Integrált irányítási kézikönyv
ISO 14001

ISO 9001

ISO 45001

8/54 oldal

1.4. A BAY-IRON KFT. MINŐSÉG- KÖRNYEZET- ÉS MEB POLITIKÁJA
A Bay-Iron Kft. kitűzött céljait egyebek mellett az ISO 9001:2015 minőségirányítási, az ISO 14001:2015
környezetirányítási és az ISO 45001 munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási szabványok szerint
kidolgozott, független tanúsító szervezet által tanúsított integrált irányítási rendszer működtetésével és
folyamatos fejlesztésével kívánja elérni.
A társaság meghatározóan a betonacél feldolgozás, szerkezetépítés és az építőipari kivitelezés piacán kíván
hangsúlyozottan jelen lenni mind a hazai, mind a nemzetközi piacon. A társaság pozícióját megerősítve
kiemelten fontos célként határozza meg, hogy a szolgáltatásait igénybe vevő partnerei teljes megelégedettségét
elérje.
A vezetőség igyekezett stratégiáját úgy kialakítani, hogy biztosítani tudja a társaság folyamatos, hosszú távú
működését az üzleti környezeti változások ellenére is.
Munkánk magas színvonalát garantálja a szabványoknak megfelelő, jó minőségű anyagok, korszerű
berendezések és eszközök használata, a jogszabályoknak, szabványoknak megfelelő munkavégzés, valamint
munkatársaink precíz munkája.
Fontos vállalkozási irányelvünk az építtetői igények teljes körű kiszolgálása, a minőségen túl, gyors gyártásiés építési átfutási ütemek biztosítása. A társaság alaptörekvése, hogy tevékenységével és piaci ismertségével
kiegyensúlyozott gazdálkodást valósítson meg.
Célunk, hogy piaci pozíciónkat megerősítsük, szélesítsük kínálatunkat, ezzel is emelve partnereink
kiszolgálásának színvonalát.
A társaság a betonacél feldolgozás és az építőipari kivitelezések során a természeti környezet maximális
megvédése és a munkatársak munka- és egészségbiztonságának növelése érdekében az alábbi céloknak kíván
megfelelni:









a környezettudatos viselkedés kialakítása a társaság valamennyi dolgozójánál,
a betonacél feldolgozásból és az építőipari kivitelezésekből eredő környezetszennyezés
megelőzése, illetve környezetterhelő hatások minimálisra csökkentése,
a technológiai folyamatoknál a veszélyes anyagok helyettesítése más anyagokkal,
a hulladékokkal való környezettudatos foglalkozás, azok szelektív gyűjtése,
az újrahasznosítható hulladékok arányának növelése,
az erőforrások gazdaságos felhasználására való törekvés, az energiafelhasználás minimálisra való
csökkentése,
munkavállalóinknál a sérülések és egészségkárosodások megelőzése,
a munkahelyi veszélyforrások és kockázatok, ill. a bekövetkezett incidensek folyamatos figyelése
csökkentése, illetve megelőzése.

Az ügyvezető gondoskodik arról, hogy a leírt minőség- és környezetpolitikai alapelveket minden munkatárs
megismerje, elfogadja és munkája során alkalmazza. A társaság munkatársai feladatuknak és felelősségüknek
érzik, hogy mindennapi tevékenységük során folyamatosan működtessék és fejlesszék a minőség- és
környezetirányítási rendszert.
Társaságunk a követelmények lehető legteljesebb kielégítése érdekében fokozott figyelmet fordít a beszerzési
követelmények betartatására. Ennek érdekében minősítjük szállítóinkat.
A vezetőség a vezetőségi átvizsgálások alkalmával felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a minőség- és
környezetpolitikáját úgy, hogy az mindig alapját képezze az aktuális célok meghatározásának.
Sóskút, 2022.02.21.
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