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VÁLLALATI ESETEK

A Sió-Eckes EMAS-szal koronázta környezeti teljesítményét

Magyarország piacvezető gyümölcslé-
gyártója, a Sió-Eckes Kft., kiváló minőségű 
alapanyagokból készült termékeivel közel 
25 éve szereplője a hazai gyümölcslépiac-
nak. A SIÓ és Hohes C termékek hazai sikeré-
nek egyik záloga a vállalat munkatársainak 
szakértelme, tapasztalata és odaadása, 
mellyel hozzájárulnak az egészséges ter-
mékek előállításához. „Nagy hangsúlyt fek-
tetünk arra, hogy a gyü-
mölcslépiac meghatározó 
szereplőjeként, gyártási 
hagyományaink megőrzé-
se mellett, innovációkkal 
szolgáljunk fogyasztóink 
számára, akik megbíz-
hatnak termékeinkben” – 
hangsúlyozza Apel Margit
műszaki igazgató.

A siófoki gyár Európa egyik 
legmodernebb gyümölcs-
feldolgozó és gyümölcslé-
gyártó üzemévé, a hazai 
gyümölcsfeldolgozás és 
gyümölcslégyártás egyik 
fellegvárává vált. 

A 2015. áprilistól novemberig tartó folyamat 
eredményeként, az EMAS rendszer követel-
ményeinek eleget téve, 2016 januárjában 
nyilvántartásba vették a Sió-Eckes Kft.-t 
(http://sioeckes.hu/img/Sio-Eckes_Kft_
Kornyezetvedelmi_nyilatkozat.pdf).

A projekt indulásakor megalakult EMAS Csa-
pat munkáját nagyban segítette a dolgozók 
elköteleződése a minősítés megszerzé-
se mellett. Anyavállalata, az Eckes-Granini 
Group – amely már 20 éve működtet EMAS 
rendszert – elköteleződésének megfelelően 
a Sió-Eckes is elmondhatja, hogy környezet-
védelmi, vezetési és irányítási rendszere is a 
prémium kategóriát képviseli.

A folyamat egyik jelentős állomásaként a 
2015 novemberében tartott vállalati kör-
nyezetvédelmi napon is jól megmutatko-
zott a Sió-Eckes munkatársainak EMAS 
iránti elköteleződése. A rendezvényen a SIÓ 
munkatársai nyolc csoportra osztva egy, az 
EMAS-hoz kapcsolódó környezetvédelmi 
vetélkedő mellett, csoportonként egy-egy 
gyümölcsfacsemetét (dió, alma, szilva, őszi-
barack, kajszibarack, meggy, cseresznye 
és körte) ültettek el a siófoki gyárat övező 
zöldterületen, hozzájárulva a biodiverzitás 
növeléséhez. A nap zárásaként a résztvevők 
ujjlenyomat fán hagyták meg „környezeti le-
nyomatukat”. 

„Fontos számunkra, hogy környezetünk mi-
nőségét megőrizzük a következő generáció 
számára, ezért tevékenységeink és techno-
lógiai fejlesztéseink során szem előtt tartjuk a 
környezetvédelmi szempontokat. Az EMAS-
minősítés megszerzésével vállalatunk 

bizonyította elkötelezettségét egy környe-
zettudatosabb, tisztább jövő építése iránt” 
– emelte ki Apel Margit.

A hatékony működést és folyamatos fejlődést 
rendszeres oktatásokkal, a személyes fele-
lősség tudatosításával és szerepének erősí-

tésével biztosítja a vállalat 
minden munkatársa szá-
mára. A Sió-Eckes közös-
ségének tagjai felelősen 
gondolkodnak környeze-
tükről, tisztában vannak 
tevékenységük környezet-
re gyakorolt hatásaival, így 
munkájukat környezetvé-
delmi szempontok szerint 
is tudatosan végzik.

A vállalat Környezeti po-
litikája nem csak a kör-
nyezeti teljesítmény fo-
lyamatos javítását tűzte 
ki célul, hanem olyan 
programokat és konk-
rét cselekvési terveket 

is meghatározott, melyek kidolgozása 
során a jogi tényezőkön túl fi gyelembe 
vette a cég saját környezeti tényezőit is 
(http://sioeckes.hu/kornyezeti_politika).

Az EMAS nagyszerű lehetőséget biztosít 
arra, hogy a környezet védelmét szem előtt 
tartva, a vállalaton belül az erőforrások op-
timalizálása révén csökkentse a környezeti 
terhelést, a termelési költségeket és tovább 
javítsa a Sió-Eckes megítélését.
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Mindössze hét hónap alatt szerezte meg az EMAS-minősítést 
hazánk piacvezető gyümölcslégyártója, a Sió-Eckes Kft.

Tanulságok a Sió-Eckes Kft.-től:

1. Az eredendően környezettudatos 
működés és rendszerkialakítás 
jelentősen megkönnyíti az EMAS 
minősítéshez vezető utat.

2. Minden feladatra megfelelő szak-
embert alkalmazz!

3. Ha nincs előtted járt út, fektesd le 
te magad!


