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1. Környezetvédelmi alapelveink 

 

A Jankovits Engineering Kft elhivatott a fenntartható fejlődés, valamint a természetes 

környezet megőrzése iránt. 

 

Anyag és energiafelhasználás 

A Jankovits Engineering Kft tevékenysége során folyamatosan figyelemmel kíséri az 

anyagok, hulladékok, az energia és más erőforrások felhasználását és törekszik ezek 

forgalmából adódó környezeti hatások csökkentésére.  

 

Kibocsátások, emissziók 

A Jankovits Engineering Kft, ahol lehetséges, technológiákat létesít a kibocsátás, emisszió és 

hulladék mennyiségének csökkentése érdekében. 

 

Csökkentés, és anyagában történő hasznosítás 

A Jankovits Engineering Kft támogatja a tevékenysége során keletkező nem veszélyes 

hulladékok minél nagyobb arányban történő anyagában történő hasznosítását, illetve a 

veszélyes hulladékok esetében az energetikai úton történő hasznosítás iránti 

kezdeményezéseket. 

 

 

2. Minőségirányítási politikánk és cégfilozófiánk 

 

Működésünk alapját minőség irányítási politikánkban és cégfilozófiánkban fogalmaztuk meg. 

Politikánk nyilvános, a benne lefektetett elveket szervezetünk valamennyi szintjén 

meghonosítjuk. 

 

 

Társaságunk célkitűzése, hogy az állandóan változó vevői igényeket egyre jobban megismerje 

és kiváló minőségű termékekkel, nemzetközi színvonalú szolgáltatással elégítse ki azokat, 

nem feledve eközben a társadalommal szembeni felelősségét, amely az egészséges környezet 

megőrzése érdekében reá hárul. A környezet védelme iránti elkötelezettség minden 

tevékenységünket áthatja, működésünk szerves részét képezi.  

 

Ennek érdekében: 

 

o Beszállítóinkkal korrekt, hosszú távú partnerkapcsolatot alakítunk ki. Elvárjuk, hogy 

számunkra hibátlan anyagot, terméket, berendezést szállítsanak és magas színvonalú 

szolgáltatást nyújtsanak a lehető legkisebb környezeti és biztonsági kockázat mellett. 

 

o Termékeink minőségét, vállalatunk technológiai színvonalát folyamatosan fejlesztjük. 

Ennek során a fenntartható fejlődés irányelveivel azonosulva környezetbarát 

megoldásokra, ökológiailag veszélytelen anyagok alkalmazására törekszünk. 

 

o Folyamatos javítással, a számunkra elérhető legmagasabb szintű technológiák 

alkalmazásával törekszünk a környezetszennyezés megelőzésére, az elsődleges 
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természeti erőforrások felhasználásának és a környezetet terhelő kibocsátásoknak a 

csökkentésére. 

 

o Átfogó szervizhálózatot működtetünk, mely révén szakmai és műszaki támogatást 

nyújtunk vevőpartnereinknek. 

 

o Nyílt kommunikációval és dolgozóink folyamatos továbbképzésével törekszünk a 

minőség központú gondolkodás, a tudatos környezetkímélő és kockázatcsökkentő 

vállalati kultúra megteremtésére. Belső működési rendünket munkatársaink teljes körű 

bevonásával alakítjuk ki, tartjuk fenn és fejlesztjük. Nyitottak vagyunk a társadalmi 

csoportokkal való együttműködésre. 

 

o Alapvető kötelességünknek tartjuk a jogszabályok és előírások betartását. 

Alvállalkozóinktól és üzleti partnereinktől is elvárjuk a környezet- és 

egészségvédelmi, valamint a biztonságtechnikai előírások betartását. 

 

o Munkatársainktól elvárjuk, hogy tartsák be a rájuk vonatkozó technológiai 

utasításokat, minőségirányítási, környezet-, munka- és egészségvédelmi szabályokat. 

Kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársainkat, beszállító partnereinket elismerjük. 

 

o Környezetbarát, energiatakarékos, csökkentett hő- és zajkibocsátású gépek és 

gépsorok kialakításán fáradozunk, melyek hosszú távon üzembiztosan működnek 

partnereinknél. 

 

 

3. Környezetközpontú Irányítási Rendszer 

 

Környezerirányítási rendszer kiépítése 

A Jankovits Engineering Kft. a közeljövőben Környezetirányítási rendszer kiépítését 

tervezi. Ennek első lépéseként a Kft Környezetvédelmi Szabályzatot adott ki, melynek 

feladata a Jankovits Engineering Kft. tevékenységeinek, a környezeti elemek védelmét 

szolgáló szabályozása, ennek érdekében a technológiai folyamtokban az elérhető legjobb 

technika alkalmazása, a keletkező káros szennyezések és ártalmak feltárása, a megelőzés 

folyamatának megszervezése és ellenőrzése. 

 

Az Környezetiráynítási rendszer alapját képező megfelelési kötelezettségek értékelése 

jelenleg is megtörténik, amelynek működését a Kft. munkáját támogató megbízottak 

biztosítják. A Kft. tevékenységét a környezetvédelmi jogszabályokban foglaltaknak eleget 

téve folytatja, amelynek rendszeres felülviszgálata megtörténik. 

 

 

4. Helyzetelemzés 

 

Az alkalmazott technológia 

Társaságunk alaptevékenysége: Gépgyártás, speciális gépek, részegységek gyártása 

A gyártási folyamat fő fázisai:Tervezés, gyártás, szerelés, programozás, üzembehelyezés 

A termelési folyamat részletesebb leírása: A megkötött szerződések alapján elkészítjük a 

projekttervet, mely meghatározza a gép előállításának folyamatát, úgymint a tervezést, 

beszerzést, gyártást, ellenőrzéseket, szerelést, programozást, üzembehelyezést. 
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Cégünk rendelkezik ISO 9001 szerinti minősítéssel, melynek folyamatai biztosítják a termék 

megfelelő gyártáskövetését. 

Jelenlegi géppark műszaki állapota, technológiai fejlettsége: 

Társaságunk részben rendelkezik a gépgyártáshoz szükséges szerszámgépekkel: 3 db CNC 

megmunkáló központ, 1 db CNC eszterga és néhány hagyományos forgácsológép. Speciális 

elemek gyártását kihelyezzük. A fenti gyártás méretellenőrzését egy erre a célra 3D-s 

mérőgéppel berendezett mérőszoba végzi. 

A gyártási terveket mérnökeink korszerű számítógépes tervező és programozó szoftverekkel 

végzik. Az ügyvitelünk kezelésére integrált vállalatirányítási rendszert alkalmazunk. 

Fejlesztéseinkkel és a vevőinknek gyártott gépek területén arra törekszünk, hogy igény esetén 

az Ipar 4.0 feltételeinek megfeleljünk. 

 

A technológia környezet szempontú elemzése 

A gépek tervezése és gyártása során arra törekszünk, hogy a gépeink vevőinknél a lehető 

legalacsonyabb energiaszinten, a legmegfelelőbb minőségben lássák el feladatukat. 

 

Jelentősebb veszteségeink alakulása 

Átgondolt és takarékos anyagfelhasználásunkkal, és technikai, technológiai fejlesztésekkel 

igyekszünk csökkenteni az anyagfelhasználások során fellépő veszteségeinket. A 

tevékenységünk során keletkező különböző veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése 

szelektíven történik. A Jankovits Engineering Kft. törekszik arra, hogy a tevékenységes során 

keletkező nem veszélyes hulladékok minél nagyobb arányban újrahasznosításra kerüljenek.  

 

Beruházás, fejlesztés 

A beszámolási időszakban törekszünk olyan beruházások megvalósítására, amelyek 

környezeti teljesítményünket javítják. A megvalósult, és jövőben megvalósítandó 

projekteknél egyaránt célul tűzzük ki a kibocsátások mérséklését, a jogszabályi előírásoknak 

való megfelelés támogatását, valamint a munkahelyi környezet és feltételrendszer javítását, 

szépítését.  

 

Szállítás 

Termékeink szállítását egyedi megrendelések alapján megbízható szállítócégek végzik. 

Különös figyelmet fordítunk a hulladékaink elszállítására, mellyel kizárolag engedéllyel 

rendelkező cégeket és kezelőket/feldolgozókat bízunk meg. 

 

5. Környezetvédelmi mutatók 

 

A. Felhasználások 

 

• Vízfelhasználás 

Technológiai célú vízfelhasználásunk nincs. 

2019. évben felhasznált vízmennyiség: 548 m3 

 

• Energiafelhasználás 

 

2019. évben felhasznált energia mennyiség: villamosenergia: 166048 kWh     Gáz: 18 181 m3 

2019. évi telephelyfejlesztésük során a raktár világítására energiatakarékos LED 

lámpatesteket építettünk be. 
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Az energiafelhasználás csökkentése fontos cél vállalatunk számára, megvalósításának 

lehetséges módjai: 

 Beruházásaink alkalmával a kisebb energiaigényű lehetőség választása; 

 Jelenlegi berendezéseink, gyártó soraink műszaki felülvizsgálata, ennek 

eredményeként az energiafelhasználás optimalizálása. 

 

 

 

B. Kibocsátások 

 

• Hulladék kibocsátás 

A gyár területén a hulladékok nagy része a gyártási folyamatban keletkezik. A termelési 

hulladékot nagy részaránya (75%) nem veszélyes hulladék és 25 % veszélyes hulladék . 

 

 

Kezelést igénylő hulladékaink csomagolási hulladékok, nagy mennyiségben fémhulladék és 

veszélyes hulladék (emulzió, szennyezett abszorbens). A csomagolási hulladék a felhasznált 

segédanyagok csomagolásából, csomagolóeszköz veszteségeinkből, valamint selejtezett 

göngyölegből tevődik össze. Racionalizált hulladékgyűjtő pontokat alakítottunk ki, ahol a 

különféle anyagok – papír, vasfém nevasfém elkülönített gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket 

helyeztünk el. A veszélyes hulladékok gyűjtése hatóság által jóváhagyott veszélyes hulladék 

üzemi gyűjtőhelyen történik. 

 

2019. évben kibocsátott hulladék mennyiség: 32 628 kg, ennek megoszlása az alábbi: 

 

 

Ebből nem veszélyes hulladéknak minősül: 24 350 kg. 

Ebből veszélyes hulladéknak minősül: 8 278 kg. 
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A veszélyes hulladék mennyiségének csökkenését eredményező intézkedések az alábbiak 

lehetnek: 

 rendszeres karbantartás, ellenőrzés (olajcsere indokolt esetben) 

 régi készletek felszámolása 

 göngyölegek visszaszállítása a beszállító által. 

 alkatrészmosó alkalmazása, csere szolgáltatással 

 mosható géprongyok használata 

A veszélyes hulladékok esetében is előnyben részesítjük a hasznosítást, hőhasznosítást és csak 

végső lehetőségként kerülnek megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóba. 

 

• Szennyvízkibocsátás 

A társaság telephelyén üzemelő csatornahálózat jórészt biztosítja a csapadékvíz és 

kommunális szennyvíz elkülönített elvezetését. A technológiai szenyvíz nem keletkezik.  

 

 

• Légszennyezés 

A tevékenységhez kapcsolódóan kizárólag tüzeléstechnika rendelkezik pontforásokkal 

(P1,P2), a csarnoképületek fűtésére használt gázkazánok kibocsátása széndioxid, 

szénmonoxid, kén-oxidok, nitrogénoxid és szilárd anyag kibocsátása a határértéket nem éri el. 

 

• Zajkibocsátás 

Környezetbe kibocsátott zaj szempontjából a termelőüzemek közül a legjelentősebb 

zajforrásoknak a hűtőventilátorok kivezetései, a rakodás és szállítás, valamint az 

energiatermelés berendezései számítanak. A telephely Győr Ipari Parkban ipari övezetben 

található, zajvédelmi határérték nem került megállapításra. 
 

Zajvédelmi tevékenységünk irányelvei: 

 új berendezések vásárlásakor a zaj szegény típusokat választjuk ki; 

 a fő zajforrásokat leárnyékoljuk; 

 a zajos munkahelyen dolgozó munkatársakat zajvédő felszereléssel látjuk el, ezek 

használatát megköveteljük; 

 a zajhatásnak kitett dolgozók rendszeres egészségügyi felülvizsgálaton vesznek részt; 

 a zajkibocsátást nyomon követjük környezeti és munkahelyi belső mérések 

elvégzésével; 

 szükség esetén zajvédelmi szakértőket veszünk igénybe. 

 

6. Természeti értékeink 

 

A nagy kiterjedésű burkolt felületek mellett egyre nagyobb a parkosított felület aránya is. A 

meglévő zöld felületek gondozottak, az udvari és az utcai közlekedő utak tisztaságára nagy 

gondot fordítunk. 
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Összefoglaló 
 

Jelen környezetvédelmi jelentésünkig elért eredményeink: 

 

 Költség hatékony hulladékgazdálkodás megvalósítása 

 Szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítése 

 Ózonkárosító anyagok kiküszöbölése 

 Központi veszélyes hulladék gyűjtő kialakítása 

 Csomagolási nyilvántartási rendszer felállítása 

 Munkatársak rendszeres képzése, képzési tervnek megfelelően 

 Nagyarányú parkosítás, rendezett környezet. 

 

Jövőbeni lehetőségek a környezetvédelmi teljesítmény javítására: 

 

 Hulladék visszaforgatási arány további növelése 

 Környezetirányítási rendszer bevezetése 

 Keletkező veszélyes hulladékok nennyiségének csökkentése 

 Energiafelhasználás folyamatos csökkentése 

 Fajlagos anyagfelhasználás csökkentése 

 

Záró rendelkezések 

 

A jelen terv az elkészítés időpontjától határozatlan időre hatályos azzal, hogy a 

fenntarthatósági szempontokban, illetve a működési körüményekben bekövetkező jelentősebb 

változások esetén a tervet felül kell vizsgálni, aktualizálni kell. 

 

 


