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Az ISD DUNAFERR Zrt. Magyarország legnagyobb fémkohászati nagyvállalata. Integrált acélgyártási technológiánk – a folyékony
nyersvas- és acélgyártástól a továbbfeldolgozásáig – a melegen- és hidegen hengerelt, bevonatos lapos termékek, nyitott és zárt profilok
gyártását foglalja magában. Vevőinknek az acéltermékek, valamint a működésünkhöz kapcsolódó egyéb termékek és szolgáltatások
széles választékát kínáljuk.
Tevékenységünket a külső és belső környezeti körülmények figyelembe vételével, a jogszabályi előírások betartásával végezzük.
Működésünk keretrendszerét az Integrált Irányítási Rendszer képezi, amelynek az ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 és ISO 50001
szabványok követelményeinek történő megfelelőségét független harmadik fél által kiadott tanúsítványokkal igazoljuk. Üzleti
stratégiánk megvalósítása érdekében célunk, hogy megfeleljünk vevőink, tulajdonosaink, alkalmazottaink, és a további érdekelt felek
igényeinek, valamint biztosítsuk folyamataink fejlődését. Cégünk az alábbi alapelvek szerint működik:

VERSENYKÉPES TERMÉKEK GYÁRTÁSA
Célunk a vevői igényeket kielégítő, egyenletesen jó minőségű termékek gyártása és szolgáltatások nyújtása, amelyet a szabályozott, a
változásokra rugalmasan reagáló és hatékony folyamatainkkal, termékválasztékunkkal és ezek folyamatos fejlesztésével biztosítunk.
Cégünk minden munkatársa elkötelezett és felelős az általa végzett munka, a nyújtott szolgáltatás, illetve a gyártott termék minőségéért.
Vállalatunk folyamatosan fejleszti vevőkapcsolatait. Törekszünk arra, hogy megfeleljünk üzleti partnereink, illetve az érdekelt felek
igényeinek, velük megbízható és korrekt kapcsolati rendszert alakítsunk ki, beleértve az alkalmazotti viselkedési és etikai normákat,
valamint az ilyen vétségek irányelveinek megfogalmazását, ezzel is megtartva és erősítve bizalmukat, megőrizve cégünk jó hírnevét. A
piaci igények változását figyelemmel kísérjük, hogy azokra minél gyorsabban tudjunk reagálni. Cégünk a termékprofiljának megfelelő
értékesítési piacokon elvárt megfelelőség-tanúsításokkal rendelkezik.

ENERGIA- ÉS KÖRNYEZETTUDATOS MŰKÖDÉS
Társaságunk megkülönböztetett figyelmet fordít az energiahatékonyság folyamatos növelésére, illetve a környezetet terhelő hatások
minimalizálására – többek között életciklus-szemlélet alkalmazásával. Keressük, és lehetőség szerint alkalmazzuk az anyag- és
energiatakarékos technológiákat, törekszünk a fenntartható fejlődést biztosító működés megvalósítására.
Rendszeresen vizsgáljuk és értékeljük tevékenységeink energiateljesítmény mutatóit, törekszünk azok állandó fejlesztésére. Az
energiahatékonyság javítása céljából energia-előirányzatokat és célokat tűzünk ki, amelyeket cselekvési tervekben megfogalmazott
energetikai fejlesztések keretében valósítunk meg.
A tevékenységeink jogszerű végzése érdekében szükséges környezetvédelmi engedélyekkel rendelkezünk. Vállalatunk vezetése
konstruktív párbeszéd kialakítására törekszik a külső és belső érdekelt felekkel. Alkalmazottaink tevékenységüket a környezetvédelmi
előírások figyelembevételével végzik. Környezeti teljesítményünk ellenőrzése, javítása érdekében monitoring-rendszert üzemeltetünk,
az eredményeket rendszeresen értékeljük, környezetvédelmi programokat dolgozunk ki és hajtunk végre.

EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAKÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA ÉS FENNTARTÁSA
Cégünk vezetőiként - az általános felelősséget és elszámoltathatóságot vállalva, - olyan folyamatokat és vállalati kultúrát alakítunk ki
illetve fejlesztünk, amelyek biztosítják a munkahelyi egészség és biztonság területén a kockázatok csökkentését, minimalizálását, a
megfogalmazott MEB célok elérését és a jogszabályi követelményeknek történő megfelelést.
A biztonságos munkavégzés szem előtt tartása, illetve a termékekkel bármelyik fázisban kapcsolatba kerülő emberek egészségének
megóvása érdekében az állandó változást és fejlesztést a mindennapok gyakorlataként működtetjük.
Az elkötelezett vezetés, a munkatársak bevonása, a magas szakmai színvonalon álló munkabiztonsági és -egészségügyi szaktudás
szinergiája képezi munkavédelmi céljaink megvalósíthatóságának szilárd alapját. A vezetés garanciát vállal a munkavállalók szankciók
elleni védelmére az incidensek, kockázatok jelentésekor. Elvárjuk, hogy saját munkavállalóink és alvállalkozóink alkalmazottai is
törekedjenek saját maguk, munkatársaik és a környezetükben élők egészségének és testi épségének megóvására, a környezet és a
vállalati tulajdon megvédésére.

FOLYAMATOS FEJLŐDÉS
A folyamatos fejlődés és fejlesztés cégünk fennmaradásának és eredményes működésének elengedhetetlen feltétele. Folyamatainkat az
alkalmazott irányítási rendszer szabványokban megfogalmazott szempontok alapján tervezzük, megfigyeljük, mérjük, elemezzük és
összevetjük a célkitűzéseinkkel. A tervezési szakasz folyamán és a felmerülő problémák ismételt előfordulásának megakadályozása
érdekében kockázatkezelési módszereket alkalmazunk. Technológiánk és eljárásaink folyamatos fejlesztése érdekében felhasználjuk a
több mint fél évszázados tapasztalatokat, munkavállalóink szakmai kompetenciáit és beszállítóink, vevőink visszajelzéseit.
A rendszerfejlesztés részeként célunk, hogy folyamatainkat a gépjárműipari menedzsment szabványok követelményeinek
megfeleltessük, ezért működésünkbe fokozatosan beépítjük a gépjárműiparban alkalmazott minőségtechnikákat.
Munkavállalóinkat folyamatosan képezzük. A vezetői példamutatással, oktatásokkal és a munkavállalókkal történő szoros
konzultációval biztosítjuk a minőség-, az energia-, a környezet-, az egészség- és a biztonságközpontú gondolkodásmód, illetve a
vállalati kultúra fejlesztését, valamint az elvégzett munka hatékonyságának fokozását.

Cégünk vezetése teljes felelősséggel elkötelezte magát a versenyképes acéltermékek gyártása, az energia-hatékony és
környezettudatos működés, az egészséges és biztonságos munkakörnyezet kialakítása és fenntartása, valamint a
folyamatos fejlődés megvalósítása mellett. Az eredményes működéshez a szükséges erőforrások rendelkezésre állását a
cégvezetés biztosítja.
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