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A Dep6nia Nonprofit Kft es a Continus
Nova Kft. vdllalati politikdja

a

VALLALATI POTITIKA
A Dep6nia Nonprofit Kft. 6s a continus Nova Kft. vezet6s6nek alapvet6 c6lja, hogy a tev6kenys6geit
az el6rhet6 legjobb technol6giai szinten 6s minds6gben, gazdasdgosan v6gezze, a megrendel6k
elv:irdsait 6s a hosszti tdvri krirnyezew6delmi szempontokat is maximdlisan figyelembe v6ve.

A

t6rsas6gi tev6kenysdgek min6s6g6t 6s a k<irnyezethaszndlat szintj6t, a jogi 6s hat6s;igi
kovetelm6nyeknek va16 megfelel6s6g, a kOrnyezet szennyez6s megel5z6se irinti elkt telezetts6g, az
6rdekelt felek ig6nyei, a vonatkoz6 mfiszaki, biztonsiigi 6s eg6szs6gv6delmi el6lriisoknak va16
megfelel6s6g 6s az anyagi lehet6s6gek egyUttesen hatiirozzdk meg.
A tiirsasiig elkdtelezett a min6s6gi 6s kdrnyezeti kdvetelm6nyeknek val6 folyamatos fejleszt6se iriint,
ez6rt ennek 6rdek6ben, illetve a kdrnyezeti teljesitm6ny novel6se 6rdekdben kiemelt c6|ja az MSz EN

lso

9001:2015 6s az Msz EN

tso

14001:2015 szabviinyok szerinti integrdlt min6s6g- 6s

k6rnyezetirdnyitiisi rendszer alkalmazdsa.
Az integr6lt irirnyitiisi rendszer m[ik0d6s66rt, igy a folyamatos fejleszt6sekfrt 6s a negativ ktirnyezeti

hatdsok cs6kkent6s66rt az iigyvezet6 a felel6s. Ugyanakkor a tdrsasdg valamennyi munkatdrsa 6s
alv:illalkoz6ja felel6s sajiit munkdjdnak min6s6g66rt, szakmai tuddsdnak iipoliisii6rt 6s m6lyit6s66rt,
valamint az egy6ni kornyezettudatossdg megjelenit6s66rt a munkahely6n 6s azon kiviil is.
Munkatdrsaink folyamatos k6pz6se, a tev6kenys6gek, technol6giSk 6s az infrastruktfra tervszerrj

fejleszt6se, a kornyezeti t6nyez6k :illand6 feliigyelete biztositja tdrsasdgunk eredm6nyes 6s
kdrnyezetbardt m(kOd6s6nek folyamatossigit.

A

tiirsas6gi tev6kenys6S tudatos v6gzis6hez sziiks6ges besziillit6k kiviilaszt6sdnak els6dleges

szempontjai a min6s6gi garancia 6s a kOrnyezeti hatdsokra

.
.
'

va16 6rz6kenys6g.

Kiemelt c6lunk, hogy a szolgdltatdsaink spektruminak sz6lesit6sdvel a szinvonalat magas
szinten tartsuk, a k<irnyezet terhel6s6t minimaliziiljuk, a maximdlis Uzemi biztonsdg
fenntart6sa 6s a t(zvesz6ly kockdzatinak cstikkent6se mellett.
Folyamatos kommunikdci6val 6s kampiinyokkal igyekszi.ink el6rni a lakossdg 6s partnereink
kell6en kdrnyezettudatos 6s krizrlss6gi gondolkodiisiit.
Ktirnyezeti felel6ssdgiink 6s a piacra gyakorolt hatdsunk ismeretdben az alviillalkoz6inkt6l
megktiveteljuk a kdrnyezetv6delmi szempontb6l felel6s mfikdd6st ds a munkaviillal6ikkal

szembeni etikus magatartist. Beszdllit6ink kiviilasztiisiiniil e16nyt 6lveznek
term6keket forgalma26, valamint a kisebb k6rnyezetterhel6st okozd partnerek.
5z6kesfeh6rvir, 2017. augusztus 01.
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