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Ezennel igazoljuk, hogy 

TNT Express Hungary Kft. 

 
   

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, I. terminal 283., 1185 Budapest, Magyarország  

 

  

irányítási rendszerét a Lloyd's Register felülvizsgálta és értékelte. Az auditált irányítási rendszer megfelel az alábbi 
szabványnak: 

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 

 

 

 

Jóváhagyási számok: ISO 14001 – 00032610-002, ISO 45001 – 00032611-002 

 
Ez a tanúsítvány az alábbi jóváhagyási számmal ellátott tanúsítás részét képezi: 00032610/   00032611    

 

Az irányítási rendszer alkalmazási területe: 

 

ISO 14001:2015 

Futárszolgálat, expressz csomagok kézbesítése, légi és egyéb általános csomagszállítási szolgáltatások és az azzal kapcsolatos 
raktározási és elosztó létesítmények működtetése.  

 
 

 

ISO 45001:2018 

Futárszolgálat, expressz csomagok kézbesítése, légi és egyéb általános csomagszállítási szolgáltatások és az azzal kapcsolatos 
raktározási és elosztó létesítmények működtetése.  

 

 

 

 


