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A RUGET Metals Zrt. vezetése és minden alkalmazottja teljes elkötelezettséget vállal a vállalat vevői és
partnerei által támasztott igények minél magasabb minőségi szinten történő kielégítésére. Stratégiai célunk, hogy
vevőink, alkalmazottaink, a tulajdonos és a társadalom számára értékeket teremtsünk, megelégedettségüket
növeljük, és ezzel segítsük vállalatunk piaci pozíciójának erősítését.
Figyelembe véve a RUGET Metals Zrt. által felhasznált anyagok, hulladékok, energiák mennyiségét és a
környezetre való hatásának jelentőségét, elhatároztuk, hogy minden ezzel összefüggő tevékenységünket, a
környezetvédelem és az energiatakarékosság szempontjait figyelembe véve végezzük el és fejlesztjük. Célunk,
hogy megbízóink, partnereink, szolgáltatásaink magas színvonalán túl, a környezet védelmének érdekében
végzett munkánkkal is elégedettek legyenek.
A RUGET Metals Zrt. a termékeinek gyártására, a megfelelő minőség, a megbízhatóság és teljesítmény
biztosítására, a tevékenységével összefüggésben keletkező környezeti hatások és energiafelhasználás
csökkentésének elősegítésére az

MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az
MSZ EN ISO 50001:2012
szabványok követelményeinek megfelelő integrált (minőség- környezet- és energia központú) irányítási
rendszert alakított ki és működtet telephelyén, a tevékenységének minden területét magában foglalva.
A RUGET Metals Zrt-nek a GROUPE RUGET tagjaként célja és eltökélt szándéka, hogy az integrált irányítási
rendszerét folyamatosan tovább fejlessze, tanúsítványának érvényességét hosszú távon megőrizze.
Gondolkodásunkban és tevékenységeinkben meghatározó szempont a vevőink termékeinkkel és
szolgáltatásainkkal szemben támasztott igényeinek maradéktalan kielégítése, a problémák gyors és hatékony
megoldása.
Vezetőségünk elkötelezte magát a tevékenységünk következményeivel okozott környezeti hatások és
energiafelhasználás csökkentése, a környezetszennyezés megelőzése mellett.
Jövőképünk megvalósulása érdekében, a vezetőség a RUGET csoport támogatásával, az alábbi célokat tűzte
ki maga elé:
A piac legnagyobb lemezalkatrész felhasználóinak vezető beszállítója legyen a magas színvonalú és
minőségű szolgáltatásával a lemez-megmunkálási tevékenysége révén
 A vállalat a hatékonyságát folyamatosan növeli az erőforrások optimális elosztásával és a szaktudása
felhasználásával, hogy az érdekelt felek igényeit minél rugalmasabban, a lehető legrövidebb idő alatt és a
lehető legjobb minőségben elégíthesse ki
 Működésünk egyik fontos alappillére a politika. Célunk, hogy a személyi és tárgyi feltételek minél
színvonalasabb kihasználásával meg tudjunk felelni a vevői elvárásoknak és biztosítsuk a
tevékenységünkre vonatkozó környezetvédelmi, energetikai, jogi és egyéb előírások, elvárások szigorú
betartását.
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A célkitűzések elérése érdekében programokat készítünk, melyek előrehaladását rendszeresen értékeljük.
Vállalatunk működése során az alábbi követelményeket állítjuk magunk elé:










Folyamatainkat a piac által meghatározott követelményeknek megfelelően folyamatosan fejlesztjük és
ellenőrizzük, mérjük, értékeljük, így biztosítva hatékony szabályzásukat. Vállalatirányítási és
kommunikációs rendszerünk segítségével biztosítjuk termékeink és szolgáltatásaink megfelelősségét, a
problémák megelőzését.
Alkalmazottaink egyéni teljesítményének értékelésével, elismerésével, személyes fejlődésük elősegítésével
és nyílt belső vállalati kommunikációval fokozzuk elkötelezettségüket és motiváltságukat. Biztosítjuk,
hogy összes alkalmazottunk megismerje és megértse munkavégzésének környezetre gyakorolt hatásait, és
azokat folyamatosan csökkentse.
A politikában megfogalmazott, a célok teljesüléséhez szükséges követelményeket beépítjük a Társaság
általános tevékenységei közé. A politikánkban megfogalmazott céljainak elérésére programokat készítünk
és biztosítjuk ezen programokhoz szükséges erőforrásokat. A programok teljesülését rendszeresen
ellenőrizzük.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük és a lehetőségeinknek megfelelően csökkentjük a fajlagos energia és
anyagfelhasználásainkat, káros anyag kibocsátásainkat, ezzel is hozzájárulva az energia és az egyéb
természeti erőforrások optimális felhasználásához.
Beszállítóinkat és alvállalkozóinkat ösztönözzük, hogy saját minőség-, környezet- és energiairányítási
rendszert építsenek ki és üzemeltessenek. Fogadják el az általunk támasztott minőségi követelményeket és
feleljenek meg az előírt környezetvédelmi és energia irányítási követelményeknek.

A politikánkban megfogalmazott elvek és követelmények következetes alkalmazásával és maradéktalan
betartásával biztosítjuk vállalatunk versenyképességének növelését.
Tevékenységünk során a teljes szervezet a környezetvédelmi és energetikai előírások figyelembe vételével:







a környezetre és energiafogyasztásra gyakorolt hatást folyamatosan figyeli, és kézben tartja,
a környezetszennyezést és az energiapazarlást a lehető legnagyobb mértékben megelőzi,
a környezeti és energiateljesítményt és hatékonyságot folyamatosan javítja, fejleszti,
figyelembe veszi a jogi és szakmai előírásokat és azoknak megfelel,
gondoskodik a célok és előirányzatok és meghatározásáról, megvalósításáról, folyamatos fejlesztéséről.
biztosítja a célok és előirányzatok megvalósításához szükséges erőforrásokat és információkat.
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