
Regál Kft. Integrált politika 

A Regál Kft. stratégiai eszközrendszerének egyik fontos eleme a Nyilatkozat, amely biztosítékot nyújt az üzleti partnereink által 
igényelt minőségi, és környezetvédelmi színvonal elérésére és megtartására. 

A Társaság vezetése teljes mértékben elkötelezett annak érdekében, hogy megfeleljen az általunk nyújtott szolgáltatások 
minőségére, élelmiszer-biztonságára, FSC és környezetvédelemre vonatkozó elvárásoknak. 

Szolgáltatásaink minőségét Megrendelőink igénye határozza meg, figyelembe véve a törvények, szabványok, és a biztonsági 
szabályok alkotta keretet, s egyben felhasználva a modern technológiák elemeit és anyagait. 

Az alábbi feladatokat tűztük ki magunk számára: 

A rendszer működtetése során gondoskodunk tevékenységünk környezeti hatásaival kapcsolatos törvényi, hatósági előírások 
folyamatos figyelemmel kíséréséről, és teljesítéséről; 

A kialakított rendszer által biztosított eszközökkel folyamatosan értékeljük környezeti teljesítményünket és gondoskodunk a 
rendszer folyamatos javításáról az életciklus szemlélet alkalmazásával; 

Feltárjuk, szabályozzuk és folyamatosan megfigyeljük azokat a kritikus tevékenységeket és tényezőket, amelyek jelentősebb 
tényleges vagy potenciális hatást fejtenek ki a környezetre. 

Különös figyelmet fordítunk a következőkre: 

Törekszünk arra, hogy gépeink megfelelő műszaki állapotban legyenek, és azokat úgy üzemeltetjük, hogy a lehető legkisebb 
energiafelhasználással, a környezet lehető legkisebb terhelésével tudják feladatukat ellátni, valamint minél jobb minőségben, és 
kevés hulladékkal, selejttel dolgozzunk. 

Megteszünk minden műszakilag és gazdaságilag megtehető lépést a véletlenszerű és a normál üzemmenet során előforduló 
környezetszennyezés megelőzésére, és ilyen szemléletre ösztönözzük a környezetre jelentősebb hatással levő beszállítóinkat 
is; 

Ä Törekszünk a feltárt hibákból tanulni, és ismételt előfordulást kiküszöbölni. 

â A fenti feladatok végrehajtása érdekében minőség és környezeti célokat tűzünk ki, amelyek végrehajtását minőségügyi, 
környezetvédelmi programban tervezzük meg. A program végrehajtását folyamatosan követjük, a célokat rendszeresen 
felülvizsgáljuk. 

Küldetésünknek és közzétett Nyilatkozatunknak megfelelően a Társaság vezetése kötelezi magát e szemlélet kialakítására, 
bevezetésére és fenntartására és folyamatos fejlesztésére a Társaság minden szintjén, valamint a kockázat alapú 
szemléletmódra. Elvárja alkalmazottjaitól, hogy e szemléletet megértsék, elfogadják, és munkájuk során folyamatosan 
érvényesítsék, bizonyítva ezzel elkötelezettségüket a minőség, élelmiszer-biztonság, környezetvédelem és a Társaság iránt. 

Szervezetünket alkalmassá tesszük egy magas szintű, hatékony és ellenőrzött minőség-, környezet irányítási rendszer 
működtetésére, amely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015, és a FSC-STD-50-001 v2- 
nemzetközileg elismert szabvány követelményeinek és egyben szavatolja partnereink megelégedettségét, bizalmát és 
Társaságunk tartós fennmaradását. 

A Társaság elfogadott Nyilatkozata közös gondolkodás és akarat eredménye, amely a minőség-, és környezetirányítási 
rendszer működtetésén keresztül érvényesül. 

A Regál Kft. vezetői példamutató és kezdeményező szerepet vállalnak a minőség-, és környezetirányítási rendszer 
szervezésében. Ezzel párhuzamosan a dolgozóknak munkájuk eredményével bizonyítaniuk kell, hogy a minőségi, 
környezetvédelmi előírásokat megértették, és szigorúan betartják. 

Székesfehérvár, 2022. 07. 04. 

Majdán Ervin Ügyvezető igazgató 

Célok kitűzése 

A Regál Kft. vezetősége Nyilatkozatának megvalósítása érdekében a vezetőségi átvizsgálások során. 

 


