
Kedves Kollégák és Partnereink! Szeretnénk példaértékűek lenni a minőségügy, környezet-, munka- és 
egészségvédelem területén, ezért kérjük, személyes hozzáállásukkal támogassanak bennünket! 

RBHU INTEGRÁLT POLITIKA
A Robert Bosch Kft. integrált irányítási rendszere teljes mértékben összhangban áll cégünk üzleti stratégiájával, 
az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 szabványok követelményeit szem előtt tartva került 

kialakításra, és biztosítja, hogy megfeleljen minden jogszabályi és Bosch követelménynek valamint az érdekelt 
felek elvárásainak. 

Mindezek elérése érdekében, működésünket az alábbi alapelvek vezérlik:

VEVŐ ORIENTÁLTSÁG 
ElElkötelezettek vagyunk mindannyian amellett, hogy 
vevőinket lenyűgözzük, az alkalmazandó 
követelmények betartása mellett. Termékeinket  és 
szolgáltatásainkat a vevői elvárásoknak megfelelően 
környezetkímélő, energiahatékony és biztonságos 
használatra tervezzük és fejlesztjük.

VEZETŐI ELKÖTELEZETTSÉG
A A vezetőség biztosítja a szükséges feltételeket és 
példaértékűen jár el  a bizalom alapú szervezet 
kiépítése, a szervezeten belüli és kívüli tudatos 
minőségügyi, környezet-, munka- és egészségvédelmi 
magatartás és szemlélet kialakítása és fejlesztése 
érdekében 

KOMMUNIKÁCIÓ
Nyíltan és őszintén kommunikálunk, és törekszünk 
arra, hogy ezt a szemléletet az érdekelt feleink is 
kövessék. Elkötelezettek vagyunk munkavállalóink és 
képviselőik rendszeres tájékoztatása, oktatása és a 
velük folytatott konzultáció mellett. 

FOLYAMATSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉS
Az inAz integrált irányítási rendszerünk folyamatos 
fejlesztésével átlátható működést és hatékony 
folyamatokat nyújtunk, hogy biztosítsuk a 
minőségügyi, környezet-, munka- és egészségvédelmi 
teljesítményünk növekedését és fejlődését, ezzel 
hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez.

EREDMÉNYORIENTÁLTSÁG
Az eredményeket a kockázatok és lehetőségek 
rendszeres felügyelete révén érjük el.

INNOVÁCIÓ
Célunk olyan szervezeti kultúra fenntartása, amely 
innovatív megoldások felfedezésére, használatára és 
megalkotására ösztönöz bennünket, azért, hogy 
javítsuk versenyképességünket és formáljuk a jövőt.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
MindanMindannyian felelősek vagyunk a minőségért, amely a 
mindennapi munkánk része. Kötelezettséget vállalunk 
arra, hogy kitűzött céljainkat vállalati döntéseink során 
figyelembe vesszük. Elkötelezettek vagyunk amellett is, 
hogy környezetvédelmi szempontból fenntartható 
módon működtessük üzleti tevékenységeinket, 
az azok során esetlegesen felmerülő kockázatokat 
és és környezeti hatásokat csökkentsük, a veszélyeket 
kiküszöböljük, a szennyezést, sérüléseket 
és egészségkárosodást megelőzzük, valamint 
biztonságos és egészséges munkakörülményeket 
biztosítsunk. 
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