Fenntarthatósági terv
A Fenntarthatósági terv a ScadaSys Kft. tulajdona.
ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT.

ScadaSys Kft. Fenntarthatósági terve

1. Az Fenntarthatósági terv célja és hatálya
A fenntartható fejlődés célja olyan fejlődés, amely jelen igényeinek kielégítése
mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének
lehetőségétől. A fenntarthatósági tervünkben – költségvetési lehetőségeihez
képest – alapvetően két területre összpontosítunk: egyrészt a környezeti célok
megfogalmazására és teljesítésére, másrészt a társadalmi feltételek javítására.
A mindennapi munkánk során figyelemmel kísérjük a fenti célok megvalósítását,
ezzel hozzájárulunk a társadalmi feltételek javításához, a gazdaságosabb és
környezetkímélőbb működéshez.
Jelen fenntarthatósági terv célja, hogy a vállalat fenntartható fejlődés elérése
érdekében kifejtett teljesítményének mérése, közzététele, elszámolhatóvá tétele
megvalósuljon.
A fenntarthatósági terv hatálya kiterjed a vállalat székhelyére, telephelyére,
továbbá valamennyi alkalmazásában álló munkatársára.

2. A környezeti fenntarthatósággal összefüggő feladatok,
célkitűzések
Tíz éve áttértünk a dokumentumaink elektronikus archiválására, csak azokat a
dokumentumokat nyomtatjuk ki, amelyeket feltétlenül szükséges.
Papír vásárlásakor előnyben részesíti a környezetbarát termékjellel ellátott,
valamint az újrahasznosított rostanyagból készült papírokat, melyek fehérítéséhez
klórmentes vegyszert alkalmaznak.
A papírhulladékok mennyiségének csökkentése érdekében az egyik felén már
használt, bizalmas adatokat nem tartalmazó papír másik oldala felhasználható
belső információk nyomtatására, vagy tervezgetésre.
Környezettudatos szemléletünket partnerek felé is jelezzük. Környezetünk
védelme érdekében csak a legszükségesebb esetekben nyomtatjuk ki e-mailjeiket,
a papírhulladékot szelektíven gyűjtjük.
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Termékeinek fejlesztési időszakában a projektek tervezett összköltségéből
meghatározott összeget elkülönít az ökohatékonyságra, környezet-egészségügyi,
környezettudatosságot erősítő feladatokra fordított kiadások számára.

3.Fenntartható fejlődés és a munkakörnyezet
A fenntartható fejlődés egyik kulcsfontosságú eleme az energiafelhasználás
racionalizálása. A rendelkezésre álló erőforrások körültekintő és hatékony
felhasználása, valamint az energiatakarékos szemlélet előtérbe helyezése
hozzájárul a szervezetünk gazdaságosabb működtetéséhez. A hatékonyabb
energiagazdálkodás érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az irodatechnikai
eszközök üzemeltetésével kapcsolatos szokásokra, valamint az irodáinkban
található fűtési-hűtési rendszer használatának módjára.
Az energia-felhasználó készülékek takarékos működtetése érdekében
munkatársaink vállalják, hogy az irodákban található minden olyan használaton
kívüli irodatechnikai berendezést, amely képes az úgynevezett „stand-by”, azaz
készenléti üzemmódra, körültekintőbben működtetik.
A környezetvédelmi szempontból hasznosabb termékeket előnyben részesítjük.
Törekszünk a kombinált, valamint az anyag- és energia-takarékos irodatechnikai
készülékek beszerzésére és alkalmazására. Ennek megfelelően a személyi
számítógépek, nyomtatók, lapolvasók, faxok, másológépek, beszerzésekor az
energiafogyasztás fontos szempont, vizsgáljuk a berendezés anyagösszetételét, a
kétoldalas nyomtatás lehetőségét, az újra feldolgozott papír használhatóságát, és
stand-by üzemmód szempontjait is.
Válalatunknál a veszélyes hulladékok gyűjtése megoldott, tárolásuk típusonként
elkülönítetten történik. A számítógép alkatrészek és egyéb veszélyes hulladékok
elszállítása szabályozott keretek között, a jogszabályi előírások betartásával
folyik. Szárazelemgyűjtő hely létesítésével is hozzájárul munkavállalói
környezettudatos magatartásához

4. Fenntartható fejlődés és a társadalmi feltételek javítása
Irodáinkban a berendezésének cseréje, korszerűsítése során, munkaegészségügyi
feltételek javítása érdekében törekszünk olyan munkaegészségügyi és
munkabiztonsági tárgyi eszközök beszerzésére és használatára, amelyeket
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jogszabály kötelezően nem ír elő, de a dolgozók egészségének megőrzését
elősegítik.
Támogatjuk az alkalmazottakat abban, hogy környezetbarát közlekedési
eszközzel, tömegközlekedéssel jussanak el munkahelyükre. Ezt a támogatást az
éves bérlet megvásárlásával biztosítjuk.
Munkavállalóink számára szolgáltatási szerződést kötött foglalkozásegészségügyi és szűrővizsgálatokra. Fő cél a betegségek megelőzése, vagy korai
stádiumban történő kiszűrése.
Támogatjuk az otthon történő munkavégzést.
Célkitűzés az ergonómia meghonosítása az életünkben, mely az embert helyezi a
munkavégzés középpontjába, célja a szűkebb és tágabb munkakörnyezet, a
munkaeszközök emberhez igazítása, az emberi adottságoknak lehető legjobban
megfelelő munkaeszközök és munkakörnyezet kialakítása. Mindezt annak
érdekében, hogy a munkát végző személy a lehető legmagasabb teljesítményt
érje el, képes legyen megőrizni, illetve munkája során továbbfejleszteni szellemi
és fizikai teljesítőképességét, megőrizni egészségét, biztonságát, testi épségét.

5. Vezetői nyilatkozat
A ScadaSys Kft. eredményes működése hosszú távon csak úgy biztosítható, ha
szolgáltatásaink és termékeink színvonalát a nemzetközi és hazai piac mindenkori
igényeihez alakítjuk. Hírnevünk fenntartását és erősítését az elvárásoknak
megfelelő minőség, valamint a hatékony minőségirányítás garantálja. Kiemelt
fontosságot tulajdonítunk mindazon tevékenységnek, amely céljaink elérését a
minőség és a minőségirányítási rendszer, valamint a termék előállítási és
szolgáltatási kultúra folyamatos fejlesztésével segíti.
Fenntarthatósági tervünket úgy alakítottuk ki, és úgy működtetjük, hogy az
megfeleljen ügyfeleink és érdekelt feleink elvárásainak, a hazai és a nemzetközi
előírásoknak, és biztosítsa céljaink elérését, cégünk eredményességét, dolgozóink
megélhetését.
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Eddig elért eredményeink megőrzése és azok jövőbeni továbbvitele érdekében a
mai naptól elrendelem a Fenntarthatósági tervben foglaltban követelmények
alkalmazásba vételét és folyamatos betartását.

Budapest, 2022. január 10.
…………………
ügyvezető igazgató
Horváth Ferenc
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