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A Rail Cargo Hungaria Zrt. integrált irányítási politikája 
 

A Rail Cargo Hungaria Zrt. a Rail Cargo Group tagjaként Európa meghatározó vasútlogisztikai 
vállalatcsoportjának része. 
Társaságunk a fenntartható fejlődés alapelveinek mentén megbízhatóan, biztonságosan, 
költséghatékony és környezetbarát módon, stratégiai partnerségre törekedve, magas színvonalon 
szolgáltat. 
 
Céljaink elérése érdekében: 
§ társaságunk a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok és egyéb vállalt 

kötelezettségek betartásával végzi tevékenységét, figyelembe véve érdekelt feleink 
követelményeit; 

§ társaságunkat megfelelően képzett, a vállalati folyamatok egységes értelmezésére és 
végrehajtására felkészített, elkötelezett vezetők és munkatársak működtetik; 

§ folyamatos kapcsolatot tartunk fenn munkavállalóinkkal, ügyfeleinkkel és valamennyi érdekelt 
felünkkel annak érdekében, hogy megértsék vállalatunk integrált irányítási politikájában foglaltakat, 
céljainkat és programjainkat; 

§ folyamatainkat – a hozzájuk kapcsolódó kockázatok és lehetőségek rendszeres értékelése és 
kezelése mellett – folyamatosan fejlesztjük; 

§ beszállítóink kiválasztása során kiemelten kezeljük a minőségi, környezetvédelmi, 
munkabiztonsági és egészségvédelmi, élelmiszer- és takarmány-, valamint információbiztonsági 
szempontokat, tevékenységüket folyamatosan figyelemmel kísérjük és minősítjük; 

§ tevékenységünk környezetre gyakorolt hatásait figyelemmel kísérjük. A társadalom érdekeivel 
összhangban törekszünk a környezetterhelésünk csökkentésére, a környezetszennyezés 
megelőzésére és a meghatározott környezeti céljaink megvalósítására; 

§ munkatársaink számára megfelelő szintű, rendszeres képzést biztosítunk annak érdekében, hogy 
tevékenységeiket magas szakmai színvonalon végezzék. Olyan munkakörülményeket teremtünk, 
melyek lehetővé teszik a munkabiztonsági és egészségvédelmi követelmények betartását, az 
esetleges veszélyek kiküszöbölését; 

§ biztosítjuk, hogy a vállalatnál rendelkezésre álló információ védelme és biztonsága zárt, teljes körű 
legyen, valamint folyamatosan és a kockázatokkal arányosan megvalósuljon a bizalmasság, a 
sértetlenség és rendelkezésre állás alapelveinek mentén; 

§ élelmiszer- és takarmánybiztonsági irányítási rendszerünk kiépítésével és folyamatos 
fejlesztésével biztosítjuk az általunk fuvarozott élelmiszerek és takarmányok biztonságát; 

§ karbantartási rendszerünk kiépítésével és folyamatos fejlesztésével biztosítjuk, hogy a vontató- és 
vontatott járműveink biztonságos üzemi állapotban legyenek; 

§ a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében különös figyelmet fordítunk a társadalmi és ökológiai 
kritériumok integrálására. 

 
Társaságunk az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015, az ISO 45001:2018, az ISO 27001:2013, ISO 
22000:2018 szabványok és a GMP+B4 követelményeinek, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi 
CLXXXIII. Törvény IX. fejezetben, illetve a 414/2020. Korm. rendeletben foglaltaknak, valamint a 
2016/798/EU irányelv és a 2019/779/EU rendelet követelményeinek megfelelő integrált irányítási 
rendszert tart fenn, működtet és folyamatosan fejleszt. 
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