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KÖRNYEZETVÉDELMI ELVÁRÁSOK 

1. Partnereink tevékenységeiket a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi előírások 

betartásával végezzék. 

2. A környezetvédelemre vonatkozó jogszabályok megszegése miatt a Szentkirályi Magyarország 

Kft.-t ért esetleges károkat, bírságokat vagy költségeket a jogsértésért felelős üzleti partnerek 

térítsék meg. 

3. Partnereink a megbízásunkból végzett szolgáltatásokat a Szentkirályi Magyarország Kft. 

Politikájának szellemében végezzék. 

4. Nem használhatnak olyan anyagokat, melyek használatát jogszabály tiltja. Veszélyes anyagok 

használatát az üzleti partnerek kötelesek a Szentkirályi Magyarország Kft. minőségügyi 

vezetőjének előzetesen írásban jelezni. 

5. Partnereink kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladékokat a vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak megfelelően tárolni és gondoskodni azok előírások szerinti elszállításáról, 

kezeléséről. 

6. Partnereink kötelesek a munkaterületükön folyamatosan tiszta és rendezett állapotot 

fenntartani. 

7. Partnereink kötelesek a tevékenységük során keletkező technológiai eredetű szennyvíz, 

hulladékvíz kibocsátása előtt, annak engedélyeztetését kezdeményezni, az illetékes helyi 

vezetőtől (gyárigazgatótól). 

8. Partnereink kötelesek a tevékenységük során bekövetkezett rendkívüli eseményt, 

környezetszennyezés tényét azonnali hatállyal jelezni az illetékes helyi vezető (gyárigazgató) 

felé. 

9. Partnereink kötelesek az általuk használt járműveket olyan műszaki állapotban tartani, hogy 

azok biztonságos üzemeltetése biztosított legyen, illetve azok a dolgozókat és a környezetet a 

lehető legkisebb mértékben terheljék (pl. kipufogógázok, olajfolyás, zaj, stb.). 

10. A járművek vezetői a Szentkirályi Magyarország Kft. telephelyein kötelesek a járművek 

motorját minden esetben azonnal leállítani, amint azok működésére nincs szükség. 

11. Partnereink kötelesek munkatársaikat a jelen környezetvédelmi elvárások betartásához 

szükséges képzésben részesíteni, őket a fenti követelményekről és megszegésük 

következményeiről kioktatni. 

Azon Partnerek esetében, akik megszegik a Szentkirályi Magyarország Kft. által támasztott 

környezetvédelmi elvárásokat, társaságunk kezdeményezheti a kapcsolat felfüggesztését. 
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MUNKABIZTONSÁGI ELVÁRÁSOK 

 

1. Partnereink tudomásul veszik, hogy a Szentkirályi Magyarország Kft. telephelyei fokozott 

veszélyességű üzemi és raktári területek, ahol minden tevékenységet kellő 

körültekintéssel és előrelátással, valamint szervezettséggel kell elvégezni. 

2. Partnereink tudomásul veszik, hogy a munkavégzés teljes időtartama alatt teljes 

felelősséggel tartoznak a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, kémiai biztonsági és 

egyéb, a munkavégzés jellegétől függően irányadó jogszabályok betartásáért. 

3. Partnereink kötelezettséget vállalnak arra, hogy a munkaterületen kizárólag biztonságos 

munkavégzésre alkalmas állapotú (munkaképes, józan) személy tartózkodhat és végezhet 

munkát. 

4. Partnereink kötelesek a munkaterületre felvonuló és ott munkát végző munkatársaikat 

megfelelő állapotú, tiszta, jogszabályoknak megfelelő egészség- és munkavédelmet 

biztosító munkaruházattal ellátni. 

5. Partnereink tudomásul veszik, hogy a Szentkirályi Magyarország Kft. telephelyein a közúti 

közlekedési szabályoknak megfelelően szabályozott közlekedési rend van érvényben, 

melyet kötelesek betartani. 

6. Partnereink tudomásul veszik, hogy a tevékenységük során bekövetkező károkért és 

esetleges balesetekért teljes felelősséggel tartoznak. E felelősség alól csak akkor 

mentesülhetnek, ha bizonyítják, hogy a kár a Szentkirályi Magyarország Kft. által 

felhatalmazott személy utasítása miatt, vagy átadott eszköz hibája miatt következett be. 

7. A Szentkirályi Magyarország Kft. területén esetlegesen bekövetkező baleset esetén az 

üzleti partner köteles a munkát felfüggeszteni és a baleset kivizsgálásába a Szentkirályi 

Magyarország Kft. illetékesét bevonni, illetve köteles megküldeni a jegyzőkönyv másolati 

példányát.  

8. Partnereink a víz-, gőz-, kondenzvíz-, és gázvezetékek körzetében való munkavégzés 

megkezdése előtt a karbantartási vagy az illetékes vezetőt kötelesek értesíteni. 

9. Partnereink tudomásul veszik, hogy a Szentkirályi Magyarország Kft. területén 

alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával, 

érvényes tűzgyújtási engedély birtokában végezhetnek.  

Partnereink tudomásul veszik, hogy a tűz- és munkavédelmi szabályok megsértése, súlyos 

szerződésszegésnek minősül, ami a kapcsolat felfüggesztését is eredményezheti. 
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MINŐSÉGÜGYI ELVÁRÁSOK 

1. Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Integrált Irányítási Rendszerünk megfelelő működéséhez, amely 

az ISO 9001:2015 szabvány előírásait is figyelembe veszi, elvárjuk Partnereinktől, hogy a 

Szentkirályi Magyarország Kft.-t érintő tevékenységeikkel, szolgáltatásaikkal, termékeikkel 

kapcsolatos jogszabályi követelményeknek megfeleljenek. 

2. Továbbá a Szentkirályi Magyarország Kft. Integrált Irányítási Rendszerének Politikájában 

megfogalmazott minőségi céljainak megvalósításához lehetőségükhöz mérten járuljanak 

hozzá, az abban megfogalmazott elveket lehetőségeikhez mérten fogadják el, 

tevékenységeikbe, szolgáltatásaikba, termékeikbe építsék be. 

3. A Szentkirályi Magyarország Kft.-vel kapcsolatos tevékenységeiket, szolgáltatásaikat, 

termékeiket nyomon követjük, rendszeres időközönként értékeljük. 

4. A minél hatékonyabb minősítés érdekében, kérjük annak tudomásul vételét, hogy Szentkirályi 

Magyarország Kft. a fenti elvárásokat előre egyeztetett auditokkal is ellenőrizheti, melynek 

során a megfelelést számszerűsített kiértékeléssel zárjuk és annak eredményét Partnerünkkel 

megosztjuk. 

5. A partneri minősítés legfontosabb minőségi szempontjai: 

 A szállítási/teljesítési határidők betartása 

 A termék vagy szolgáltatás minősége, a környezetvédelmi megfelelés és MEB előírások 

betartása figyelembe vételével, ahol az értelmezhető 

 Az együttműködés megítélése 

 Az ár megítélése. 

6. Kérjük továbbá, annak tudomásul vételét, hogy amennyiben a minősítés során Partnerünk 

nem éri el azt a minimum pontszámot, amely szükséges az együttműködéshez, nem áll 

módunkban a kapcsolat folytatására. Erről Partnerünket írásban fogjuk tájékoztatni, 

indoklással. 

7. Partnereinkkel a kölcsönösen előnyös kapcsolatok kialakítására törekszünk, mindazon által 

elvárjuk, hogy a Szentkirályi Magyarország Kft.-vel kapcsolatos tevékenységeiket, 

szolgáltatásaikat, termékeiket mindig az elvárható minőségi színvonalon biztosítsák a 

környezet minél magasabb szintű megóvása mellett. 
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ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ELVÁRÁSOK 

1. Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Integrált Irányítási Rendszerünk megfelelő működéséhez, amely 

az FSSC 22000 élelmiszerbiztonsági előírásait is figyelembe veszi, elvárjuk Partnereinktől, hogy 

a Szentkirályi Magyarország Kft.-t érintő tevékenységeikkel, szolgáltatásaikkal, termékeikkel 

kapcsolatos jogszabályi követelményeknek megfeleljenek. 

2. Továbbá a Szentkirályi Magyarország Kft. Integrált Irányítási Rendszerének Politikájában 

megfogalmazott élelmiszerbiztonsági céljainak megvalósításához lehetőségükhöz mérten 

járuljanak hozzá, az abban megfogalmazott elveket lehetőségeikhez mérten fogadják el, 

tevékenységeikbe, szolgáltatásaikba, termékeikbe építsék be. 

3. Társaságunk vállalja, hogy rendszeresen kommunikálja az élelmiszerbiztonsági 

követelményeinket az üzleti partnereinknek, beszállítóinknak és az élelmiszerbiztonsági 

irányítási rendszer legfontosabb szereplőinek. 

4. Élelmiszervédelmi tervvel rendelkezünk, a beszállított alap-, segéd és csomagolóanyagokat 

rendszeresen értékeljük annak érdekében, hogy az élelmiszerhamisítás lehetőségének 

előfordulási valószínűségét nullára redukáljuk. 

5. Partnereinktől elvárjuk, hogy a szállítójárművek – az élelmiszerszállításra tekintettel - a 

852/2004 EK rendelet előírásainak megfeleljenek. 

6. Élelmiszer szállítására tiszta, szagtalan, szennyeződéstől és fertőző anyagoktól mentes, 

könnyen tisztítható, fertőtleníthető szállítóeszközt, járművet, szállítótartályt lehet csak 

használni, amely alkalmas az élelmiszer minőségének a megóvására és megakadályozza az 

élelmiszer kifolyását, kiszóródását.  

7. Az élelmiszereket a szállítójárművekben úgy kell elhelyezni és védeni, hogy a szennyeződés 

kockázatát a legkisebbre csökkentsék. 

8. Szükség szerint az élelmiszerek szállítására szolgáló járműveknek alkalmasnak kell lenniük arra, 

hogy az élelmiszereket megfelelő hőmérsékleten tartsák, valamint hogy lehetővé tegyék e 

hőmérsékletek figyelemmel kísérését. 
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