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I. Céginformációk 

Cégnév: HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. 

Székhely: H-8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191. 

Telephely: H-2030 Érd, Fuvaros u. 14. 

Létszám: 159 fő 

 

Tulajdonosok: 

  Borsos Krisztina  68,6%   Ügyvezető igazgató 

 Nándori István  10%  Gazdasági tanácsadó 

 Papócsi György  10%  Ügyvezető igazgató 

 Marschner Ottó  10%  Nyugdíjas 

 Németh András  0,2%  Műszaki osztályvezető 

 Németh István  0,2%  Ivóvíz-és szennyvíz üzletág igazgató 

 Milávecz Richárd 0,2%  Ipari vízkezelés üzletág igazgató 

 Pásztori János  0,2%  Gyártóüzem vezető 

 Czippán József  0,2%  Inox műhelyvezető 

 Zömbik Csilla  0,2%  Gazdasági igazgató 

 Dr. Berke Tamás  0,2%  Jogász 

 

Tevékenység: 2829. M. n. s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása.  

A cég 1990 óta folytatja tevékenységét a technológiai vízkezelés, az ivóvízkezelés és az ipari 

szennyvízkezelés területén. 

 

Összes árbevétel: 13 742 MFt 

A fenti adatok a 2020-as évre vonatkoznak. 
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II. Bemutatkozó 

A cég 30 éves fejlődése során Magyarország egyik legkorszerűbb víztechnikai technológiai fejlesztő és 

berendezéseket gyártó vállalatává vált. Korszerű technológiái és kedvező árai alapján európai viszonylatban 

is versenyképes vállalkozás. 

Fővállalkozóként, vagy az egyes részegységek beszállítójaként egyaránt törekszik a megrendelői igények 

szakszerű és gyors kiszolgálására. Széleskörű technológiai hátterének innovatív felhasználásával magas 

színvonalú megoldásokat kínál a legváltozatosabb vízkezelési feladatokra. 

A Hidrofilt a víztisztítással és kezeléssel kapcsolatos technológiák széles spektrumával rendelkezik, 

melyeket folyamatosan fejleszt, csak úgy, mint a technológiákat megvalósító gyártmányokat. 
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III. Alkalmazások 

A társaság az ipar, a szolgáltatási szektor, a mezőgazdaság számára tervez, épít, szervizel és üzemeltet 

vízkezelő rendszereket. 

➢ Ivóvíz, vagy technológiai víz előállítása felszíni vízből, felszín alatti vízből, tengervízből, brack vízből 

fix vagy konténerbe épített mobil berendezésekkel 

➢ Sómentes víz előállítása fordított ozmózisos technológiával ipari vagy települési célokra 

➢ Technológiai- és termékvíz kezelés üdítő-, szesz- és élelmiszeripar számára 

➢ Vízkezelés erőművek, kazánok, hűtőkörök számára, vízvisszaforgatás 

➢ Magas minőségű víz, „Purified” és „High purified water” előállítása a gyógyszeripar számára 

➢ Ipari szennyvíztisztítás, zéró emissziós technológiák 

➢ Öntözővíz kezelés 

➢ Termálvíz kezelés 

Főbb felhasználói területek: 

➢ Önkormányzatok, intézmények, termelőegységek vízellátása, ivóvíz tisztítása 

➢ Gyógyszer-, olaj-, gáz-, élelmiszer-, könnyű- és vegyipar, mezőgazdaság 

➢ Technológiai víz előkészítés és ipari szennyvízkezelés 

➢ Erőművek, kazántelepek, fűtőművek, energetikai szolgáltatók számára póttápvíz kezelés 
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Alkalmazott eljárások, termékek: 

➢ membrántechnika: fordított ozmózisos sótalanítás, nanoszűrés, ultraszűrés, mikroszűrés, membrán 

gáztalanítás és gázelnyeletés, elektro-deionizáció 

➢ ioncsere: vízlágyítás, sótalanítás, karbonátmentesítés, nehézfém eltávolítás, nitrátmentesítés 

➢ fertőtlenítés, csírátlanítás: oxidatív / nem oxidatív vegyszeres, termikus, ultraviola besugárzáson 

alapuló 

➢ koaguláció, flokkuláció, szedimentáció, ülepítés: felszíni vizek előkezelése, szennyvizek 

előtisztítása 

➢ oxidáció, médiaszűrés, adszorpció: vastalanítás, mangán eltávolítás, arzén- és ammóniamentesítés, 

szerves szennyeződések eltávolítása, színtelenítés, szagtalanítás 

➢ hideg gáztalanítás, sztrippelés: szén-dioxid eltávolítás, ammónia eltávolítás, oxigén eltávolítás 

➢ iszapkezelés: gravitációs besűrítés, szikkasztás, víztelenítés szűrőpréssel 

➢ bepárlás: koncentrátumok besűrítése, hasznos anyagok visszanyerése 

➢ egyéb eljárások: semlegesítés, oxidáció, redukció, klórmentesítés, kicsapatás 
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IV. Jövőkép 

A társaság jövőképe az innovatív technológiák széleskörű alkalmazásának megvalósítása. 

A növekedés fenntartása érdekében stratégiai célkitűzés az ívóvízkezelést és tengervíz sótalanítást célzó 

projektek arányának további növelése.  

Tevékenységünkhöz kapcsolódó környezetvédelmi feladatokat kiemelt felelőséggel kezeljük, e célunk 

megvalósítása érdekében az ipari hulladékvizek visszaforgatására kiemelt figyelmet fordítunk. Az 

innovatív termékek sikeres piacra hozatalával a cég exporttevékenysége tovább bővül és egyre több ember 

jut tiszta ivóvízhez. 

 Célunk a termékeinkbe, szolgáltatásainkba vetett bizalom megőrzése. 
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V. Irányítási rendszerek 

A társaság az etikus üzleti magatartás követelményeinek megfelelően, a jogszabályi és hatósági előírásokat 

betartva működik. Célja vevői és partnerei elégedettségének elérése, erős és tartós üzleti kapcsolatokon 

keresztül, ezért partnerei bizalmának erősítése céljából ISO 9001 minőségirányítási rendszert, ISO 14001 

környezetközpontú irányítási rendszert és az ISO 45001 munkahelyi egészségvédelem és biztonság 

irányítási rendszert épített ki, működtet és folyamatosan fejleszti. 

Rendelkezünk SCC/VCA rendszertanúsítvánnyal is, amely munkabiztonsági, munkaegészségügyi és 

környezetvédelmi követelményeknek való megfelelést igazol. Etikai kódexünkben szabályozzuk a 

munkatársaink kötelezettségeit, a diszkrimináció tilalmát, a gazdasági verseny etikáját és a vesztegetés, 

illetve az ajándékok elfogadásának tilalmát. A teljes körű minőségirányítási rendszer az ISO 9001 

követelményeire épül és tartalmazza a szükséges rendszerelemeket. Magában foglalja termékek, eszközök, 

folyamatok tervezésének, fejlesztésének és szabályozásának kockázatkezelését. A rendszer működésének 

hatékonyságát a vezetőség rendszeresen ellenőrzi. Beszállítóinkat nagy körültekintéssel választjuk ki. A 

kereskedelmi szempontok mellett a kiválasztásnál figyelembe vesszük a korábbi tapasztalatokat. A 

minősítés kérdőív és/vagy helyszíni audit alapján történik.  
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VI. Kutatás, fejlesztés 

A Hidrofilt Kft. fejlesztőcsoportja több magyar egyetemmel és kutatóintézettel együttműködve innovatív 

eljárásokon dolgozik. 

o Szaktanácsadás, szakvélemény készítés 

o Vízkezelési eljárások fejlesztése 

o Kísérleti (pilot) berendezések gyártása, tesztelése 

o Tudás centrum 

A Hidrofilt a víztisztítással és kezeléssel kapcsolatos technológiák széles spektrumával rendelkezik, 

melyeket folyamatosan fejleszt, csak úgy, mint a technológiákat megvalósító gyártmányokat.  
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VII. Társadalmi felelősségvállalás  

A Hidrofilt Kft. elkötelezettsége a szűkebb környezetéért és a tágabb társadalomért szerteágazó. Egyrészt 

rendszereinkkel tiszta ivóvizet biztosítunk, másrészt kutatási tevékenységünkkel hozzájárulunk olyan 

eljárások kidolgozásához, amelyek a jelenleg alkalmazottaknál mind ökonómiai, mind ökológiai 

szempontból hatékonyabbak.  

 

1. Szegénység felszámolása 

A globális vízhiány megelőzésére kínálunk megoldásokat a HidroWell mobil vízkezelő rendszereinkkel, 

melyek alkalmasak egészséges ivóvíz előállítására felszíni-, kútvízből és akár tengervízből is. Előnyeik 

között szerepel, hogy a készre szerelten érkezik a technológiai rendszer a helyszínre, nincs szükség 

helyszíni összeszerelő munkára és nincs szükség épületre, szabadban telepíthetőek. A fejlődő országokban 

üzembehelyezett konténeres ivóvízkezelő rendszereink az 1. táblázatban láthatók. 

 

Telepítési helyszínek 
Rendszer kapacitás 

m3/év 
Teljesítési időpont 

Ecuador, Peru 175 200 2018 

Tunézia, Kuba 109 500 2019 

Fülöp szigetek, Irak, Kirgizisztán 167 900 2020 

1. táblázat 

 

2. Éhezés megszüntetése 

Az élelmiszeripari, öntözővíz és itatóvíz felhasználású víz ellőállítására alkalmas berendezéseinkkel 

hozzájárulunk az élelmiszerbiztonság és a jobb táplálkozás megteremtéséhez, valamint a fenntartható 

mezőgazdaság támogatásához. 
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- 2018 2019 2020 

élelmiszeripari felhasználású víz 

(m3/év) 
292 000 350 400 362 080 

2. táblázat 

 

- 2018 2019 2020 

öntözővíz és itatóvíz 

felhasználású víz (m3/év) 
29 200 116 800 58 400 

3. táblázat 

3. Egészség és jólét 

Az emberi erőforrás képezi a folyamatos üzleti sikerek és fejlesztési lehetőségeink alapját. A magasszintű 

teljesítmény és a kitűzött célok eléréséhez a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. Ilyenek többek 

között az alapbér, szakmai tovább fejlődés feltételeinek biztosítása. A Kft-nél a közös célok elérésének 

fontos eszköze a csapatmunka, amely jó szakmai és emberi kapcsolatokon alapul. Értéknek tekintjük a 

lojalitást és a cég iránti hosszú távú elkötelezettséget is. Pénzügyi támogatás keretében vállalati hitelt és 

utazási hozzájárulást biztosítunk a munkavállalók részére.  

Úgy véljük, hogy a megfelelő munkakörülményeknek, a karrierlehetőségeknek, a motiváció fenntartásának 

nagy szerepe van a munkavállalói elkötelezettség kialakításában.  

A Hidrofilt Kft. folyamatosan dolgozik a munkaegészségügyi és biztonságtechnikai feladatok 

összehangolásán. A bevezetett Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonság Irányítási Rendszert először 

2010-ben tanúsították. Azóta újra tanúsító, illetve felügyeleti auditok alkalmával is megszerezte a cég a 

tanúsítványt. A munkahelyi ártalmak folyamatos csökkentése érdekében a kockázatok elemzése 

folyamatos. Mérjük a munkahelyi expozíciós tényezőket és rendszeres foglalkozásegészségügyi 

vizsgálatokon vesznek részt a munkavállalóink. 

Termékeink CE-jelöléssel vannak ellátva, ami igazolja, hogy megfelelnek az uniós szintű biztonsági, 

egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak. Az elmúlt 3 évben az ügyfelek egészségével és 

biztonságával kapcsolatos eseményről nem történt bejelentés és termékvisszahívásra sem került sor. 
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 Célkitűzéseink az alábbi táblázatban láthatók: 

Kezdés éve / 

Start of year 

Terület / 

Field 
Feladat / Task 

2018 Munkavédelem Töltet betöltés gépesítésével a magasban végzett munka csökkentése. 

2018 Egészségvédelem Dioptriás védőszemüvegek beszerzése. 

2018 Munkavédelem Kihúzható elkerítő rendszer beszerzése. 

2018 Egészségvédelem Munka- és egészségvédelmi nap szervezése. 

2018 Munkavédelem Telephelyen belüli gépjárműforgalom szabályzása. 

2018 Munkavédelem A "B" épület parkoló felüli bejáratának biztonságossá tétele. 

2018 Egészségvédelem Dolgozók kikapcsolódását segítő intézkedések: szauna építése. 

2019 Munkavédelem 
Az összes üzemegységben eldőlés elleni védelem és közlekedési 

útvonalak kialakítása. 

2019 Munkavédelem Emelőszerkezet beszerzése. 

2019 Egészségvédelem Hallásvizsgálat biztosítása a zajterhelésnek kitett kollégák részére. 

2019 Egészségvédelem Európai egészségbiztosítási kártyák kiváltása. 

2019 Munkavédelem Együttműködési megállapodás a Munkavédelmi Hatósággal. 

2019 Munkavédelem Zsámolyok beszerzése a szereléshez. 

2019 Dolgozói elégedettség Konditerem kiépítése. 

2020 Vegyszer üzem Mobil lépcső a regeneráló oszlopokhoz. 
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Kezdés éve/ 

Start of year 

Terület/ 

Field 
Feladat/ Task 

2020 Vegyszer üzem Vezérelhető mágnesszelep a gyanta regeneráló panelhez. 

2020 Alvállalkozók 
Munkavédelmi oktató anyag készítése a telephelyen munkát végző 

alvállalkozók részére. 

2020 
Gyártás/Inox 

üzem/Laboratórium 

Üzemekben és a laboratóriumban munkavédelmi felelős kinevezése, 

számukra speciális oktatás szervezése. 

2020 Külszerelés A külszerelők számára elsősegélynyújtó képzés szervezése. 

2020 Külszerelés Külterületi szerelők számára tárolási lehetőség biztosítása. 

2020 Inox üzem Hegesztő függöny beszerzése. 

2020 Egészségvédelem Irodai légkör javítása, csapat építés. 

2020 Beszerzés Dolgozói parkolónál sorompó kialakítása. 

2020 Külszerelés Munkavédelmi ellenőrzés vidéki kivitelezéseknél. 

2020 Gyártás Emelőkosár beszerzése. 

2020 Egészségvédelem A COVID 19 vírus által okozott megbetegedések elkerülése. 

4. táblázat 
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Érdekképviselet 

A Hidrofilt Kft.-nél Borsos Attila munkavállaló látja el a munkavédelmi képviselői feladatokat, aki titkos 

és közvetlen szavazás keretén belül került megválasztásra 5 éves periódusra. A cégvezetés az egészséges 

és biztonságos munkavégzés érdekében vele tanácskozik és lehetőséget biztosít a részére, hogy részt vegyen 

az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedések kellő időben történő előzetes 

megvitatásában. A vezetőségi átvizsgálásokra vezetői áttekintő ülések keretében kerül sor, amelyet az 

ügyvezető igazgató hív össze és személyesen ő vezet. Az áttekintő értekezletek állandó résztvevői az 

ügyvezető igazgató mellett a minőségügyi vezető és a munkavédelmi képviselő. Az ülésen megvitatásra 

kerülnek az előző évi értékelés eredményei, a belső audit/auditok megállapításai, külső auditok, EBK 

tudatosság program, balesetek, illetve egyéb EBK események és az ezekkel kapcsolatos célok.  

Az átvizsgálás kitér a fejlesztési lehetőségek értékelésére, az eszközölendő változások szükségességére és 

az egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírások teljesülésére.  

A munkavállalók az év során rendszeres időközönként (minden hét első munkanapján) megtartott 

egészségvédelmi, biztonságtechnika és környezetvédelmi konzultációkon (toolbox meeting-eken) 

értesülnek a lényeges EBK témákról, a szabályozásokban történt változásokról és az EBK eseményekről. 

A megbeszélésen lehetőségük van arra, hogy felvethessék a biztonságtechnikát érintő problémáikat, 

észrevételeiket és javaslataikat. A munkavállalók részvétele különösen fontos a kockázatértékelés, az 

intézkedések és beavatkozások kialakítása és a helyénvaló megfigyelések ismertetése során. A 

tanácskozáson a dolgozók ösztönözve vannak a munkavédelmi döntéshozatalban való részvételre. 

Halálos kimenetelű munkahelyi baleset a cégnél nem fordult elő. 

A jelentésben az elmúlt 3 év baleseti statisztikáját mutatjuk be.  

Munkabaleseti mutatók:  

év 2018 2019 2020 

A munkaidő-kieséssel járó 

munkabalesetek súlyossága 
0,1 0,0 0,1 

A munkaidő-kieséssel járó 

munkabalesetek száma 
4,1 0,0 3,6 

5. táblázat 
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1. diagram 

2. diagram 

Kommunikáció, céges rendezvények 

Intranet hálózatunk valamennyi szervezeti egységünk aktuális információit is tartalmazza. Belső 

rendezvényeink és faliújságunk arra szolgál, hogy alkalmazottaink is értesüljenek a cég eredményeiről és 

célkitűzéseinkről. A céges rendezvényeink („Családi nap”, „Horgász verseny”, „Mikulás ünnepség”) célja, 

hogy munkatársaink és családjaik közelebb kerüljenek egymáshoz. 
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év 2018 2019 2020 

céges rendezvények száma (db) 5 5 3 

6. táblázat 

4. Minőségi oktatás 

Eredményességünk szempontjából fontosnak tartjuk a cég összes munkatársa számára az egyéni fejlődési 

lehetőség biztosítását és a folyamatos képzést. Minden dolgozó évente egyszer kötelezően részt vesz 

biztonságtechnikai, minőségügyi, környezetvédelmi és etika témájú képzésen. Új belépő esetében 

betanulási rendet készítünk, és annak megvalósulását igazoljuk. 2019-ben a vezetők „vezetőképzés” 

programban vettek részt, ahol kompetenciáik fejlesztésére került sor. Támogatjuk az idegen nyelvet 

tanulókat, cégnél kihelyezett formában, alap és középszintű angol nyelvi képzésen van lehetőség részt 

venniük. Átlagos képzési óraszám munkavállalóként a 2020-as évben 16 óra volt. 

Fontosabb képzések: 

• EBK oktatás 

• Emelőgépkezelői és teherkötözői oktatás 

• ADR oktatás 

• Kockázatalapú szemlélet a gyártásban, a vizsgálatban és a karbantartásban 

• Adóváltozások 

• Tűzvédelmi szakvizsga 

• Targoncakezelő tanfolyam 

• HidroApp rendszerek 

• Jártassági vizsgálatok, összemérések 

• Szabványos laboratóriumi mérések 

 

év 2018 2019 2020 

képzések száma (db) 28 30 34 

7. táblázat 
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5. Nemek közötti egyenlőség 

Cégünknél 2018-ban a női munkavállalók aránya 20%, férfiaké 80%. Ugyanez 2019-ben a nők esetében 

14%, férfiaknál 86%. A foglalkoztatottak között a 2020-as évben a nők aránya 20%. Folyamatosan 

törekszünk arra, hogy családbarát munkahely legyünk. Ennek érdekében például lehetőséget biztosítunk a 

szülési szabadságról visszatérő anyukák részmunkaidőben történő foglalkoztatására. Támogatjuk a női 

munkavállalók vezetői pozíciókban való elhelyezkedését, a 2020-as évben a női vezetők aránya 3% volt. 

 

3. diagram 

 

6. Tiszta víz és alapvető köztisztaság 

A tiszta víz, megelőzve a fosszilis energiahordozókat, egyre inkább a 21.-ik század legfontosabb 

ásványkincsévé válik. Az emberi civilizáció fejlődése nyomán az egészséges ivóvíz iránti igény rohamosan 

növekszik. A tiszta ivóvíz elállítása a bőséges vízkészletekkel rendelkező országokban is kiemelt feladat. 

Fontos küldetésünk egy olyan világ építése, amelyben minden ember és élőlény hozzáfér az egészséges 

ivóvízhez.  
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Az általunk gyártott ivóvízkezelő rendszerek által biztosított tiszta ivóvíz mennyisége az 8. táblázatban 

található. 

- 2018 2019 2020 

gyártott berendezéseink által biztosított 

tisztaivóvíz (m3/év) 
195 640 175 200 1 765 140 

8. táblázat 

Tevékenységünk során kiemelt hangsúlyt fektettünk a víz visszaforgatás lehetőségeinek kiaknázására. A 

technológiai vizek, ipari szennyvizek és hulladékvizek újrafelhasználását, újrahasznosítását célzó 

projektjeink arányának további növelését tervezzük. 

- 2018 2019 2020 

technológiai víz tisztítására alkalmas 

berendezéseink teljesítménye (m3/év) 
1 787 332 773 508 1 058 500 

9. táblázat 

- 
kapacitás 

m3/év 

szennyvíz, ipari hulladékvíz tisztítására alkalmas 

berendezéseink teljesítménye 
423 40 

10. táblázat 
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7. Megfizethető és tiszta energia 

A társaság gazdasági döntéseinek elválaszthatatlan része a környezetvédelmi szempontok 

figyelembevétele, beruházásainknál, fejlesztéseinknél igyekszünk a legjobb elérhető technikát alkalmazni. 

A napelem az egyik legkorszerűbb, költséghatékony megoldás az energiaellátásra. Egyrészt megújuló 

energiaforrás, másrészt használata nem jár káros anyagok kibocsátásával. A Kft. telephelyén az A és a D 

épületben üzemel napelemes rendszer 2018 óta. A rendszerek által termelt napenergia az alábbi 

diagramokon látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. diagram 

 

A épület 

D épület 

10 567 

64 897 284 

54 628 948 

650 440 

63 056 232 54 411 888 
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Az energetikai beruházásokra költött összeg az alábbi táblázatban látható. 

- 2018 2019 

Energetikai beruházásokra 

költött összeg (Ft) 
31 340 250 15 995 200 

11. táblázat 

Jövőbeli céljaink között szerepel a jelenlegi kondenzációs kazánjaink lecserélése levegő-víz 

hőszivattyúkra, amely beruházás várhatóan további energiamegtakarítást fog eredményezni. 
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8. Tisztességes munka és gazdasági növekedés 

A diszkriminációval kapcsolatos elveinket Etikai Kódexünk tartalmazza, elkötelezettjei vagyunk bármely 

megkülönböztetés nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy 

társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel tilalmának. Nem 

alkalmazunk gyermekmunkát. Pártatlanul tevékenykedünk, a cégvezetés és a személyzet mentes minden 

külső- és belső pénzügyi, kereskedelmi és más egyéb nyomástól, befolyástól, amely műszaki ítéletét 

befolyásolhatná. Az üzleti etikai megsértésekre vonatkozó nyilatkozatot az 1. számú melléklet tartalmazza. 

Eredményességünk szempontjából fontosnak tartjuk a társaság összes munkatársa számára az egyéni 

fejlődési lehetőség biztosítását és a folyamatos képzést. Támogatjuk a nők, fiatalok, idősek és a 

megváltozott munkaképességűek szerepének erősítését. Árbevételünk alakulása erőteljesen növekvő 

tendenciával jellemezhető. A magyar piac mellett export tevékenységünk is egyre jelentősebb. 

 

7. diagram 
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8. diagram 

A vállalatunk sikeres működéséhez elengedhetetlen a megfelelő számú és képzettségű munkavállaló 

megléte. A vállalati méret növekedésével arányosan nőtt a munkavállalóink száma is. 

 

9. diagram  
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9.  Ipar, innováció és infrastruktúra 

Az infrastruktúra fejlesztés céljainak meghatározásánál különös figyelmet szentelünk annak, hogy a 

fejlesztés hogyan kapcsolódik a hosszútávú céljainkhoz. Az infrastruktúra-fejlesztéseink célja általában 

nem maga az infrastruktúra, hanem bizonyos lehetőségek megteremtése, bizonyos szolgáltatások 

elérhetőségének elősegítése.  

A 2018-2019-es évben kapacitásbővítő technológiai beruházást valósítottunk meg. A beszerzett modern 

eszközökkel és informatikai háttérfejlesztéssel a termékeink iránt folyamatosan növekvő keresletet a sok 

külső megbízás helyett növekvő saját termeléssel tudjuk ellátni. A 2020-as évben a gyártócsarnokunk is 

bővítésre került.  

A megnövekedett rendelések teljesítéséhez fontos a minőségi szakemberek jelenléte, így hosszútávon a 

tervezői létszám bővítését is tervezzük, amelyhez elengedhetetlen további munkaállomások kiépítése, az 

irodaépületünk bővítése. Ez utóbbi beruházás jelenleg is folyamatban van. 

 

10. diagram 
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Az innováció gazdasági fejlődésünk nélkülözhetetlen hajtóereje. Olyan szolgáltatásokat igyekszünk 

nyújtani partnereink részére, amelyek tulajdonságaikat tekintve újak vagy jelentősen megújítottak. Az 

elmúlt három évben kifejlesztettünk: 

- egy olyan tengervíz sótalanító rendszert, mely olyan egyedi kombinált technológiát tartalmaz, amellyel 

különösen magas energiahatékonyságot lehet elérni, energiavisszanyerő rendszere révén a nyomásfokozási 

energia több, mint 30%-át visszanyeri 

- az ipari RO berendezések élettartalmának meghosszabbítására SMART karbantartási technológiát és 

egy erre a technológiára épülő termékmodult 

- egy új, nagy megbízhatóságú MBR technológiát és azon alapuló szennyvíztisztító berendezést melynek 

újdonságtartalma, hogy extrém alacsony transzmembrán-nyomáson fog működni. 

Részt vettünk egy olyan új komplex technológia létrehozásában is, amely egyrészt lehetővé teszi a 

termálvizek optimalizált újrahasznosítását csíramentesítéssel, másrészt algareaktorok és ipari fordított 

ozmózisos technológiák ötvözésével csökkenti az elfolyó szennyvizek sótartalmát és azok környezetterhelő 

hatását. 

 

11. diagram 
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10. Egyenlőtlenségek csökkentése 

Cégünk fontos célkitűzése a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának elősegítése és a 

munkaerőpiacon betöltött szerepük javítása. Támogatott foglalkoztatás keretében biztosítjuk megváltozott 

munkaképességű személyek részére munkatapasztalat, munkagyakorlat megszerzését. 

- 2018 2019 2020 

Megváltozott munkaképességű 

munkavállalók átlaglétszáma (fő) 
4,5 4,9 5,1 

12. táblázat 

 

 

Támogatási lehetőséget biztosítunk hátrányos helyzetű személyek/közösségek támogatására, a támogatás 

odaítélésénél kiemelt szempont, hogy a nyújtott támogatás konkrét célra fordítódjon, adott közösségek 

helyzetének javítását szolgálja és/vagy infrastrukturális fejlesztési célok megvalósulását segítse elő. 

Büszkén támogatjuk a tehetséggondozást, annak érdekében, hogy a kiemelkedő képességű gyermekek, 

tanulók képességei még jobban ki tudjanak teljesedni. 

 

- 2018 2019 2020 

Hátrányos helyzetűek támogatására költött összeg (Ft) 603 000 433 000 253 495 

13. táblázat 
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11.  Fenntartható városok és közösségek 

A sport emberi egészségre és életmódra gyakorolt pozitív hatása mellett közösségformáló erővel is 

rendelkezik. Pozitív tulajdonságai nemcsak a testre, hanem a lélekre is hatnak. Fontosnak véljük a kiemelt 

sportágakban tevékenykedő sportszervezetek és olyan sport közösségek támogatását, akik a környékbeli 

lakosok életében jelentős szerepet töltenek be. 

- 2018 2019 2020 

Sport támogatásra költött összeg (Ft) 8 927 000 18 584 800 70 657 906 

Egyéb sport közösségek támogatására költött összeg (Ft) 260 000 460 000 1 910 000 

Összesen: 9 187 000 19 044 800 72 567 906 

14. táblázat 
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13.  Fellépés az éghajlatváltozás ellen 

Fellépés az éghajlatváltozás ellen egyike azon törekvéseinknek, mely a vállalati jövőképünkben 

megfogalmazásra került. Elkötelezetten részt veszünk a klímaváltozás elleni küzdelemben és erre 

munkavállalóinkat is ösztönözzük. A mozgás és ezen belül a kerékpározás motiválása érdekében a 

telephelyen kialakítottunk kerékpár tárolóhelyeket. A biciklis munkába járás népszerűsége ahogy az alábbi 

táblázatban is látható, évről évre növekszik. 

- 2018 2019 2020 

kerékpárral munkába járó kollégák száma (fő) 13 15 18 

15. táblázat 

A klímaváltozás mindannyiunk felelőssége és úgy gondoljuk, hogy mindenkinek tennie kell azért, hogy 

megfékezzük a hatásait. Munkavállalóink számára is igyekszünk ezt szemléletet fontossá tenni. Minden 

évben bővítjük telephelyünk fa állományát, amellyel nemcsak a globális felmelegedés ellen teszünk, de a 

zöldek látványa munkavállalóink környezetét is szebbé teszik. 

- 2018 2019 2020 

Ültetett fák száma (db) 3 6 8 

16. táblázat 
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VIII. Környezetvédelem  

A Hidrofilt Kft. tevékenysége során aktívan közreműködik a természeti erőforrások, különös tekintettel a 

vízkészletek gazdaságos, környezettudatos hasznosításában és eredeti állapotuk megőrzésében. Vízkezelő 

rendszereinek tervezésénél és kivitelezésénél egyaránt törekszik: az energiahatékonyságra, a beépülő 

anyagok újrahasznosítására „Plant Lifecycle” management alkalmazásával, a rendszerek élettartamának 

növelésére, biológiailag lebomló vegyszerek használatára, természetes abszorbensek alkalmazására, a 

környezetbarát megvalósításra és üzemvitelre. Az előírásoknak megfelelő üzemeltetési körülmények és 

szakszerű kezelés, karbantartás esetén vízkezelő rendszereink 10 évnél hosszabb ideig is üzemben 

tarthatók. A berendezés fő részegységei (pl. PVC-U modultest, PESM membránok, PVC csőrendszer, acél 

és PVC szerelvények) nyersanyagként újrahasznosíthatóak. A korrózióálló szivattyú házak, acél 

kötőelemek és vázszerkezetek, csőblokkok újrafelhasználhatóak vagy újrahasznosíthatóak.  

ISO 14001 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszerünket első ízben 2010-ben tanúsította 

egy független szervezet. A rendszer folyamatos monitororozását a felügyeleti és újratanúsító auditok 

eredményei biztosítják. Az elmúlt 3 évben környezetvédelmi bírság kiszabására nem került sor és véletlen 

környezeti szennyezést okozó esemény sem történt. 
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a) Környezetvédelmi célok, programok 

Környezetvédelmi tevékenységünk folyamatos javítása érdekében, működésünk jelentős környezeti 

tényezőit figyelembevéve az alábbi célokat határoztuk meg. 

Kezdés éve/ 

Start of year 

Terület/ 

Field 
Feladat/ Task 

2018 Minőségügy Irattár kialakítása. 

2018 Hulladékkezelés Környezetvédelmi egyetemi képzések támogatása előadóként. 

2018 Inox üzem Gázmosó berendezés kiépítése a savazóba. 

2018 Telephely A palackos víz használatának csökkentése. 

2019 
Levegő szennyezés 

csökkentése 
Kerékpár tárolóhely kialakítása. 

2019 Hulladékkezelés 
Felhasználásra nem került projektanyagok,  

elfekvő készletek értékesítése. 

2019 Hulladékkezelés 
Műanyag tartálygyártás során keletkező hulladékok 

értékesítése. 

2020 Vegyszer üzem Szűrő beépítése a lefolyó zsomp elé. 

2020 Minőségügy 
Vegyszerek biztonságtechnikai adatlapjainak online 

hozzáférhetősége. 

2020 Hulladékkezelés Használt elemgyűjtő kihelyezése. 

2020 Külszerelés 
Elektronikus LMRA-k 

(munkakezdés előtti kockázatértékelés) bevezetése. 

2020 Beszerzés Gázkazánok kicserélése hőszivattyúra A épületben. 

2020 Elektromos üzem LED-es lámpacsere. 

2020 Beszerzés Régi autók (350 ezer km futás feletti) cseréje. 

2020 Hulladékkezelés 
Épületszintenként tárolók beszerzése papír, illetve műanyag 

hulladék gyűjtésére. 
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Kezdés éve/ 

Start of year 

Terület/ 

Field 
Feladat/ Task 

2020 Telephely 
Madárbarát munkahely kialakítása 

(régi madárodúk, denevérodúk cseréje). 

2020 Telephely 
A telephely esztétikai hatásának javítása.  

Épületek állagának megőrzése, felújítása. 

2020 Telephely 
Környezetvédelmi bírság, feljelentés előfordulásának 

megelőzése. 

2020 Telephely 
ISO 14001 auditon nemmegfelelőség előfordulásának 

megelőzése. 

17. táblázat 

 

 

b) Energiafelhasználás 

A társaság székhelyén a vállalatirányításhoz szükséges irodaépület, vizsgáló laboratórium, vegyszerüzem, 

raktár és a vízkezelő berendezések gyártásának üzemépületei találhatók meg. 

Az összes energiafelhasználás nagy részét a fűtés, hűtés emészti fel, így az energiafelhasználásra jelentős 

hatással vannak a környezeti időjárási viszonyok.   
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Mérőszámok: 

- 2018 2019 2020 

Villamos energia (kWh) 176 268 133 097 129 235 

Közvetett ÜHG-kibocsátás az energia  

importból (tCO2eq) 
66,10 49,91 48,46 

18. táblázat 

c) Vízfelhasználás 

A telephely vízellátása városi hálózatról történő belső ivóvíz hálózaton keresztül biztosított.  

Mérőszámok: 

- 2018 2019 2020 

Éves fajlagos vízfogyasztás (m3) 828 1043 795 

Éves fajlagos vízfogyasztás (m3/átlaglétszám) 6 m3/fő 7 m3/fő 5 m3/fő 

19. táblázat 

d) Szennyvízkibocsátás 

Az ipari jellegű hulladékvizeket (melyek a vegyszer-raktár felmosó vizét és a laboratóriumi mosogató 

folyadékokat foglalja magába) egy semlegesítő berendezésen keresztül juttatjuk a közcsatornába. A 

keletkező szennyvíz mennyisége: 1-4 m3/hét, minősége savas, vagy lúgos kémhatású szennyvíz. A vegyi 

üzemben kialakításra került csatorna zsompokba vezeti a szennyvizet, ahonnan az a semlegesítő tartályba 

kerül. A semlegesítő berendezés gondoskodik a pH érték szükség szerinti beállításáról 10%-os KOH vagy 

10%-os H2SO4 alkalmazásával. A kibocsátás előtt a vízminőséget a Kft. akkreditált laboratóriuma ellenőrzi. 

(Kibocsátási küszöbértékek: pH=6,5-10, összes só: 2500 mg/l.) 

A telephelyen alkalmazott vegyi anyagok környezetbe történő kijutását kármentő rendszerekkel 

akadályozzuk meg. Vízkibocsátásainknak jelentős hatása a befogadó élővízre nincs. 
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e) Levegőszennyezés 

A társaság vegyszerkiszerelő üzemében működési engedéllyel rendelkező pontforrás található, melyhez 

munkaállomások és egy elszívó ventilátor kapcsolódik. Az épületben a víztisztításhoz használatos 

vegyszerek kimérése történik, nagyobb – max. 1000 kg-os – kiszerelésből, kisebb 20-25 kg-os 

egységcsomagolásba. Reagáltatás nem történik, reakció nem megy végbe a folyamat során, a kiindulási 

vegyszereken kívül más anyag képződésével nem kell számolni. A pontforráson távozó légszennyező 

anyagok technológiai kibocsátási határértékei a következők: 

Technológia 
Légszennyező anyag 

tömegárama (kg/h) 

Kibocsátási határérték 

(mg/m3) 

szilárd anyag (O osztály) 
0,5-ig 

0,5 felett 

150 

50 

gáznemű szervetlen anyagok (C osztály) 0,3-tól 30 

20. táblázat 

Megjegyzés: A kibocsátási határérték száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkozik. 

A kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel határozzuk meg. A méréseket a 

feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel végeztetjük. Az utolsó mérés során (2020.06.10) 

megállapításra került, hogy a távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített 

kibocsátási határértéket nem éri el.  
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f) Üvegházhatásúgáz-kibocsátás (ÜHG-kibocsátás) 

Az üvegházhatású gázok közé a szén-dioxid (CO2), metán (CH4), dinitrogén-oxid (N2O), kén-hexafluorid 

(SF6), hydrofluorkarbonok (HFC-k) és a perfluorkarbonok (PFC-k) vegyületek tartoznak. Az 

éghajlatváltozás szempontjából a CO2 a legjelentősebb, ami alapvetően a fosszilis energiahordozók 

elégetésekor keletkezik (gáz, olaj).  

A tevékenyégünkhöz kapcsolódó szállítási feladatokat korszerű járműpark támogatja. A gépkocsik műszaki 

állapotának megfelelő szinten tartását rendszeres karbantartással biztosítjuk. Az átláthatóság érdekében 

elektronikus rendszerben történik a gépjárművek kiosztása és nyilvántartása. A felesleges 

gépjárműhasználat elkerülését odafigyeléssel, munkaszervezéssel és megfelelő előkészítéssel biztosítjuk. 

- 2018 2019 2020 

Közvetlen CO2 kibocsátás a szervezet 

tulajdonában lévő szállítóberendezések  

által (tCO2eq) 

470 450 422 

21. táblázat 

Vállalásaink a 2021-es évre:  

• a közvetlen kibocsátásból származó, CO2 mennyiséget 5%-kal kívánjuk csökkenteni 

A telephelyünkön lévő „A” épületben üzemelő Wolf CGB kondenzációs kazánok helyett hőszivattyúk 

alkalmazását tervezzük. A hőszivattyúk villamosenergia ellátása részben a meglévő napelem rendszer 

villamosenergia termelésével lesz biztosítható. A vállalati gépkocsik futásteljesítményét folyamatosan 

monitorozzuk és céljaink között szerepel a 350 ezer km futás feletti gépkocsik lecserélése. 

• az energia importból származó, közvetett üvegházhatásúgáz-kibocsátás esetén célunk a szinten tartás 

biztosítása. (A célérték kiválasztása az épületbővítési munkálatok figyelembevételével történt.) 
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g) Hulladékgazdálkodás 

A cég telephelyén keletkező kommunális és termelési hulladék elszállítását és ártalmatlanítását érvényes 

és hatályos környezetvédelmi engedéllyel rendelkező cég végzi. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok 

gyűjtéséről a cég az MU29 hulladékok üzemi gyűjtőhelyének működési szabályzatában rendelkezik. 

Keletkezett nem veszélyes hulladékok: 

A műanyag darabolási hulladék a műanyag edényzet gyártása során a gyalulásból, forgácsolásból származó 

műanyag forgács, ami a felhasznált műanyag lemez tömegének 0,8-1%-át teszi ki. A forgácsoló helyiségből 

a felhasznált anyag 5-10%-a kerül ki forgácshulladékként. Az inox üzemben feldolgozott saválló acél 

alapanyag 3-5%-a tekinthető hulladéknak. A vízkezelő rendszerek összeszereléskor keletkező hulladék 

nagyrésze a csomagolásból származik. Az előbbieken kívül irodai papírhulladék termelődik.  

A csomagolási és papírhulladék elszállítás után újra hasznosításra kerül. 

Elszállított tétel megnevezése 
2018  

(kg) 

2019  

(kg) 

2020  

(kg) 

műanyag csomagolás hulladék 390 580 530 

papír és karton csomagolás hulladék 1 660 3 585 6 400 

egyéb 1 960 3 480 5 285 

Összesen: 4 010 7645 12 215 

22. táblázat 
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Keletkezett veszélyes hulladékok: 

A társaság tevékenysége során veszélyes hulladékok is keletkeznek, melyeket szelektíven, a keletkezésük 

közelében elhelyezett munkahelyi gyűjtőkben gyűjtjük, majd azok telítődése után átszállításra kerülnek az 

üzemi gyűjtőhelyre. 

Elszállított tétel megnevezése 
2018  

(kg) 

2019  

(kg) 

2020  

(kg) 

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner (EWC 08 03 17) 18 18 28 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, 

törlőkendők, védőruházat (EWC 15 02 02) 
12 3161 2562 

veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből 

készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat 

(EWC 15 01 11) 

- 5 9 

veszélyes anyagokból álló, vagy azokkal szennyezett laboratóriumi 

vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is 

(EWC 16 05 06) 

- 149 - 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladék (EWC 15 01 10) 
389 811 657 

kiselejtezett elektromos és elektronikai berendezés elektróda 

(EWC 20 01 35) 
- 3 - 

ólomakkumulátor (EWC 16 05 06) 11 17 - 

szerves oldószereket, más veszélyes anyagot tartalmazó festék és lakk 

hulladék (EWC 08 01 11) 
- 212 - 

elemek és akkumulátorok (EWC 20 01 33) - - 1 

Összesen: 430 4376 3257 

23. táblázat 

 

A szeletív gyűjtés rendszerét folyamatosan fejlesztjük, több célunk is kapcsolódik a 

hulladékgazdálkodáshoz. A keletkezett hulladékaink egy részét értékesítjük. A 2020-as évben a Horváth-

Méh Kft. 220 kg saválló és vasforgács hulladékot vásárolt meg tőlünk. 

A projektekre kiírt, de fel nem használt és a vevő kérésére elszállítandó használt anyagokat (pl. töltetek, 

membránok, alkatrészek, vegyszerek, göngyölegek) visszavesszük és minősítjük. Megfelelő minősítés 

esetén az anyagot újrahasznosítjuk. A 2020-as évben visszaforgatott és felhasznált vegyszeres 

tárolóedények mennyisége az alábbi táblázatban látható. 
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Visszaforgatott tétel megnevezése 2020  (db) 

22 literes kanna 3 000 

200 literes hordó 150 

IBC 350 

műanyag vödör 1 000 

Összesen: 4 500 

24. táblázat 

 

h) Zajvédelem 

A Hidrofilt Kft. telephelyén a legzajosabb tevékenység a műanyag edényzet gyártása során a lemezek 

vágása és a lakatos műhelyben előforduló munkafolyamatok. A jelenlegi telephely nem lakóterületen 

fekszik. Az ingatlan közvetlen körzetében lakóház nem helyezkedik el. Vágószerszámok, köszörűk, 

fúrógépek és egyéb szerszámok használata során a dolgozók egyéni védőeszközt viselnek. A munkahelyek, 

munkaeszközök úgy vannak létesítve és üzemeltetve, hogy a zajexpozíciót jelentő megítélési 

hangnyomásszint nem nagyobb, mint 85 dB. Figyelmünket az újonnan telepített berendezések esetén is a 

zajszempontú megfelelőség biztosítására fordítjuk.  

 

i) Jogi megfelelés 

A vonatkozó jogszabályokban, egyéb előírásokban foglaltak végrehajtását az illetékes hatóságok 

ellenőrzik. Az ellenőrzések során kisebb kifogások kerültek rögzítésre, melyekre a szükséges intézkedést 

meghoztuk. Bírság kivetésére nem került sor. 
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IX. Beszállítók értékelése 

A Hidrofilt Kft. rendelkezik Beszállítói Magatartási Kódex-el és Etikai Szabályzattal, melyekben 

munkavállalói mellett a szerződő partnerei, beszállítói számára nyújt tájékoztatást a működését érintő 

magatartással kapcsolatosan. Partnereitől elvárja, hogy ezen előírásokkal összhangban cselekedjenek az 

egyébként irányadó szerződéses jogkövetkezmények alkalmazása mellett. A dokumentumok a Társaság 

honlapján elérhetőek. A külső szolgáltatók teljesítményének figyelemmel kísérése folyamatosan történik a 

„Jóváhagyott beszállítók jegyzéke” excel táblázatban. Idén 188 külső szolgáltatót értékeltünk, 4 új 

beszállító került felvételre. Az elmúlt évben 3 db dokumentált beszállítói auditot hajtottunk végre. 

Beszállítóinkat illetően korrekciós intézkedések elrendelésére nem volt szükség. Kidolgozásra került egy 

új beszállítói audit és beszállítói kérdőív. Annak érdekében, hogy a fenntarthatóság és az etikus magatartás 

iránti elkötelezettség beépüljön beszerzési folyamatainkba beszerzési munkavállalóink részére belső 

képzést tartottunk. 
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X. Összegzés 

A Társaság a következő pozitív eredményeket érte el kulcs teljesítménymutatóira vonatkozóan: 

• a fejlődő országokban üzembehelyezett konténeres ivóvízkezelő rendszereivel előállított 

vízmennyiség 35%-kal nőtt 

• a munkavállalói 21%-kal több képzésen vettek részt 

• a foglalkoztatottak között a nők aránya 14%-ról 20%-ra nőtt 

• gyártott berendezései által biztosított tisztaivóvíz mennyisége sokszorosára emelkedett,  

2019-ben üzembehelyezett rendszerek 175 200 m3 vizet állítottak elő, ez a szám 2020-ban 1 765 140 

m3 volt 

• a 2020-as évben telepített berendezéseivel 27%-kal több technológiai víz került megtisztításra 

• 17%-kal kevesebb energiafogyasztás 

• jelentős árbevétel növekedés: 45% 

• létszámemelkedés 6%-kal  

• infrastruktúra beruházásokra és innovációra 56%-kal több ráfordítás 

• a sport és egyéb közösségek részére 74%-kal több támogatás 

• a kerékpárral munkába járó kollégák és az ültetett fák számának emelkedése közel 20%-kal 

• 6%-kal kevesebb gáz, 3% kevesebb villamos energiafogyasztás 

• kevesebb fajlagos vízfogyasztás: 29% 

• levegőszennyezés tevékenysége során nem fordult elő. 

A Társaság az alábbi mutatók tekintetében nem teljesítette a bázis évben elérteket: 

• az élelmiszeripari, öntözővíz és itatóvíz felhasználású vízmennyiség csökkent 11%-kal 

• munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek súlyossága és száma 0-ről 0,1-re és 3,6-ra emelkedett 

• hátrányos helyzetűek támogatására kevesebb összeg került felhasználásra: 41% 

• 37%-kal emelkedett a nem veszélyes, 34%-kal pedig a veszélyes hulladék mennyisége. 
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Vezetőség által meghozott intézkedések:  

• élelmiszeripari, öntözővíz és itatóvíz felhasználású projektek számának növelése 

• munkavállalók figyelmének felhívása a kvázi balesetek jelentésének fontosságára a munkavédelmi   

oktatások és a megtartott toolbox meetingek alkalmával 

• a projekt helyszíneken fokozott ellenőrzés 

• hátrányos helyzetű szervezetek támogatására külön pénzösszeg elkülönítése és az ügyvezetés 

bevonása a támogatni kívánt szervezetek kiválasztásába 

• digitális rendszerek bevezetése a papírhulladék csökkentése érdekében  

• hulladékok újrahasznosítási lehetőségeinek vizsgálata 

 

A Hidrofilt Kft. a jövőben is folytatja fenntarthatósági stratégiájának sikeres megvalósítását.  

Fokozott figyelmet fordít az eddigi teljesítményei fenntartására és a vezetőség által meghozott intézkedések 

végrehajtására. A fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás érdekében értékeket igyekszik teremteni az 

érdekelt felek részére miközben egyidejűleg csökkenti környezeti lábnyomát. 
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XI. Mellékletek 

1. melléklet: Nyilatkozat gyermek és kényszermunkával, diszkriminációval és emberi jogokkal 

kapcsolatos incidensekről 

2. melléklet: Nyilatkozat üzleti etikai megsértésekről 
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Nyilatkozat 

Alulírott Borsos Krisztina a HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság 

(cégjegyzékszám: 20-09-060093; székhely: 8800 Nagykanizsa, Magyar utca 191.) (továbbiakban: 

Társaság) önálló cégjegyzésre jogosult törvényes képviselőjeként, ügyvezetőjeként jelen nyilatkozatommal 

büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy megfelelő meghatalmazással rendelkezem a 

jelen nyilatkozat HIDROFILT Kft. nevében történő megtételéhez. 

 

A Társaság nevében nyilatkozom, hogy a bejelentett etikai megsértésekről szóló összesített adatok 

nyilvánosak, azonban ilyen tárgyú bejelentés nem történt a Társasággal vagy munkavállalóival szemben, 

illetve a gyanújuk sem merült fel. 

 

Nyilatkozom, hogy a Társasággal szemben gyermek és kényszermunkával, emberkereskedelemmel 

kapcsolatos incidens nem volt és nincs is folyamatban. 

 

Nyilatkozom, hogy a Társasággal szemben diszkriminációval, fizikai, pszichológiai és verbális 

bántalmazással kapcsolatos incidens nem volt és nincs is folyamatban. 

 

Nyilatkozom, hogy a Társasággal szemben emberi jogokkal kapcsolatos incidens nem volt és nincs is 

folyamatban. 

 

 

 

 

 

Nagykanizsa, 2021.május.17. 

 

………………………………… 

HIDROFILT Kft. 

képv.: Borsos Krisztina, ügyvezető 
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Nyilatkozat 

Alulírott Borsos Krisztina a HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság 

(cégjegyzékszám: 20-09-060093; székhely: 8800 Nagykanizsa, Magyar utca 191.) (továbbiakban: 

Társaság) önálló cégjegyzésre jogosult törvényes képviselőjeként, ügyvezetőjeként jelen nyilatkozatommal 

büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy megfelelő meghatalmazással rendelkezem a 

jelen nyilatkozat HIDROFILT Kft. nevében történő megtételéhez. 

 

A Társaság nevében nyilatkozom, hogy a bejelentett üzleti etikai megsértésekről szóló összesített adatok 

nyilvánosak, azonban ilyen tárgyú vizsgálat, peres eljárás nem volt és nincs folyamatban a Társasággal 

vagy munkavállalóival szemben.  

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a Társasággal szembeni üzleti etikai jogsértések miatt indított perek számáról 

szóló összevont adatok nyilvánosak, azonban ilyen peres eljárás nem volt és nincs folyamatban a 

Társasággal vagy munkavállalóival szemben. Kijelentem, hogy megerősített korrupciós incidensnek 

minősül az a korrupciós incidens, amelyről megállapították, hogy a korrupcióval kapcsolatos magatartási 

kódex, a vállalati szabályzat vagy a törvény megalapozott megsértését jelenti, azonban ilyen jellegű 

incidens Társasággal, munkavállalóival vagy vezetőivel szemben nem került megállapításra, illetve a gyanú 

sem merült fel.  

 

Nyilatkozom, hogy az információbiztonsági incidens, a Társasággal szembeni üzleti etikai jogsértések miatt 

indított perek számáról szóló összevont adatok nyilvánosak, azonban ilyen peres eljárás nem volt és nincs 

folyamatban a Társasággal vagy munkavállalóival szemben. Kijelentem, hogy megerősített 

információbiztonsági incidensnek minősül az az információbiztonsági incidens, amelyről megállapították, 

hogy az információbiztonsággal kapcsolatos magatartási kódex, a vállalati szabályzat vagy a törvény 

megalapozott megsértését jelenti azonban ilyen jellegű incidens Társasággal, munkavállalóival vagy 

vezetőivel szemben nem került megállapításra, illetve a gyanú sem merült fel. 

 

Nagykanizsa, 2021.május.17. 

 

………………………………… 

HIDROFILT Kft. 

képv.: Borsos Krisztina, ügyvezető 

 

 

 


