
 

 MINŐSÉGI, KÖRNYEZETVÉDELMI, 

FENNTARTHATÓSÁGI ÉS 

TERMÉKBIZTONSÁGI POLITIKA 

 Mod.001_PG001 

Rev.00-01 

Dátum 18/08 

  QE Irányítási rendszer  1. oldal / 4 

 

 

 

A Lucart politikája és fejlesztési stratégiája azon a Küldetésen alapszik, melynek elsődleges 

célja a termékminőség, az ügyfelekkel és környezettel való törődés, és olyan szilárd 

etikai és üzleti értékrend követésének biztosítása, amelyek támogatják a Csoport összes 

stratégiai döntését. 

 

Fenntarthatóság 

Magas minőségű termékek létrehozása a környezeti erőforrások és az emberiség jövőjének 

tiszteletben tartásával. Ezt jelenti a fenntarthatóság a Lucart számára. Ez egy olyan alapelv, 

amely mindig meghatározó volt üzleti tevékenységünk során a Csoport más alapvető 

értékeivel együtt. 

 

Minőség 

Nem csupán a termék kiválóság, hanem a társaság átfogó kultúrája. 

Olyan szellemben tevékenykedni, amely értékes szolgáltatásokat, a kapcsolatok 

átláthatóságát, az emberek tiszteletét és a javítás szándékát eredményezi. 

 

Innováció 

Elképzelni a jövőt és olyan megoldásokat létrehozni, amely azt élhetőbbé teszi. Egy olyan 

megközelítés, ami az elejétől fogva megkülönböztetett minket, és ami tükröződik a 

legkorszerűbb termékeinkben, melyekkel az új piaci kihívásokra válaszolunk. 

 

Jövedelmezőség 

Elégedett emberek, megerősödött Csoport. 

Ígéretünk az értékteremtés az ügyfelek, munkavállalók és érdekelt felek számára, valamint a 

Csoport megerősítése, hogy biztosítsuk, a mai eredményeket a jövőben is hozni tudjuk. 

 

ÉRTÉK LÁNC 
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environmental education- környezetvédelmi oktatás 

partnerships with suppliers and customers – partnerségi viszony a szállítókkal és ügyfelekkel 

fenntartható raw materials – fenntartható nyersanyag 

self-produced electricity – saját előállítású elektromos áram 

tanúsított production process – tanúsított gyártási folyamat 

wate reduction – hulladék csökkentése 

tanúsított finished product – tanúsított késztermékek 

fenntartható mobility – fenntartható mobilitás 

our goal is to create value for all our stakeholders – célunk érték teremtése minden érdekelt fél 

számára 

 

CÉLUNK, HOGY ÉRTÉKET TEREMTSÜNK MINDEN ÉRDEKELT FÉL SZÁMÁRA  

 

Ösztönözzük a megbízható partneri kapcsolatot szállítóinkkal és ügyfeleinkkel. Valójában 

a folyamatos és hosszú-távú partnerségek alapvető fontosságúak az új innovatív és 

fenntartható megoldások kialakításához. 

 

Gondosan választjuk ki az nyersanyagokat lehetőség szerint olyan tanúsított ellátási 

láncból származó újrahasznosított rostok és friss rostok felhasználásával, amelyek megfelelnek 

a nemzetközi szabványokban, mint például a PEFC (Erdőtanúsítási Rendszereket Támogató 

Program), az FSC (Erdőgazdálkodási Tanács) és más hasonló elismert szabványokban 

megfogalmazott követelményeknek. 

 

Saját magunk állatjuk elő a gyártási folyamat során felhasznált energiát, magas 

hatékonyságú metán gáz kogenerációs erőművekben és alternatív energia források lehetőség 

szerinti alkalmazásával; ezen elkötelezettségünket igazolja, hogy telephelyeink közül néhány 

magkapta az ISO 50001 energia tanúsítványt. 

 

Tanúsítjuk a gyártási folyamatot a minőség, higiénia, környezetbarát működés és a 

munkatársak biztonságának biztosítása érdekében, a folyamatos fejlődést szorgalmazó kultúra 

megvalósításával. 

 

A hulladék minimalizálása és a gyártási hulladék ismételt hasznosítása korszerű 

megoldások alkalmazásával 

 

Tanúsítjuk a késztermékeinket, hogy biztosítsuk ügyfeleink és fogyasztóink számára a 

termékeink és gyártási folyamataink maximális átláthatóságát. 

A társaság a kezdetektől fogva kiemelkedő figyelmet fordított termékei és folyamatai 

csökkentett környezeti hatást célzó kialakítására, valamint a visszanyert anyagok 

felértékelésére, amelyek egyébként a környezetben szóródnának szét. 

 

Támogatjuk a fenntartható mobilitást biztosító megoldásokat, például mind a 

nyersanyagok, mind pedig a végtermékek lehetőség szerinti vasúti szállításával. 

 

Az iskolákba hozzuk a fenntarthatóság kultúráját, mivel hisszük, hogy a fenntartható 

társadalomfejlődést csak az üzleti vállalkozások és polgárok aktív együttműködésével lehet 

megvalósítani. Termékeinknek arra kell ösztönöznie a fogyasztókat, hogy tudatos és 

fenntartható életstílust kövessenek. 
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A társaság további célja, hogy irányítási rendszere megfelelőségét fenntartsa a különféle 

érvényben lévő tanúsítványok tekintetében, beleértve az alábbiakat: EN ISO 9001, EN ISO 

14001, EMAS Szabályozás, ECOLABEL szabályozás, IFS HPC szabvány, Der Blaue Engel, 

Origine France Garantie, PEFC és FSC, és természetesen biztosítsa a kötelező jogszabályok 

betartását. A fenti feltételeknek történő megfelelést a rendszerek folyamatos nyomon-

követése biztosítja, a hatályban lévő vonatkozó dokumentációban meghatározottak szerint. 

 

A felső vezetés: 

❖ vállalja, hogy megvalósítja és fenntartja a PEFC és FSC szabványokban meghatározott 

felügyeleti rendszert  

❖ meghatározza és időszakonként frissíti monitoring és ellenőrző eljárásait, melynek 

célja: 

-  a legjobb működési normák meghatározása, 

- vészhelyzet esetén alkalmazandó eljárások meghatározása (beleértve a társaságokon 

kívüli kommunikációt pl. hatóságok, a környék, helyi vállalkozások, stb.)  

❖ biztosítja, hogy jelen Politikát és az irányítási rendszereket a szervezet minden szintjén 

megismerik, többek között a munkatársak képzésének folyamatos biztosításával. 

Jelen politikát, amelynek megfelelőségét rendszeresen ellenőrzik a kijelölt célkitűzésekhez 

képest, minden alkalmazottal ismertetik. 

A Lucart Csoport az energia hatékonyságot és az ügyfél elégedettséget tekinti központi 

feladatának, a kínált termékek és szolgáltatások minőségének középpontba állításával, 

professzionális és megbízható szolgáltatásokkal büszkélkedve. 

A társasági célkitűzések, többek között, az alábbiak: 

• a folyamatok és termékek környezeti hatásának csökkentése; 

• alternatív nyersanyagok felkutatása; 

• a vízfogyasztás csökkentése; 

• az energia hatékonyság a CO 2 kibocsájtás csökkentésével; 

• a teljesítmény javítása; 

• a termék minőség javítása; 

• a gyártás és szervezeti hatékonyság javítása; 

• a folyamatok során keletkező hulladékok visszanyerése, újrahasznosítása és 

újrafelhasználása visszanyert anyagként; 

• körkörös üzleti modellek elemzése, tervezése és megvalósítása. 

 

Politikája és ügyfél gondozási tevékenysége révén a társaság szintén bevezetett egy önkéntes 

irányítási rendszert, amely az élelmiszerrel és személyekkel érintkező termékekre vonatkozó 

biztonsági normák szerint tanúsított. A társaság elkötelezettségét mutatja, hogy az IFS HPC 

szabvány termékbiztonsági követelményeinek betartásával jár el, az abban meghatározott 

minőségi, biztonsági és működési feltételeknek történő megfelelés biztosítása érdekében  

 

A Lucart Csoport célkitűzések, teljesítményének és környezetvédelmi javító intézkedéseit az 

Éves fenntarthatósági jelentésben és a Környezetvédelmi Nyilatkozatban teszi közzé, az utóbbi 

kizárólag az Emas (Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer) nyilvántartásba vett 

telephelyeket érinti; a jelentés a társaság honlapján elérhető: www.lucartcsoport.com 
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A Lucart Csoport központi irodája felelős annak biztosításáért, hogy jelen politika a csoport 

minden telephelyén alkalmazásra kerüljön. A politika betartását a rendszeres belső ellenőrzés 

garantálja, amely lehetővé teszi annak javítását, illetve minden olyan korrekciós intézkedés 

alkalmazását, amely garantálja az irányítási rendszer megfelelőségét és hatékonyságát.  

JÓVÁHAGYTA A VEZÉRIGAZGATÓ   

2018. augusztus 6-án. 


