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Az ULT Magyarország Kft. alapvető felelőssége az érdekelt felek irányába, hogy magas szintű környezeti 
teljesítményt érjen el a fenntartható működés támogatása érdekében. A globális környezeti kockázatok és 
lehetőségek megértése döntő fontosságú ahhoz, hogy fenntartsuk elkötelezettségünket azon közösségek felé, 
amelyekben működünk. Az ULT Magyarország Kft. három elsődleges környezeti kockázatot azonosított be 
globális lábnyoma alapján: vízhasználat, hulladékkeletkezés és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása. 
Ezeket az elsődleges környezeti kockázatokat a kritikus környezeti hatások megértése érdekében, az érdekelt 
felekkel történő konzultáció során azonosítottuk be.  
 
Az üzleti partnerek és az érdekelt felek kötelezettségvállalásainak fenntartása érdekében az ULT 
Magyarország Kft. betart minden környezetvédelmi törvényt és előírást a működési területein. A 
környezetvédelmi megfelelés sarokkő abban, hogy felelős vállalati polgárrá váljunk és azok maradjunk.   
Számos környezetvédelmi törvényt és jogszabályt léptettek életbe világszerte a környezetvédelmet illetően 
abból a célból, hogy megszüntessék, csökkentsék vagy megszigorítsák a szennyezőanyagok kibocsátását a 
levegőbe, vízbe és a talajba, valamint kezeljék az éghajlatváltozás hatásait. Az ULT Magyarország Kft. 
politikája szerint be kell tartani az összes ide vonatkozó környezetvédelmi törvényt és rendeletet.  
 
Az Universal továbbra is figyelemmel kíséri és kezeli beazonosított környezeti hatásait, felelős és 
felelősségteljes módon. Továbbra is fenntartható és felelősségteljes módon fogjuk kezelni a vizet. Folytatjuk 
a hulladék csökkentését, újra-felhasználását vagy újra-hasznosítását, amennyiben a működésünkben 
megvalósítható. Tovább folytatjuk a hatékonyság javítását és dolgozunk azon, hogy a megújuló 
üzemanyagokat/tüzelőanyagot használjunk a működésünk során, valamint az ellátási láncunkban.  Végül, 
ösztönözzük az erdősítést és a fenntartható forrásból származó faanyag használatát a működésünk során 
valamint az ellátási láncunkban.  Ezek az intézkedések részét képezik az éghajlatváltozás és az általa okozott 
kockázatok kezelésére tett erőfeszítéseinknek.  
 
A magas szintű környezeti teljesítmény elérése érdekében a ULT Magyarország Kft. együttműködik számos 
érdekelt féllel, és folyamatosan felülvizsgálja működését. Továbbra is fel fogjuk mérni környezeti 
kihatásunkat és a legjobb irányítási gyakorlatokat fogjuk életbe léptetni a működési területünkön. Fokozzuk a 
munkavállalók tudatosságát ezekkel a környezeti hatásokkal kapcsolatban, és a beszállítóinkkal közösen 
hajtjuk végre a jelen politikát.  
 
A vállalati csapat a helyi működési környezetre kidolgozott politikához szervezeti erőforrást rendel és képezi a 
munkavállalókat a vonatkozó jogszabályoknak, az Universal magatartási kódexének, egyéb megfelelőségi 
szabályzatainak, valamint a jelen környezetvédelmi politika betartására. Ezt a politikát az ULT Magyarország 
Kft. és Nyidoter Kft. közös STP ország csapata rendszeres időközönként felül fogja vizsgálni és módosítja, 
amennyiben szükséges. 

 
 



Az ULT Magyarország Kft és a NYIDOTER Kft közösen elfogadja és alkalmazza a magyarországi működési 
területén a fenti Universal Corporation politikát és erről a szerződött termelőit informálja, annak betartását a 
termelői farmokon folyamatosan ellenőrzi és a tapasztaltakat dokumentálja. 
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