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ENVIRONMENTAL POLICY 

 
SICTA Kft. wishes to provide its customers continuously with reliable and quality 

products. SICTA Kft. assumes responsibility and commitment to complying with 
environmental, legal and other environmental protection related requirements, preventing 
environmental pollution and continuously improving the environmental performance of the 
enterprise. 

To this end, it places priority emphasis on a green operation whose implementation is 
served by our environmental goals, appropriations and programs. 
 
Within the context of our environmental mission we take on the following: 
 
 The conscious application of environmental requirements for the repeated revision and 

continuous improvement of technological and operational processes within the premises 
of the enterprise. 

 The environmental policy objectives are a part of the strategy of the Kft. 
 Our main goal is to comply with legislation requirements as well as standards and 

authority provisions related to the activity and service of the Kft., we set our 
environmental objectives based on real and potential environmental impacts and we use 
resources provided to reach these efficiently and cost-effectively, our priority goal being 
the sustainable use of resources. 

 In improving our processes we strive to integrate increasingly more modern and safer 
environmentally friendly technologies. 

 We commit ourselves to preventing environmental pollution and enhancing our 
environmental performance continuously besides continuously reducing the unit 
volumes of our harmful substances and hazardous wastes and setting example for 
environmental protection for the surrounding enterprises and those operating in the 
same sector, our business partners and population. 

 Development of thinking in terms of environment, which we wish to implement by 
continuous training and education for our staff members. 

 Revision and optimisation of generation of our wastes and their handling within which 
we pay particular attention to separate waste collection, treatment of hazardous waste 
and recyclability of waste. 

 Establishment and upkeep of a healthier and cleaner work environment whose 
maintenance is kept under our continuous supervision. 

 
To implement all this, SICTA Kft. maintains, runs and  

develops an Environmental Management System, which is in compliance with requirements of 
MSZ EN ISO 14001:2015 standard. 

The management of the enterprise undertakes to conduct its activity according to guidelines 
of the environmental policy and expects all staff members to do so. 

Also hereby we declare and publish our policy, the commitment to environmental protection 
for all staff members and stakeholders of the enterprise. 

Karsainé Behinya Zsuzsanna 
            plant manager 

 
Felsőzsolca, 2022. 01. 10. 
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KÖRNYEZETI POLITIKA 

A SICTA Kft. folyamatosan, megbízható, minőségi termékeket kíván ügyfelei részére 
nyújtani. A SICTA Kft. felelősséget és elkötelezettséget vállal a környezetvédelmi jogi és 
egyéb, a környezetvédelemmel kapcsolatos előírások betartása, a környezetszennyezés 
megelőzése és a vállalat környezeti teljesítményének folyamatos javítása iránt. 

Ennek érdekében kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezettudatos működtetésnek, mely 
megvalósulását szolgálják a környezeti céljaink, előirányzataink és programjaink. 
 
Környezeti küldetésünk keretein belül vállaljuk: 
 
 A környezetvédelmi előírások tudatos alkalmazását a vállalat területén működő 

technológiai és üzemeltetési folyamatainak ismétlődő felülvizsgálatára és állandó 
javítására. 

 A környezet politikai célkitűzések a Kft stratégiájának részét képezik. 
 Fő célunk a Kft tevékenységére, szolgáltatására vonatkozó jogszabályi követelmények, 

szabvány és hatósági előírások betartása, környezeti célkitűzéseinket a valós és 
lehetséges környezeti hatások alapján tűzzük ki, s ezek eléréséhez biztosított 
erőforrásokat hatékonyan és költségkímélően használjuk, kiemelt célunk a fenntartható 
erőforrás felhasználás. 

 Folyamataink fejlesztése során törekszünk az egyre korszerűbb, biztonságosabb 
környezetbarát technológiák beépítésére. 

 Elkötelezzük magunkat a környezetszennyezés megelőzésére és környezetvédelmi 
teljesítményünk folyamatos fokozására, káros anyagaink, veszélyes hulladékaink 
fajlagos mennyiségének folyamatosan csökkentése mellett, a környezetvédelmi 
példamutatást a környező és azonos iparágban működő vállalatok, üzleti partnereink és 
a lakosság számára. 

 A környezettel való tudatos gondolkodás fejlesztését, melyet munkatársaink számára 
folyamatos oktatással, képzéssel kívánunk megvalósítani. 

 A hulladékaink keletkezésének és a velük való gazdálkodásunknak átvizsgálását és 
optimalizálását, melyen belül különös figyelmet fordítunk a szelektív 
hulladékgyűjtésre, a veszélyes hulladék kezelésére és a hulladék 
újrahasznosíthatóságára. 

 Az egészségesebb, tisztább munkakörnyezet kialakítását és fenntartását, mely szinten 
tartását folyamatosan felügyelet alatt tartjuk. 

 
Mindezek megvalósítása érdekében, a SICTA Kft az  

MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány követelményeit kielégítő Környezetközpontú Irányítási 
Rendszert tart fenn, működtet és fejleszt. 

A vállalat vezetősége vállalja, hogy tevékenységét a környezeti politika irányelvei szerint 
végzi és ezt minden munkatársától elvárja. 
Politikánkat, a környezetvédelemmel kapcsolatos elkötelezettségünket ezúton is 
kinyilvánítjuk és ismertté tesszük a vállalat valamennyi munkatársa és érdekelt felei számára. 
 

Karsainé Behinya Zsuzsanna 
             ügyvezető 

Felsőzsolca, 2022. 01. 10. 


