HSE
Integrált politika

Integrated Policy

A Robert Bosch Kft. ISO 14001:2015 és ISO 45001:2018 szabványok
szerint felépülő irányítási rendszerei integráltan kerültek kiépítésre és
működtetésük szoros összhangban történik Társaságunk minőségirányítási rendszerével és biztosítják a jogi és egyéb – beleértve az érdekelt
felek által támasztott – kötelezettségei mellett a Bosch központi előírásainak való megfelelést is. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy Társaságunk politikájának megvalósulása érdekében megfogalmazott céljainkat
vállalati döntéseink során figyelembe vesszük.

The management systems of Robert Bosch Kft.
in line with the ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 standards are
fully aligned with the quality management system of our Company
and ensure that all legal and Bosch requirements, as well as
other expectations of interested parties are complied with.
In order to implement the policy, we commit to set
specific objectives and to take them into consideration
in management decision making.

HOSSZÚTÁVÚ CÉLJAINK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN
biztosítjuk a tudatos környezet-, munka- és egészségvédelmi magatartás
és szemlélet kialakítását, fejlesztését szervezetünkben és azon kívül is,
ezért elkötelezettek vagyunk munkavállalóink és képviselőik rendszeres
tájékoztatása, oktatása és a velük folytatott konzultáció mellett,
valamint példaértékűen járunk el.

TO ACHIEVE OUR LONG-TERM GOALS we ensure to raise and
develop awareness within and outside our organization
with regard to environmental protection and occupational safety and
health, to this end we are committed to inform, train our employees
and their representatives and consult with them regularly and
we act in an exemplary manner in this regard.

VERSENYKÉPESSÉGÜNK MEGŐRZÉSE ÉS
FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN
összhangot teremtünk tevékenységink és folyamataink között,
így termékeinket a vevői elvárásoknak megfelelően környezetkímélő,
energiahatékony és biztonságos használatra tervezzük és fejlesztjük.

AIMING TO PRESERVE AND
EVEN TO IMPROVE OUR COMPETITIVENESS
we harmonise our activities and processes, so in accordance with
customer expectations, our products are planned and developped in
an eco-friendly, energy efficient way and for safe use.

KÖTELEZETTSÉGET VÁLLALUNK a környezet védelmére,
a szennyezés, sérülés és egészségkárosodás megelőzésére,
a biztonságos és egészséges munkakörülmények bizosítására. Törekszünk
a fenntartható erőforrások alkalmazására, és innovatív technológiáinkkal
tevékenységeink és termékeink által kifejtett kockázatok és környezeti
hatások, terhelések csökkentésére és a veszélyek kiküszöbölésére.
INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK
működtetésével és folyamatos fejlesztésével biztosítjuk
mind környezeti, mind munka- és egészségvédelmi
teljesítményünk növekedését, fejlődését
ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez.
Kedves Kollégák és Partnereink! Szeretnénk példaértékűek lenni
a környezetvédelem, a munka- és egészségvédelem területén,
kérjük, személyes attitűdjükkel támogassanak minket!

WE ARE COMMITTED TO PROTECT the environment,
to prevent pollution, injuries and health damages and to provide
safe and healthy working conditions. We strive to use sustainable
resources and – with our innovative technologies – to mitigate the risks,
environmental impacts and burdens caused by our processes and
products and to eliminate hazards.
THROUGH THE OPERATION AND CONTINUOUS DEVELOPMENT
of our integrated management system, we ensure the growth and
development of our performance with regard to environmental
protection and occupational health and safety, thus contributing
to sustainable development.
Dear Colleagues and Partners! We want to be a benchmark
of environmental protection and occupational health and safety,
please support us with your personal attitude!
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