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Tisztelt Partnereink! 
 
 
 
 
Az ÁTI-Sziget Kft. alapvető célját, az Ipari Parkban tevékenykedő partnerek lehető legjobb 
kiszolgálását úgy szeretnénk megvalósítani, hogy közben a megelőzés elvét alkalmazva a 
természeti és az épített környezet számára minél kisebb terhelést okozzunk, valamint, hogy a 
természeti erőforrásokat a lehető legtakarékosabban használjuk fel. Ennek érdekében 2006. 
július 4-től az ISO 14001: 2004 sz. Környezetközpontú Irányítási Rendszer előírásai szerint 
működünk. 
 
 
Környezeti jelentésünkkel tájékoztatni kívánjuk a partnereinket környezetvédelmi céljainkról 
és eredményeinkről. 
 
 
 
 
 
Szigetszentmiklós, 2014. május 
   
 
 
 
 
 
 
 
                                  Dr. Boér Gábor                     Fejős Mihály 
                              ügyvezető igazgató              ügyvezető igazgató  
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1. Az ÁTI-Sziget Kft. bemutatása 
 
Az ÁTI-Sziget Kft-t tulajdonosa 2001. évben hozta létre a Csepel Autógyár „fa” vagyonának 
megvásárlására és működtetésére. 
Az ÁTI-Sziget Kft. tevékenysége ingatlan fejlesztés, saját tulajdonú ingatlanok bérbeadása és 
az épületek működtetéséhez szükséges közüzemi szolgáltatások nyújtása.  
Az „Ipari Park” címet 2003. év januárjában sikeres pályázat után nyerte el. 
Az ÁTI-Sziget Kft. célja a 87,7 hektáron elterülő Ipari Park területkihasználtságának 
folyamatos növelése mellett a már hasznosítás alatt álló 149 ezer m2 jelenleg működő 
felépítmény (üzemcsarnok, raktár, irodaház, stb.) gazdaságos működtetése, magas színvonalú 
szolgáltatások széles körét nyújtva.  
  
Az ÁTI-Sziget Kft. 2013. évben 39 főt foglalkoztatott. Mérlegfőösszege 3.188 M Ft, 
árbevétele pedig 1.215 M Ft volt. 
 

 
 

2. ÁTI-Sziget Kft. környezetpolitikája 

Az ÁTI-Sziget Kft. vezetése felismerte a környezeti problémák megoldásának fontosságát, 
ezért kinyilvánítja elhatározását, hogy a Társaság tevékenységére és termékeire vonatkozó 
környezetvédelmi jogszabályi követelmények, szabványelőírások és hatósági kötelezettségek 
betartásán túlmenően elkötelezi magát a környezetszennyezés megelőzése és a környezeti 
teljesítmény folyamatos javítása mellett. Üzleti és stratégiai céljait a környezetvédelmi 
szempontok figyelembevételével kívánja elérni. 

Az ÁTI-Sziget Kft, mint alapvető értéket, elismeri a környezetvédelem és a fenntartható 
fejlődés fontosságát, gazdasági és társadalmi jelentőségét. Tevékenységében kiemelten kezeli 
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a környezet védelmének szempontjait és annak érvényesítését üzleti kapcsolataiban is elvárja. 

Társaságunk vezetése a hatékony minőségirányítás mellett kötelességének tartja az egyre 
szigorúbb környezetvédelmi jogszabályoknak és egyéb követelményeknek való megfelelést 
is. 

A felsoroltak és a környezetszennyezés megelőzése érdekében a társaság elkötelezett az 
alábbi feladatok végrehajtására: 

- alapkövetelménynek tekintjük, hogy tevékenységünk maradéktalanul feleljen meg 
az érvényes környezetvédelmi jogszabályi előírásoknak, 

- folyamatosan figyelemmel kísérjük szolgáltatásaink környezeti hatásait, megfelelő 
módszereket dolgozunk ki a kedvezőtlen környezeti hatások kiküszöbölésére, 
illetve csökkentésére, 

- törekszünk a keletkezett hulladékok fajlagos mennyiségének csökkentésére, 
- fokozott figyelmet fordítunk a keletkezett hulladékok előírásszerű gyűjtésére, 
- minden munkatársunktól elvárjuk a környezettudatos viselkedést a környezeti 

károk megelőzése érdekében, 
- kiemelt figyelmet fordítunk dolgozóink környezetvédelmi oktatására, képzésére, a 

környezetért viselt felelősségek egyértelmű meghatározására. 

 

Környezeti politikánk megvalósítása érdekében az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 
szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszert alakítunk ki és működtetünk. 

Környezeti politikánk teljesítését folyamatosan, legalább évente értékeljük. Környezeti 
politikánkat megismertetjük dolgozóinkkal, partnereinkkel és hozzáférhetővé tesszük a 
nyilvánosság számára. 

Mindez megvalósíthatatlan a felső vezetés, illetve valamennyi munkavállaló elkötelezettsége 
nélkül, ezért a vezetőség kinyilvánítja, hogy elkötelezett a környezetközpontú irányítási 
rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése iránt. 

 

3. ÁTI-Sziget Kft. környezeti céljainak megvalósítása 

3.1  Beruházás, felújítás során: 

2013. évben kisebb épület felújításokra került sor.  A felújítások során minden esetben a 
kivitelezést végző vállalkozóval kötött szerződés mellékletében részletezésre került az ÁTI-
Sziget Kft. környezetvédelmi előírása.  Kiemelten figyelemmel kísértük, hogy a bontási 
hulladékok elszállítása környezetvédelmi előírásoknak megfelelően történjen. Az épület 
felújítások során a vállalkozókkal betartattuk, hogy nem zavarhatják az Ipari Parkban 
tevékenykedő vállalkozások munkáját.  

 

3.2 Szolgáltatási tevékenységünk során: 

3.2.1 2013.évben az évek üzemelő 10 KV-os fázisjavító kondenzátorokban használt olajok 
PCB tartalmának felülvizsgálatát elvégeztük. A PCB tartalmú üzemelő fázisjavító 
kondenzátorok leszerelésre kerültek és helyettük a mai kornak megfelelő kondenzátort 
szereltünk fel. 
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A PCB több klórt tartalmazó szerves vegyület, jó dielektromos és hidraulikai 
tulajdonságai, hőellenálló képessége, kis gőznyomása és kis gyúlékonysága miatt 
transzformátorokba, kondenzátorokba és elektromos kapcsolókba töltött olajként, 
hűtő- és hidraulikai olajként vagy tűzálló anyagok impregnálására, stb. használták az 
1970-1980-as években.  Kiterjedt használatának következtében nagy mennyiség került 
ki a környezetbe, és nagyfokú perzisztenciájának köszönhetően azt a mai napig is 
károsítja mind pont, mind diffúz szennyezettségként. 

A leszerelt PCB tartalmú fázisjavító kondenzátorok elszállításra kerültek 
veszélyes hulladéktárolóba a környezetvédelmi előírások betartásával. Az 
elszállítást engedéllyel rendelkező szakcég végezte. 

 

3.2.2 Az Ipari Parkban lévő utak síkosság-mentesítéséhez egyre nagyobb területen 
használunk környezetkímélő anyagokat.  

 

3.3  Természeti erőforrások takarékos felhasználása 

Az  ÁTI-Sziget Ipari Park teljes területét behálózó kb. 6 km hosszúságú közvilágítást 2013. 
évben korszerűsítettük. Hagyományos izzókkal felszerelt lámpatesteket lecseréltük HELVAR 
elektronikus előtéttel és fémhalogén fényforrással felszerelt MURÉNA 70W-os lámpatestre. 
A végrehajtott korszerűsítéssel a számításaink szerint a közvilágításon 30%-os villamos 
energia megtakarítást érünk el és ezzel is hozzájárulunk - igaz csak kis lépéssel - a föld 
levegőszennyezésének csökkentéséhez.  

 

3.4 Hulladékkezelés 

ÁTI-Sziget Kft. közel 78 ha-s területén folyamatosan végezzük az elhagyott papír-, fém- és 
egyéb hulladékok gyűjtését.  Az elhagyott hulladékokat szelektíven tároljuk, és folyamatosan 
gondoskodunk az elszállítatásukról. 

 

3.5 Zöldterület karbantartás, parlagfű-mentesítés 

Az ÁTI-Sziget Kft-hez tartozó füves, ligetes területeit folyamatosan karbantartja, melyhez 
hozzátartozik a parlagfű irtás is. Ebben az évben is végeztünk parlagfű irtást és a szomszédos 
ingatlanok tulajdonosainak felhívtuk a figyelmét, hogy a saját területükön is végezzék el a 
parlagfű-mentesítést az Ipari Parkban dolgozók egészségének megőrzése érdekében. 

 

3.6 Dolgozóink környezeti szemléletének alakítása 

Bevezettük, hogy a cégen belüli kommunikációt e-mailben folytatjuk és a működéshez 
szükséges szabályzatokat minden munkavállalónk egy belső hálózaton éri el. Ez által 
jelentősen csökkentettük a kinyomtatott oldalak számát. 

 

3.7 Természeti környezetünk megóvása 

Az ÁTI-Sziget Kft. 78 ha-s területén több helyen kisebb erdős-ligetes terület is található. Ezen 
területek élővilágát szeretnénk az elkövetkező években bemutatni az Ipari Parkban 
tevékenykedő cégek dolgozóinak. Ezzel szeretnénk elérni, hogy megismerjék, hogy milyen 
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csodálatos helyen is dolgoznak és védjék a környezetüket.  

A környezetünkben élő fák, növények, madarak, hüllők és lepkék felmérésének még csak az 
elején tartunk, de már értek bennünket meglepetések, nem gondoltuk volna, hogy pár lépésre 
az irodánktól árvalányhaj és kosbor is megtalálható, amit az alábbi képek is példáznak: 
  

 

 
 

Az ÁTI-Sziget Kft. eddigi tevékenysége alatt nem történt környezeti károkozás és az ISO 
14001:2004-es Környezetközpontú Irányítási Rendszer szerinti működésünk garancia arra, 
hogy ez a jövőben sem fordul elő.  

 


