeavoured to minimize
its environmental effects and to reduce the energy usage.
In interest of the environmental protection and the harmony with society DENSO
Manufacturing Hungary Ltd. is committed to the followings:
•
•
•
•

•

Open communication towards the society with special emphasis of minimizing the
environmental risks of the company activities.
Prevention of environmental pollution, commitment to sustainable development with
respect to climate change mitigation.
To raise the environmental consciousness of the associates throught the internal
trainings.
Providing the periodical check of the Environmental Management System and
continuous improvement of the company’s environmental performance by setting,
implementing and controlling of environmental objectives and programmes.
Continous control and follow up the complience with the environmental laws and other
environmental requirements.

Our environmental policy is public, communicated within the organization and available to
interested parties.
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A DENSO Gyártó Magyarország Kft. üzemanyag adagoló rendszereket és rendszervezérlő
eszközöket gyárt az autóiparnak.
A környezeti politika elkötelezettséget tartalmaz arra, hogy a cég tevékenységei összhangban
legyenek a rá vonatkozó környezetvédelmi előírásokkal, hogy a cég törekedjen a tevékenységei
által kifejtett környezeti hatások, valamint a felhasznált energia csökkentésére.
A környezet megóvása és a társadalommal való összhang megteremtése érdekében a DENSO
Gyártó Magyarország Kft. a környezeti politikájában a következő irányelveket fogalmazza
meg:
•
•
•
•

•

Nyílt együttműködés a társadalommal, különös tekintettel a cég tevékenységeinek
környezeti kockázataira és ezek csökkentésére.
A környezetszennyezés megelőzése, a fenntartható fejlődés megvalósítása, különös
tekintettel az éghajlatváltozás mérséklésére.
Az alkalmazottak környezettudatosságának erősítése az oktatások során.
A Környezetközpontú Irányítási Rendszer időszakos felülvizsgálatának biztosítása, a
vállalat környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztése a környezeti célok,
programok megfogalmazása, megvalósítása és ellenőrzése által.
A vállalat tevékenységeire vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak és az egyéb
alkalmazandó környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés folyamatos nyomon
követése.

Környezeti politikánk nyilvános, a szervezeten belül ismertetjük dolgozóinkkal, és érdekelt
feleink rendelkezésére bocsátjuk.
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