
 

Minőségpolitika 

 

Quality policy 

A Bosch Rexroth Kft. a sikeres piaci 
részvétel, a vevők igényeinek és 
elvárásainak magas szintű teljesítése 
érdekében 
 
 törekszik a termékkínálat 

folyamatos korszerűsítésére és 
fejlesztésére 

 a termékkínálat összeállításánál 
elősegíti az energiahatékony és 
környezetkímélő megoldásokat 
 

 szolgáltatásait a vevői igények 
szerint korszerűsíti, illetve bővíti  
 

 elvárja szállítóitól és 
alvállalkozóitól is a 
minőségpolitikai irányelvek iránti 
elkötelezettséget, a zárt, 
ellenőrzött és dokumentált 
előállítási folyamatok 
alkalmazását 

 gondoskodik arról, hogy a vevői 
igényeket pontosan 
dokumentálja, és azokat 
maradéktalanul teljesítse 

 szakmai tudás elmélyítésével és 
fejlesztésével elősegíti, hogy 
munkatársai korszerű, 
környezetkímélő megoldásokkal 
segítség a vevők műszaki 
problémáinak megoldását 

 felnőttképzési rendszer 
kialakításával, tevékenységével 
elősegíti, hogy az elméleti és 
gyakorlati szakmai ismeretek 
magas szintű elsajátítása bárki 
részére elérhetővé váljon, 
valamint a gyakorlati 
tapasztalatok közvetlenül 
megszerezhetők legyenek  

In order to ensure our successful market 
participation, and to satisfy the demands 
and expectations of the clients on a high 
level, Bosch Rexroth Kft. 
   
 makes efforts to continuously 

update and develop its product 
range 

 promotes energy-efficient and 
environmentally safe solutions 
when compiling its product 
range 

 updates and expands its 
services according to the needs 
of the clients  

 expects its suppliers and 
subcontractors to be committed 
towards its quality policy 
guidelines and to apply closed, 
controlled and documented 
production processes 
 

 ensures that the demands of the 
clients be accurately 
documented and fully satisfied 
 

 facilitates that its staff help to 
solve the technical problems of 
the clients with up-to-date and 
environmentally safe solutions 
by deepening and developing 
the professional know-how 

 facilitates that anyone be able to 
acquire high-level theoretical 
and practical professional skills 
and that practical experiences 
be directly accessible by 
creating and activating a further 
training system  
 



 

 belső szervezési, műszaki 
fejlesztési munkával el kívánja 
érni, hogy a termékek a lehető 
legmagasabb műszaki biztonsági 
szintet teljesítsék 

 gondoskodik arról, hogy a 
termelési folyamataiban keletkező 
hulladékokat szakszerűen 
kezelje, minimalizálja azok 
mennyiségét és elősegítse a 
hulladékok újrahasznosítását 

 a munkakörülmények folyamatos 
javításával elősegíti a 
munkavégzés egészséges és 
biztonságos feltételeinek 
fenntartását 

 megfelelő vizsgálati 
módszerekkel törekszik a hibák 
mielőbbi felismerésére és 
szakszerű kezelésére 

 minden szintű belső 
tanácskozáson napirenden tartja 
a minőség és a vevői 
elégedettség aktuális kérdéseit. 
 

A minőségirányítási rendszer állandó 
fejlesztése a vezetés minden szintjének 
napi feladata és felelőssége. A 
munkatársak erkölcsi és munkaköri 
kötelezettsége a minőségpolitika 
támogatása, a napi feladatok 
szabályszerű és gondos végrehajtása, a 
minőség iránti elkötelezettségből fakadó 
helyesbítő intézkedések 
kezdeményezése. 
 
A vezetőség nevében 
 
Ács István 
Ügyvezető Igazgató 
 
Budapest, 2019.02.01. 

 wishes to ensure that its 
products meet the highest 
possible technical safety level 
due to its internal organisational 
and technical development work 

 ensures that waste generated in 
its production processes be 
correctly managed, their 
quantity be minimised and 
promotes the recycling of waste  
 

 facilitates the maintaining of 
healthy and safe labour 
conditions by continuously 
improving the working 
conditions 

 makes efforts to recognise and 
properly rectify errors with 
correct assessment methods 
 

 keeps the actual issues of 
quality and client’s satisfaction 
on the agenda at internal 
meetings of either level 
 

All levels of management are tasked 
with and responsible for the continuous 
development of the quality management 
system every day. The staff has a moral 
and contractual obligation to support the 
quality policy, to implement everyday 
tasks regularly and accurately, and to 
initiate corrective measures arising from 
the commitment towards quality. 
 
 
On behalf of the Management 
 
István ÁCS 
General Manager 
 
Budapest, 01th February, 2019 

 


