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BEVEZETŐ 

A Kovács Kft nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező, pénzügyileg független, magyar 
tulajdonú családi vállalkozás a vállalati társadalmi felelősségvállalás és a fenntartható 
fejlődés eszméjét követi azzal, hogy sokoldalú kapcsolatot alakít ki a környezetével 
az érdekeltek (kollégák, üzleti partnerek, beszállítók és a helyi közösség) lehető 
legszélesebb körének szükségleteit figyelembe véve. A környezettel kialakított 
sokoldalú kapcsolat garantálja a cég fejlődését és a pozitív vállalatkép kialakulását. 

A Vállalatunk számára a felelősségvállalás nem csak a formalitások és jogi előírások minden pontjának 
teljesítését jelentik, hanem azt is, hogy az emberi erőforrásokra, a környezetvédelemre és a cég 
környezetével való kapcsolatra nagyobb hangsúly tevődik önkéntes kötelezettségvállaláson keresztül. 
Célunk a használt eszközeink hatékonyságának folyamatos növelése. Vállalatunk stratégiájának 
kialakítása során figyelembe veszi, működése során pedig elfogadja és követi az ENSZ Global Compact 
alapelveit, ami a 10 általánosan elfogadott emberi jogi, munkaügyi, környezetvédelmi és korrupció-
ellenességi alapelvhez igazodik. 

 

VÁLLALALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS és FENNTARTHATÓSÁG 

1. Jogszabályoknak való megfelelés 

Elkötelezettségünk a törvények és egyéb szabályozások betartásával kezdődik. 
Ismerjük és betartjuk a törvényes és fenntartható üzletvitelhez szükséges 
jogszabályokat, nemzetközi előírásokat, társadalmi normákat, vevői elvárásokat és 
egyéb szabályozásokat. 

Betartjuk valamennyi érvényesen vállalt szerződéses kötelezettségünket, és nem 
élünk vissza jogainkkal. 

2. Emberek + Profit + Föld 

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy jelenlegi szükségleteinket a következő 
generációk lehetőségeinek veszélyeztetése nélkül elégítsük ki. Ezért a gazdasági, 
környezeti és társadalmi tényezőket együttesen vesszük figyelembe 
működésünk és üzleti döntéseink során. 

 

3. A Fenntarthatóság a szilárd elkötelezettségünk 

 A Kovács Kft. magyarországi nagyvállalatként elkötelezett a fenntarthatóság terén 
betöltött szerep mellett.  

Minden nap, függetlenül attól, hogy a vállalaton belül hol dolgozunk, a 
fenntarthatóságra összpontosítunk, hogy fennmaradjon a gazdasági siker, a 
környezetvédelem és a társadalmi felelősségvállalás közötti egyensúly. 
Alkalmazzuk a fenntarthatósági stratégiát, amely minden egyes tevékenységünket 

és értékláncunk teljes egészét lefedi: a gyártástól a vevőinkkel kialakított folyamatokon át a helyi 
szervezetek támogatásáig és a munkavállalók szerepvállalásáig. 

. 
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4. Egészség, Biztonság és környezetvédelem 

Tiszta, biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítunk, és elkötelezettek 
vagyunk az egészséges környezet fenntartása iránt. Létesítményeinkben 
rendszeresen ellenőrizzük a munkakörülményeket, és ha szükséges, megtesszük a 
kiigazító intézkedéseket Célunk a tevékenységünk természetes környezetre 
gyakorolt hatásaink lehető legkisebb mértékűre csökkentése. Erőfeszítéseket 
teszünk, hogy csökkentsük a véges erőforrások, mint az energia és a víz 

felhasználását, valamin a káros anyagok, mint például a hulladék kibocsátását. 

 

5. Több értékteremtés, kisebb ökológiai lábnyommal 

Hosszútávú fenntarthatósági stratégiánkban a karbonsemlegességre való törekvés 
központi szerepet kap. A beruházásaink során az energiafelhasználást racionalizáló 
döntésekre helyezzük a hangsúlyt, ami támogatja vállalatunk azon törekvését, hogy 
növekvő termelési volumen mellett kisebb ökológiai lábnyomot hagyjunk magunk 
után. A megújuló energiaforrások használata lehetőséget biztosít egy tisztább, 
biztonságosabb és egészségesebb környezet kialakítására.  

 

 

 


