
A Mediaworks Hungary Zrt.
nyomdaüzemeinek integrált politikája 

Tevékenységünk célja, hogy komplex, minőségi nyomdai szolgáltatást nyújtsunk, és így az egyre összetettebb és szélesebb körű megrendelői igények-
nek a lehető legjobban megfeleljünk.
Jelenleg az ország piacvezető napilapkiadója vagyunk, mely az ország legnagyobb cold-set nyomdai kapacitásával rendelkezik. 
A Mediaworks Hungary Zrt. vezetői és dolgozói valamennyien elkötelezetten munkálkodunk azon, hogy megrendelőink igényei a legmagasabb szinten 
kerüljenek kiszolgálásra, valamint a társadalmi elvárásoknak megfelelően hatékonyan gazdálkodjunk az energiafelhasználásunkkal.

A minőségi, gyors és megbízható nyomtatás érdekében a következőket biztosítjuk nyomdánkban:
• Biztonságos üzemi körülményeket,
• Modern gépparkot, és berendezéseket,
• Jó minőségű alapanyagokat,
• Hatékony technológiai workflow-t,
• Minőség-, környezetközpontú és energia irányítási rendszer alapján dolgozunk.

Ennek elérése érdekében:
• Szakembereink megtartására, szakmai ismereteik folyamatos fejlesztésére nagy figyelmet fordítunk, új munkatársainkat nagy körültekintéssel 

választjuk ki.
• Beszállítóinkkal kölcsönösen jó kapcsolatot tartunk fenn, és elvárjuk tőlük az egyenletesen kiváló minőségű anyagok szállítását, költséghatékony 

szolgáltatások nyújtását, ezért kiválasztásuknál előnyben részesítjük a minőség- és környezetirányítás területén tanúsított vállalkozásokat. Új 
berendezések vásárlásakor, új technológiai beruházások során előnyben részesítjük a környezetbarát technológiákat és figyelembe vesszük az 
energiahatékonysági mutatókat.

• Vevőinkkel aktívan együttműködünk, hogy igényeiket minél pontosabban megismerjük és mindig naprakész információkkal szolgálhassunk szá-
mukra. Hosszú távú együttműködésre törekszünk, mert ez szolgálja érdekeinket és segít piaci pozíciónk erősítésében.

• Szabályozott és ellenőrzött, kockázat alapú megközelítéssel megtervezett működést biztosítunk, valamint a folyamatainkat figyelemmel kísérjük, 
alkalmazzuk az életciklus elméletet a nyersanyag beszerzésétől a végleges ártalmatlanításig.

• Folyamatainkat integrált irányítási rendszerbe foglaljuk, ami garantálja szolgáltatásaink minőségét; a környezet-, és energiatudatos szemlélet és 
működés folyamatos fejlesztését.

• Célunk a modern és gazdaságos technikák alkalmazása, ezért az iparág fejlesztési trendjeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ezzel megpró-
bálunk lépést tartani, így biztosítva a megfelelő minőséget és környezeti, energia teljesítményt.

• Tevékenységünk tervezése és mindennapi munkánk során a természeti erőforrásokkal takarékosan bánunk a Mediaworks HungaryZrt. minden 
működési területén a környezetvédelmi tevékenység folyamatos fejlesztése, a környezetszennyezés, valamint az energia felesleges felhaszná-
lásának megelőzése mellett.

• Törekszünk a környezetkímélő és energia hatékony technológiák alkalmazására, hulladékok mennyiségének csökkentésére mind a jelenleg 
használt, mind az új technológiák bevezetésekor. 

• Az integrált irányítási rendszer keretében minden dolgozónktól elvárjuk a minőség és környezetvédelem, valamint a tudatos és takarékos ener-
giafelhasználás iránti elkötelezettséget, és ennek betartatása és betartása érdekében a szükséges képzéseket, továbbképzéseket és oktatáso-
kat biztosítjuk.

• A Media Works vezetősége elkötelezte magát, hogy mindig fokozott figyelemmel kíséri a vonatkozó környezetvédelmi és energiai jogszabályokat 
és szabályozásokat, és az általuk támasztott kötelezettségeknek megfelelően végzi tevékenységét

• Munkavállalóival és az érdekelt felekkel ismerteti a tevékenységünkkel kapcsolatos kockázatokat, számukra megfelelő képzést biztosít, hogy 
képesek legyenek arájuk bízott feladatok biztonságos elvégzésére, biztosítja az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit.

• Céljainkat csak úgy tudjuk elérni, ha minden munkatársunk tudatában van a folyamatos fejlesztés szükségszerűségének, a vevői elégedettség-
nek, valamint a környezetszennyezés megelőzésének fontosságával.

Céljaink eléréséhez határoztuk el az integráltan bevezetett MSZ EN ISO 9001:2015 minőség-, és az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú, és az 
MSZ EN ISO 50001:2012 energia irányítási szabványok bevezetését, működtetését és PDCA szemlélet alapú továbbfejlesztését.
Meggyőződésünk, hogy a fentiekben megfogalmazott alapelvek következetes alkalmazása, a környezetünkben élőkkel, a hatóságokkal szembeni őszin-
teség és nyitottság, a Mediaworks Hungary Zrt. nyomdái hosszú távú fejlődése és fennmaradása szempontjából kulcsfontosságú. Céljaink eléréséhez az 
érdekelt felek rendelkezésére bocsájtjuk Integrált politikánkat és minden releváns információt az integrált irányítási rendszer eredményeiről.
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