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Biztonsági politika 

 

Vasúti árufuvarozói tevékenységet végző szolgáltatóként kötelességünknek érezzük, hogy 

a lehető legmagasabb megbízhatósági szint elérése mellett megfeleljünk az ügyfelek 

szolgáltatásaink biztonságába és minőségébe fektetett bizalmának.  

Biztonsági politikánk elsődleges célja, hogy szolgáltatásainkat következetesen az ügyfelek 

igényeihez igazítsuk. Ezen törekvésünk alapköve, hogy stabilizáljuk és kiépítsük piaci 

részesedésünket, valamint megteremtsük az iparági viszonyokhoz mérten magas 

jövedelmezőséget. 

Biztonságirányítási rendszerünk lehetővé teszi számunkra, hogy megfeleljünk a magyar 

és az európai vasúti árufuvarozói piac kihívásainak. 

Európai módon tervezünk és cselekszünk. A biztonság és minőség integráns elemei 

Társaságunk irányításának, tevékenységeink és szolgáltatásaink minden területét 

felölelik.  

Minden egyes munkatársunk hozzájárul a biztonságirányítási rendszer fejlesztéséhez, 

saját munkakörükben felelősséget vállalnak érte. Legfőbb prioritás az ügyfelek számára 

biztosítandó előnyök középpontba állítása, melynek kiemelt része a forgalom biztonsága 

és a megelőző biztonsági magatartás.  

Társaságunk szervezetét kapcsolt vállalkozások, együttműködő partnerek és azok 

munkatársai egészítik ki. Szervezetünk biztonságirányítási rendszerére vonatkozó 

követelményeinket a kapcsolt vállalkozásokkal, együttműködő partnerekkel ismertetjük, és 

megállapodásainkon keresztül kötelezzük őket, hogy a Társaságunktól megszokott, 

magas biztonsági és minőségi színvonalon teljesítsenek.  

Biztonságirányítási rendszerünk kiemelten biztosítja szolgáltatásaink nyújtása során az 

összes jogszabályi előírásnak, valamint a szabványok követelményeinek való megfelelést. 

Ezen túlmenően a cégvezetés stratégiájának hangsúlyos részeként tekintünk a környezet- 

és munkavédelemre. Gondoskodunk róla, hogy a környezet- és munkavédelem minden 

munkakörben, és minden tevékenységi szinten konkrét célokban, programokban és 

viselkedési szabályokban öltsön testet.  

Folyamatosan mérhető, politikánkkal összhangban lévő biztonsági és minőségi célokat 

támasztunk magunk elé, melyeket úgy jelölünk ki, hogy azok biztonsági és minőségi 

színvonalunk folyamatos javítását szolgálják.  
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Biztonsági politikánk gyakorlatba ültetését, valamint törekvéseink fejlesztését rendszeres 

belső vizsgálatok biztosítják. Célzott motivációs eszközökkel igyekszünk a munkatársakat 

arra ösztönözni, hogy javaslatokat tegyenek a biztonságirányítási rendszer fejlesztése 

érdekében.  

Az ügyvezetés a Társaság valamennyi munkavállalóját kötelezi arra, hogy a biztonsági 

politika szerint végezze munkáját.  

Ezt az alapvető nyilatkozatot a Társaság ügyvezetése rendszeresen ellenőrzi, szükség 

esetén kiigazítja. 

 

Győr, 2020. augusztus 10-én.  

 

 ………………………………..  ……………………………….. 

     Wolfgang Walter Pötter    Schöberl Péter  

     Ügyvezető       Ügyvezető 

 


