MÜKŐDÉSPOLITIKAI NYILATKOZAT
Cégünk tevékenysége az acélgyártási fémhulladék vásárlása, feldolgozása és értékesítése, magas szinten
megfelel az acél- és fémhulladék kereskedelmi elvárásoknak.
Küldetésünknek tekintjük azt a társadalmilag felelős üzleti tevékenység felépítését, amelynek célja a lehető
legnagyobb mennyiségű ipari hulladék visszaforgatása, minőségi újrahasznosítása a termelési folyamatokban,
annak érdekében, hogy a jövő generációi számára is fenntartsa az egyensúlyt az anyagi forrásokban egyre
növekvő emberi igények és a természeti kincsek megőrzése között.
Elkötelezettek
jogszabályi és
megóvását, a
biztonságos és

vagyunk, hogy olyan terméket szállítsunk, szolgáltatást nyújtsunk, amely megfelel a vevői,
egyéb követelményeknek, mindamellett, hogy a folyamataink során biztosítjuk a környezet
környezeti körülmények kedvezőtlen hatásának csökkentését, valamint figyelmet fordítunk a
egészséges munkahelyek biztosítására.
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Rendszerfejlesztés. Az üzleti stratégia végrehajtása érdekében azt a célt tűztük ki magunknak, hogy a vállalati
irányítási rendszert az ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 szabványok alapján működtetjük, amelybe
beépítjük a Tanács 333/2011/EU rendeletben megfogalmazott követelményeket is. Ezen szabványok, valamint
rendelet követelményeknek történő megfelelést harmadik fél általi tanúsítással, illetve hitelesítéssel is
alátámasztjuk.
Integrált működés. Tanúsított rendszereink integrációjával, a szükséges erőforrások rendelkezésre
bocsájtásával biztosítjuk mindhárom irányítási rendszer egyidejű hatékony működését.
Folyamatszemléletű megközelítésen alapuló integrált irányítási rendszerünk kialakítása során figyelembe
vesszük szervezetünk környezetét, valamint az érdekelt felek elvárásait.
Kockázatkezelés. Hatékony működésünk záloga a kockázatalapú gondolkodás mentén végzett folyamatos
fejlődés.
Társadalmi felelősségvállalás. Partnereinkkel megbízható és korrekt kapcsolati rendszer kialakítására
törekszünk. Megkeresés esetén környezeti és MEB eredményeinkről készségesen nyújtunk információt az
érdekelt felek részére.
Mérés, értékelés. Integrált irányítási rendszerünk teljesítményét folyamatosan nyomon követjük, értékeljük,
így is segítve céljaink elérését.
Környezetünk védelme. Fontos számunkra az élhető környezet fenntartása, ezért célunk a környezeti célok
javítása, a környezeti kockázatok felmérése és csökkentése. Mint hulladékkezelő vállalkozás, aktív részesei
vagyunk az általunk értékesített fémhulladékot generáló termékek életciklusának. Tevékenységünk során
törekszünk az vas -és acélhulladék mind nagyobb hányadának, a Tanács 333/2011/EU rendeletben
megfogalmazott követelmények szerinti vas-és acéltörmelékké történő feldolgozására és ezen állapotban
történő értékesítésére.
Egészséges munkavégzés. A munkavállalók élete és egészségét a vállalat fő értékének tekintjük.
Képzés, oktatás. Nagy hangsúlyt fektetünk munkavállalóink és vezetőink rendszeres képzésére,
kompetenciájuk fejlesztésére.
Munkavállalók bevonása. Munkavállalóink minőségi, környezeti és MEB célok iránti elkötelezettségét erősítve,
velük rendszeres konzultációt folytatva, tovább jobbítjuk rendszerünket.
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