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A JAKO Fémárugyár Kft. Gépjármű-, és kéziszerszámipari precíziós fémforgácsolással, valamint
gépjármű ablaktörlő motor és elektromos kapcsolók gyártásával és összeszerelésével foglalkozik az
autóipar és kéziszerszámipar részére, mely tevékenységet a fenntartható fejlődés jegyében
környezettudatos vezetés mellett végzi.
A felső vezetés a környezetvédelmet stratégiai produkciós tényezőnek ismeri el, ezért fontosnak
tartotta az ISO 14001 szabvány bevezetését, annak folyamatos fenntartását és fejlesztését.
A működés során szem előtt tartjuk az életciklus szemléletet, hogy a gyártás, a használat, a szállítás, a
fogyasztás, az újra használat, az újra felhasználás és a hulladék végső kezelése is lehető legkisebb
mértékben károsítsa a környezetet, és egy adott termék esetén annak élettartama - legalább
alapanyagként - többszörösére nőjön.
A versenyképesség megőrzése, további javítása érdekében összhangot teremt a gazdasági és
környezetvédelmi tevékenységei között. Ezért fejlesztései során korszerű, gazdaságos, a nemzetközi
elvárásoknak is megfelelő, a környezetet kevésbé terhelő technikák és eljárások alkalmazására
törekszik
Környezettudatos termelés folyik telephelyeinken, ahol a gyártási folyamatok környezeti hatásait
figyelemmel kísérjük, intézkedéseket hozunk a kibocsátások csökkentésére, a környezetszennyezés
elkerülésére.
Telephelyeinken törekszünk a nyersanyag-felhasználást és a hulladékaink mennyiségét csökkenteni, a
gyártásainkból származó veszélyes anyagokat, hulladékokat szakszerűen tárolni, kezelésük során pedig
az újrahasznosítást előnyben részesíteni.
Gerjeni és szekszárdi telephelyeink között összehangolt környezetkímélő működést biztosítunk,
minden dolgozónktól megkívánjuk a környezettudatos viselkedést, melyet rendszeres oktatásokkal
segítünk elő.
A tevékenységeinkre vonatkozó jogszabályokat, előírásokat telephelyeink mindegyikén mindenkor
betartjuk, együttműködünk az illetékes hatóságokkal.
Céljaink között szerepel a jelenleg működő környezetirányítási rendszer folyamatos fejlesztése, a két
telephely közötti összehangolt működése, a termelőtevékenységből származó hulladékok, különösen a
veszélyes hulladékok csökkentése, a környezetünk terhelésének megakadályozása, emissziók
redukálása, egészséget kímélő, tiszta munkahely teremtése.

Környezeti Politikánk nyilvános és bármely érdeklődő fél számára hozzáférhető, megvalósítását
valamennyi munkavállalónktól, alvállalkozónktól, beszállítónktól elvárjuk.
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Die JAKO Fémárugyár Kft. beschäftigt sich mit der Produktion von Präzisionsdrehteilen für die
Autoindustrie, sowie der Produktion und Montage Scheibenwischermotoren und elektrischen
Schaltern für die Automobil- und Handwerkzeugindustrie, diese Tätigkeiten werden im Zeichen der
ständigen Entwicklung unter der Leitung einer umweltbewussten Geschäftsführung durchgeführt.
Die Geschäftsführung erkennt den Umweltschutz als strategischen Produktionsfakt an und hält
deshalb die Einführung, kontinuierliche Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Norm ISO
14001 für wichtig.
Im Verlauf unserer Tätigkeit halten wir uns den Lebenszyklus vor Augen, dass die Produktion,
Nutzung, Transport und Konsum, Wiederverwendung und abschließende Behandlung von Abfall in
möglichst geringsten Maßen die Umwelt schädigt und die Lebensdauer des gegebenen Produktes zumindest als Rohmaterial – um ein vieles verlängert wird.
Im Interesse der Aufrechterhaltung und Erweiterung unserer Wettbewerbsfähigkeit bringen wir die
wirtschaftlichen und Umweltschutztätigkeiten in Einklang. Daher streben wir bei unseren
Entwicklungen nach der Anwendung von modernen, wirtschaftlich rationellen, den internationalen
Erwartungen entsprechenden, die Umwelt nur in geringem Maße belastenden Techniken und
Verfahren.
An unseren Standorten erfolgt umweltbewusste Produktion, die Produktionsabläufe werden unter
Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf die Umwelt verfolgt. Es werden Maßnahmen zur Senkung
von Emissionen und Umweltverschmutzung getroffen.
An unseren Standorten bemühen wir uns um die Senkung der Rohstoff- und Abfallmengen, die
fachgerechte Lagerung gefährlicher Stoffe und Abfälle. Bei der Handhabung von Abfall bevorzugen
wir die Recyclingmöglichkeiten.
Zwischen den Standorten Gerjen und Szekszárd sichern wir durch koordinierte umweltschonende
Zusammenarbeit, wir erwarten von jedem Mitarbeiter umweltbewusstes Verhalten, das wir durch
regelmäßige Schulungen unterstützen
An unseren Standorten werden die sich auf unsere Tätigkeiten beziehenden Rechtsvorschriften und
Richtlinien eingehalten. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit den entsprechenden Behörden.
Zu unseren Zielen gehören auch die ständige Weiterentwicklung des zur Zeit bestehenden
Umweltmanagementsystems, die übereinstimmende Zusammenarbeit zwischen den beiden
Standorten, die Senkung der aus der Produktionstätigkeit entstehenden Abfallmenge, besonders der
gefährlichen Abfälle, Verhinderung der Umweltbelastung, Reduzierung der Emissionen, Schaffung von
sauberen, die Gesundheit schonenden Arbeitsplätzen.
Unsere Umweltpolitik ist öffentlich und jedem Interessenten zugänglich, wir erwarten ihre
Verwirklichung von jedem Arbeitnehmer, Subunternehmer und Lieferanten.
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