
Back to Index sheet

Cégünk célja 

A) önfentartó, többfunkciós szervezet legyen, amely ügyfeleinek sikerét és növekedését szolgálja,

miközben felismeri a munkahelyi - és környezet biztonságát, a katasztrófa és környezeti események

megelőzését illetve gyors helyreállítását és a balesetek megelőzésének fontosságát a vállalaton belül

és csoport szinten is. 

B) nulla munka - és munkahelyi baleset, munkahelyi megbetegedés és környezeti esemény elérése.

A fenti célok megvalósítása érdekében a vállalat a hatékonyság növelésére, a termékek és

szolgáltatások helyi piaci igényeire és a globális üzleti környezet változására való gyors válaszadásra,

valamint a rugalmas hozzáállás fenntartására összpontosít. A Shin-Etsu csoport minden tagjával

való szoros együttműködés kulcsfontosságú tényező. Továbbá törekszünk, hogy a magyar és az

uniós környezetben jó vállalati állampolgárokká váljunk, az alábbiak szerint:

1. Szisztematikus üzleti folyamataink orientálása az elvárt minőség, a rövid szállítási idők, a

termékek költséghatékonysága, a megfelelő logisztikai szolgáltatások és a érzékeny adatok bízalmas

kezelése által;

2. SR termékválasztékunk bővítése a folyamatok diverzifikásásával, gyártási képességünk

növelésével, valamint a ezen termékek megmunkálásához megfelelő gépek és környezet

kiválasztásával, miközben bővítjük a LIMS öntött SR termékek számát, típusát és felhasználási

területüket; Célunk, hogy gondosan megtervezzük folyamatainkat annak érdekében, hogy

megakadályozzuk a folyamatok változásából eredő kockázatokat;

3. Nyersanyagok és szolgáltatások helyi beszerzésével, devizakockázatok megszüntetésével; növelve

a nyereségességet, lerövidítve az átfutási időket és csökkentve ökológiai lábnyomunkat;

4. Középtávú célok meghatározása a környezeti tényezők csökkentésére, a vállalati zöldmozgalom

köre szerint;

5. Tanúsított minőségbiztosítási rendszerünk fenntartása az IATF 16949, ISO 9001, ISO 13485 és

ISO 14001 szabványokkal összhangban; valamint megfelelni a vevői, valamennyi szabályozási és

cégcsoporti követelményeknek; 

6. az SMETA 4 Pillar követelményeinek való megfelelés, hogy kifejezzük ezen elvek fontosságát a

vállalaton és a vállalat csoporton belül, mint a globális vállalatcsoport társadalmi

felelősségvállalásának részeként;

7. Időszakos PDCA ciklusokon alapuló munkahelyi, környezetbiztonsági és üzleti kockázatkezelés

megfelelő elvégzésével üzleti kilátásaink és minden üzleti folyamat számára a lehetséges hatások

elkerülésére vagy legalábbis csökkentésére.

8. Vállalatcsoporti, helyi, EU szabályozások mint például munkavédelmi, tűzvédelmi,

környezetvédelmi, járványügyi, katasztrófa-elhárítás, GDPR, adminisztratív, pénzügyi és adőzási,

stb. betartatására vonatkozó belső ellenőrzése végrehajtása.
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9. Rendszeresen frissítve a „Business Contingency” tervünket az ellátási lánc stabilitásának, 

valamint alkalmazottaink és a környezetünk biztonságának növelése érdekében;

10. Célunk, hogy növeljük vállalatunk értékét azáltal, hogy a legutóbbi megerősített és hivatalos 

információk alapján építsük ki a munkafolyamatainkat, hogy minél munkavállaló- és a 

környezetbaráttá váljanak; 

11. Szoros és közvetlen kapcsolatot tartsunk minden munkavállalóval a jó hangulat, a 

biztonságos és barátságos munkahelyek megőrzése és a biztonságos és környezettudatos 

működés biztosítása érdekében; Ennek fényében a vállalat nem fogadja el és nem fogja elviselni 

a diszkrimináció semmilyen formáját, legyen az vallási, hitvallási, nemzeti származás, nem, 

életkor vagy fizikai fogyatékosság. Semmilyen jellegű szexuális zaklatást vagy erőfölénnyel való 

visszaélést nem tolerálunk; 

12. Tudatosan és folyamatosan törekszünk a biztonság (személyes, adat, stb), a 

katasztrófavédelem és a környezetvédelem megóvására melyet rendszeres képzéssel, belső és 

külső ellenőrzésekkel / vizsgálatokkal követjük nyomon. A menedzsment fenntartja a szintet, és 

arra törekszik, hogy javítsa a munkavállalók készségeit, és törekszik arra, hogy magas szinten 

tartsa a motivációt.

A vezetés és az alkalmazottak fő feladata és felelőssége:

• hozzájárulni minden érintett fél elégedettségének növeléséhez,

• jó kapcsolatot tartani a helyi társadalommal, amelyben működünk,

• hozzájárulni cégünk növekedéséhez és a jogi kötelezettségek teljesítéséhez. 

Az integrált rendszerünk alapkoncepciója a környezetvédelmi teljesítményünk javítása is. Az 

egész folyamatáramhoz optimális környezeti megoldásokat célozunk meg. Megpróbáljuk 

minimálisra csökkenteni a hulladék sokféleségét és mennyiségét, újrahasznosítani, ha lehetséges, 

és ezzel csökkenteni ökológiai lábnyomunkat.

Célunk, hogy műszaki berendezéseinket megfelelően karbantartsuk, folyamatosan javítsuk őket a 

biztonságos és egészséges munkakörülmények biztosítása érdekében.

Fontosnak tartjuk, hogy jó partnerkapcsolatokat alakítsunk ki dolgozóinkkal, ügyfeleinkkel és 

beszállítóinkkal (azaz, minden érintett fellel) annak érdekében, hogy az együttműködés minden 

fél számára megadja a lehetőséget a céljaik elérésére.

Meghatároztuk és közzétettük a minőségi és környezetvédelmi célokat és rendszeresen 

elemezzük a változásokat annak érdekében, hogy biztosítsuk a célok elérését. 

A közös felelősségünk alapján minden alkalmazottnak aktívan részt vesz a célok elérésében és 

integrált rendszerünk fejlesztésében. Ezeknek a lépéseknek a fejlődését szorosan figyelemmel 

kísérem.

Érvényes az új kiadás megjelenéséig!

Vezérigazgató

2021.02.15
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QUALITY, ENVIROMENTAL, SAFETY & 

HEALTH POLICY

Our company aims 

A) to be a self-supportive, multi-functional facility oriented at serving its customers success and

growth, while recognizing the importance of work safety & – environment, disaster &

environmental recovery and prevention of accidents within the company and on group level,

too. 

B) for zero work or workplace related accidents, work related illnesses and environmental

related incidents.

In order to achieve above targets the company will always focus on increasing efficiencies and

on fast reply to local market needs for products and services and global business environment

changes, by keeping a flexible attitude at all times. Close collaboration with all members of the

Shin-Etsu Group is a key factor. Furthermore, we strive to become good corporate citizens in

the Hungarian and EU environment, by:

1. Enhancing our systematic business processes orientation and serving end-users with expected

quality, short lead-times, cost effectiveness of products, adequate logistical services and assuring

sensitive data safety;

2. Increasing our product range by diversifying process capabilities and production environment

for SR products and selecting adequate machinery, while trying to expand the number, type and

application of LIMS molded SR products; We aim to carefully design our processes in order to

prevent risks occurring from any process change.

3. Local procurement of raw materials and services, eliminating foreign currency risks; increasing

profitability, shortening lead times and decreasing our ecological footprint;

4. Defining mid-term goals for reducing environmental factors, according corporate Green

Movement’s scope;

5. Maintaining our certified quality system in line with IATF16949, ISO 9001, ISO 13485 and

ISO 14001 standards, complying with CSRs, overall regulatory and corporate requirements. 

6. Complying with SMETA 4 Pillar requirements, to express the importance of these principles

in the company and within the company group as part of our global Corporate Social

Responsibility;

7. Adequately performing work-, environmental safety and business risk management based on

periodical PDCA cycles for our business outlook and all business processes to avoid or at least

to reduce the possible effects.

8. Adherence and compliance to corporate, local and EU regulations, like for internal control,

work-, fire-, environmental safety, pandemic, disaster recovery, GDPR, administrative, finance

and tax, etc.
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9. Periodically update our Business Contingency Plan to increase the stability of the supply chain 

as well as the safety of our employees and surrounding environment;

10. We aim to increase our company’s value by setting up the processes more employee and 

environment friendly, based on latest confirmed, official information;

11. Having a close and direct connection with all employees in order to maintain good 

atmosphere, safe, friendly workplaces to assure safe and environmental conscious functioning; In 

light of this, the company will not accept and will not tolerate discrimination in any form, be it 

religion, creed, national origin, sex, age, or physical disability. We do not tolerate harassment by a 

sexual assault or a dominant position either; 

12. Consciously and continuously seek to increase security (individual, personal data, etc.), disaster 

prevention and environmental conservation by periodical training, by internal and external audits 

/ inspections. Management is maintaining the level and seeking possibility improving employees’ 

skills and strives to keep the motivation high.

Main task and responsibility of management and all employees is to 

• contribute to increase the satisfaction level of all involved parties,

• keep good contact with the local society in which we operate,

• contribute to our company’s growth and to cover all legal obligations. 

Basic concept of our integrated system is our aim to improve our environmental performance. We 

are targeting the optimal environmental solutions for our entire process flow. We are trying to 

minimize our waste diversity as well as quantity, to recycle where possible and in doing so 

decrease our ecological footprint.

We aim to keep our technical equipment in good conditions, to improve them continuously to 

assure safe and healthy working conditions.

We consider it important to establish good partnerships with our employees, customers and 

suppliers (that is, with all stakeholders), so that collaboration enables all parties to achieve their 

goals.

We have defined and published quality and environmental goals and are monitoring them 

periodically in order to assure reaching our targets. 

Based on joint responsibility we expect from all employees to actively participate in achieving our 

targets, and in improving our integrated systems. The progress of these actions I will closely 

follow up.
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