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QA-E-HS POLICY

ISO 14001

Minőségügyi, környezet-, egészség- és
balesetvédelmi irányelvek

MSZ 28001
Quality and EHS policy

Az ARCONIC-KÖFÉM Kft. KERÉKTERMÉK GYÁR és
ARCONIC Wheel Products Europe Ktf. vezetősége
elkötelezi magát a minőség, környezet-, egészség- és
balesetvédelem folyamatos fejlesztése iránt.

The management of ARCONIC Köfém Ltd. Wheel
Products, and ARCONIC Wheel Products Europe Ltd. are
committed to continuous development of quality and EHS.

Célunk

Objectives

Külső és belső vevőink minőségi, biztonsági és
környezetvédelmi követelményeinek és
elvárásainak maradéktalan kielégítése biztonságos és
megbízható termékek és szolgáltatások előállításával,
helyi és globális környezetünk, dolgozóink egészségének
és testi épségének megóvása.

Our objectives are to meet quality, environment and safety
requirements and expectations of our internal and external
customers by delivering safe and reliable products and
services, protect our local and global environment, and
provide safe and healthy work environment.

Gyakorlatunk alapelvei a préselt alumínium kerekek
és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások előállítása
során

Principles of our work practice in the production of
forged aluminum wheels and the related services

Az emberi élet mindenek felett áll, minden
kockázatkezelésnek ez az alapja.
Megfelelünk az alkalmazandó törvényi, szabályozási,
vevői, és Arconic előírásoknak, követelményeknek.
Folyamatosan keressük a legjobb megoldásokat, és
növeljük vevőink jó hírnevét minőségi termékek
előállításával és szolgáltatások nyújtásával.
A hibák, veszélyek megelőzése a keletkezés forrásainál.
Célokon, tényeken nyugvó
folyamatszemléletű megközelítés.
A szabályok betartásánál magasabb fokú tudatosság és
hozzájárulás előmozdítása dolgozóink körében.
Szabványokhoz való alkalmazkodás és a kockázatok
proaktív csökkentése, problémamegoldás.
A minőség, környezetvédelem, biztonságos
munkavégzés és gazdasági érdekek együttes
megőrzése, miközben az üzleti célok teljesülnek. Nem
kockáztatjuk a minőségi és EHS értékeket a profitért, a
termelésért.
Termékbiztonsági előírások és feltételek szigorú
betartása.
Tanulás a legjobbaktól, és minőség, környezetegészség- és balesetvédelem ügyének előmozdítása
tudásunk megosztásával
ARCONIC -KÖFÉM Kft. KERÉKTERMÉK GYÁR
ARCONIC Wheel Products Europe Ltd.

We value human life above all else and manage risks
accordingly.
We comply with all applicable laws, rules, customer and
Arconic requirements, regulations.
We are continuously seeking to implement better
practices, and enhance customer value by providing
quality engineered products and services.
We attempt to prevent failures and risks at their sources.
We take a process approach, and measure performance
against goals.
We promote our people’s awareness and contribution
beyond conforming to rules. Engage in working to
standards, proactively mitigating risks and problem
solving. We secure realization of quality, environmental
protection, safe work and economic interests, while
achieving business goals and objectives.
We do not compromise our quality and EHS values for
profit or production.
We comply with applicable product safety regulations.
We learn from the best and contribute to the overall
development of quality and EHS through sharing our
knowledge.

ARCONIC Köfém Ltd. Wheel Products
ARCONIC Wheel Products Europe Ltd.

