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VÁLLALATI POLITIKA 

A Depónia Nonprofit Kft. és a Continus Nova Kft. vezetésének alapvető célja, hogy a tevékenységeit az 

elérhető legjobb technológiai szinten és minőségben, gazdaságosan végezze, a megrendelők elvárásait 

és a hosszú távú környezetvédelmi szempontokat is maximálisan figyelembe véve.  

A társasági tevékenységek minőségét és a környezethasználat szintjét, a jogi és hatósági 

követelményeknek való megfelelőség, a környezet szennyezés megelőzése iránti elkötelezettség, az 

érdekelt felek igényei, a vonatkozó műszaki, biztonsági és egészségvédelmi előírásoknak való 

megfelelőség és az anyagi lehetőségek együttesen határozzák meg. 

A társaság elkötelezett a minőségi és környezeti követelményeknek való folyamatos fejlesztése iránt, 

ezért ennek érdekében, illetve a környezeti teljesítmény növelése érdekében kiemelt célja az MSZ EN 

ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok szerinti integrált minőség- és 

környezetirányítási rendszer alkalmazása. 

Az integrált irányítási rendszer működéséért, így a folyamatos fejlesztésekért és a negatív környezeti 

hatások csökkentéséért az ügyvezető a felelős. Ugyanakkor a társaság valamennyi munkatársa és 

alvállalkozója felelős saját munkájának minőségéért, szakmai tudásának ápolásáért és mélyítéséért, 

valamint az egyéni környezettudatosság megjelenítéséért a munkahelyén és azon kívül is. 

Munkatársaink folyamatos képzése, a tevékenységek, technológiák és az infrastruktúra tervszerű 

fejlesztése, a környezeti tényezők állandó felügyelete biztosítja társaságunk eredményes és 

környezetbarát működésének folyamatosságát. 

A társasági tevékenység tudatos végzéséhez szükséges beszállítók kiválasztásának elsődleges 

szempontjai a minőségi garancia és a környezeti hatásokra való érzékenység.  

• Kiemelt célunk, hogy a szolgáltatásaink spektrumának szélesítésével a színvonalat magas 

szinten tartsuk, a környezet terhelését minimalizáljuk, a maximális üzemi biztonság 

fenntartása és a tűzveszély kockázatának csökkentése mellett. 

• Folyamatos kommunikációval és kampányokkal igyekszünk elérni a lakosság és partnereink 

kellően környezettudatos és közösségi gondolkodását. 

• Környezeti felelősségünk és a piacra gyakorolt hatásunk ismeretében az alvállalkozóinktól 

megköveteljük a környezetvédelmi szempontból felelős működést és a munkavállalóikkal 

szembeni etikus magatartást. Beszállítóink kiválasztásánál előnyt élveznek a hazai termékeket 

forgalmazó, valamint a kisebb környezetterhelést okozó partnerek. 

Székesfehérvár, 2017. augusztus 01. 

            
        ……..………………………………………….. 

         Steigerwald Tibor 
                   ügyvezető 
 


