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1. ÜGYVEZETŐI ELŐSZÓ
KÖSZÖNTŐ

TISZTELT OLVASÓ!
A Prec-Cast Kft., mint egy több évtizedes múlttal bíró nemzetközi családi
vállalkozás számára a fenntarthatóság nem kizárólag a nemzetközi és hazai
elvárásoknak, normáknak és kritériumoknak megfelelést jelenti, hanem egy
Pintér László
Ügyvezető igazgató

olyan szemlélet, amely teljes mértékben átszövi a működésünket, egyben a
stratégiánk és filozófiánk szerves része.

Az első alkalommal közzétett 2020. évi Fenntarthatósági Jelentésünk bepillantást enged a
fenntarthatóság iránti mély és tartós elkötelezettségünkbe és sikeres jármű- és autóipari
beszállítóként a társadalomért, környezetünkért és gazdaságunkért kompromisszummentes
felelősségvállalásunkba.
A nehézipari szegmens kelet-magyarországi régió meghatározó munkáltatójaként eltökéltek és
elkötelezettek vagyunk a működésünkből és technológiánkból fakadó környezeti terhelések és káros
anyag kibocsájtások folyamatos csökkentéséért és a környezetünk és társadalmunk megóvásáért.
Hosszú távú stratégiánk növekedésre alapoz, de tudatában vagyunk annak, hogy a gazdasági sikereink
a társadalom és a közvetlen és bővebb környezetünk védelme nélkül elképzelhetetlen.
Fontos alapértékünk a környezettudatosság, a környezet őszinte tisztelete, ezért arra törekszünk, hogy
az ipari nagyvállalati működésből fakadó káros környezeti hatásokat vagy megelőzzük, vagy innovatív
környezetvédelmi megoldásokkal minimalizáljuk.
A Prec-Cast Kft. sikeres és fenntartható üzleti modelljének alapja a kvalifikált és elégedett humán
erőforrás stabilitása, ezért valamennyien a munkavállalóink számára nyitott, befogadó és biztonságos
munkahely megteremtésén dolgozunk. Az üzleti modellünk
diszkriminációmentes vállalati kultúra iránti elköteleződésünk része.

az

esélyegyenlőség

és

a

Tevékenységünket az átláthatóság, transzparencia és hatékonyság jegyében végezzük, ami magában
foglalja az összes törvény és rendelkezés következetes betartását, valamint az adók és illetékek
tisztességes kezelését.
Vevőinkkel és beszállítóinkkal vállalkozói szellemű gondolkodás jegyében hosszútávú partneri üzleti
kapcsolat kiépítésére és folyamatos tökéletesítésére törekszünk, közös fejlesztési és racionalizálási
projektjeink mentén. Hasonlóan előremutató üzleti magatartásra biztatjuk valamennyi
alvállalkozónkat és üzleti partnerünket, felkérjük és biztatjuk őket, hogy csatlakozzanak hozzánk ezen
az úton.
Köszönetet mondok az első kiadványunk elkészítésében résztvevő munkatársaimnak lelkiismeretes
munkájukért és a fenntarthatóság szellemiségében megfogalmazott fejlesztési potenciálok
kihasználására biztatom kollégáimat a következő jelentést illetően.
Tisztelettel,
Pintér László
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2. A VÁLLALAT BEMUTATÁSA

Amikor

Willi

Wolf

1933-ban

megalapította

első

cégét

Németországban, maga sem gondolta, hogy egy olyan
nemzetközi vállalatcsoport alapkövét rakta le, amely ca. 80
évvel később már három országban gyártja majd termékeit, és
magában foglalja Közép-Kelet Európa egyik legnagyobb,
legmodernebb öntödéjét. Örökségét jelenkori családtagjai
méltóképpen viszik tovább.
Az

1933-ban

alapított

Elektro

Wolf

céghez

1947-ben

csatlakozott a Druckguss Wolf, amely szerszámüzemet és
cink öntödét foglalt magába, majd 1977-ben felvette
alumínium

öntést

cégcsoportnak

is

a

tevékenységi

Németország

mellet

körébe.

az

A

Wolf

napjainkban

már

Magyarországon és Kínában is van gyáregysége.
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2. A VÁLLALAT BEMUTATÁSA

A Wolf cégcsoport legnagyobb telephelye Magyarországon, Sátoraljaújhelyben található, amelyet
a tulajdonos 1989-ben teljes egészében a környéken élő kiváló szakemberekre építve alapított. Az
indulás időszakában a német anyavállalat hozta magával azt a vevőkört, ami bizalmat szavazott
egy új telephelyen való gyártásnak.
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2. A VÁLLALAT BEMUTATÁSA
A cég az alapítást követően gyors fejlődésnek indult, folyamatosan bővülő gépparkjával, a
mindenkori piaci igényekhez alkalmazkodó műszaki felkészültségének köszönhetően napjainkra
Közép- és Kelet Európa egyik legnagyobb és

legmodernebb öntödéje lett. Az egyedi magas

színvonalú gyártásnak köszönhetően sorra érkeztek a felkérések az autópiac legnagyobb
szereplőitől. Az új csarnokban letelepített és Európában egyedülálló, teljes egészében robotok
által működtetett gyártócella illetve hőkezelő kemence maximálisan

kiszolgálja a vevőink

gyártási igényeit.
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2. A VÁLLALAT BEMUTATÁSA
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
SZÖVETSÉGI TAGSÁGOK
Cégünk üzletpolitikája az ügyféligények legszélesebb körű kielégítésére épül, ami azt jelenti, hogy
komplex szolgáltatást nyújtunk, azaz az ötlettől a kész termékig házon belül menedzseljük a
folyamatokat, ezzel igazodva a világszinten jelentkező elvárásokhoz. A gyártás körforgásos
rendszerben a vevőtől visszaér a vevőhöz, és a megvalósítandó ötlettől a kész alkatrészig mindent
magában foglal. Vevőink minden alkalommal konkrét ötletekkel érkeznek hozzánk, de mi abban
hiszünk, hogy nincs az a jó ötlet, amit ne lehetne továbbfejleszteni.

Vevői kapcsolatain túl cégünk arra is hangsúlyt fektet, hogy tagságával mind szakmabeli, mind
egyéb szakirányú szövetségek munkáját támogassa, így tagjai vagyunk:

Észak-Mo-i Autóipari Klaszter
Magyar Öntészeti Szövetség
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar-Bajor Baráti Társaság
Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
Országos Humánmenedzsment Egyesület
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
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3. FENNTARTHATÓSÁGI VÍZIÓ
VÁLLALATI ÉRTÉKEK
TÁRSADALOM ÉS KÖRNYEZET
TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
VÁLLALATI ÉRTÉKEK

Egy korszerű vállalat élete nem csupán arról szól, hogy termékeket állít elő és értékesít
vevőinek.
Napjainkban minden érintett felet figyelembe kell vennünk, nem csak a vevőt és a vállalatot
magát, ha sikeres cégként akarunk működni. Célunk, hogy a vállalatunk által érintett
minden fél elégedettségét kivívjuk a tőlünk telhető legnagyobb mértékben, beleértve
vevőinket, alkalmazottainkat, üzleti partnereinket és a helyi közösségeket. A célunk több,
mint csupán költség optimalizált termékek értékesítése vevőink számára; azt akarjuk, hogy a
vállalatunk által érintett felek mindegyike részesüljön a sikerünkből.
társadalom

igazságos

élhető

fenntartható

KÖRNYEZETVÉDELEM

környezet

életképes

gazdaság

Modern vállalatként, amely szerteágazó vevőkör részére szállít alumínium alkatrészeket,
hatékony környezetgazdálkodási rendszerrel rendelkezünk, és minden beszállítónktól
elvárjuk,

hogy

szintén

hatékony

környezetgazdálkodási

rendszert

működtessenek.

Magunkénak érezzük a zöldebb ellátási lánc iránti globális elvárásokat, és büszkék vagyunk
arra, hogy ennek a mozgalomnak a résztvevői vagyunk. Aktívan tevékenykedünk ökológiai
lábnyomunk csökkentésén, és arra biztatjuk beszállítónkat is, hogy ugyanezt tegyék.
Az általunk követett alapelv meglehetősen egyszerű: „Csökkentés, Újrafelhasználás,
Újrafeldolgozás”.
Első lépésként megpróbáljuk mérsékelni az általunk felhasznált erőforrásokat, és igyekszünk
azokat a lehető leghatékonyabb módon alkalmazni. A második fázisban megpróbáljuk
lehetőségeink szerint a legtöbb erőforrásunkat újból felhasználni. Az utolsó fázisban újra
feldolgozzuk amit lehet, hogy csökkentsük az elpazarolt erőforrások mennyiségét, és
minimálisra mérsékeljük a környezeti terhelést. Ezt az alapelvet teljes mértékben
alkalmazzuk, és minden erőforráshoz hozzá igazítjuk, legyen szó energiáról, vízről, levegőről,
vegyi anyagokról vagy bármi másról.
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3. FENNTARTHATÓSÁGI VÍZIÓ

TEHETSÉGGONDOZÁS
Minden sikeres szervezet legfontosabb erőforrása a tehetséges munkaerő. A
tehetségek gondozásához a vállalat által meghatározott kulcskompetenciákkal
rendelkező munkatársakat a Prec-Cast Kft. szisztematikusan fejleszti, támogatja,
és megpróbálja hosszú távon megtartani őket.
A klasszikus karrierút a vezetői beosztásokra irányul, azonban a szervezetben
kulcsszerepet betöltő dolgozók egyéni pályájával is tervszerűen foglalkozunk.
Szakembereinket, akik képességeik, motivációjuk és hosszú távú elképzeléseik alapján
illeszkednek a cég üzleti stratégiájához, az előre meghatározott kulcsfontosságú és vezetői
pozíciók betöltéséhez átképzéssel, szakmai továbbképzéssel, készségfejlesztő tréningekkel,
illetve coachinggal, valamint felsőoktatási tanulmányaik támogatásával vagy akár
nemzetközi kiküldetésekkel segítjük hozzá.
A fiatal tehetségek számára is igyekszünk vonzó
munkáltatóként
megjelenni,
ezért
kiváló
együttműködést ápolunk a helyi szakiskolákkal,
valamint a Miskolci Egyetemmel. A diákok és hallgatók
rendszeresen érkeznek a vállalathoz gyárlátogatásra,
vagy munkatársaink mennek az iskolákba bemutatót,
valamint pályaorientációs foglalkozást tartani, így
lehetőségünk nyílik a fiatal tehetségek körében is egy
pozitív munkáltatói márkát kialakítani. Ennek
köszönhetően sok tehetséges fiatalt sikerül évről évre
beazonosítani, akik már a gyakorlati idejüket is a PrecCast-nál töltik.
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TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁS

Napjainkban a társadalom életében való részvétel és szerepvállalás egyre fontosabb minden
vállalat számára. Társadalmi szerepvállalásunknak számos különböző módja van, beleértve
az önkéntes projektek, iskolák és egyetemek, sport- és közösségi projektek támogatását. A
hozzájárulásoknak nem feltétlenül kell anyagi jellegűeknek lenniük: sok projekt esetében
nagy segítség a munkaerő vagy szakértelem biztosítása, vagy egy alkalmazott felmentése a
munka alól önkéntes munka végzése céljából (pl. önkéntes tűzoltó vagy mentős).

ÉRDEKELT FELEK

Legfontosabb érdekelt feleink jelentős érdeklődést mutatnak üzleti tevékenységünk iránt és
segítenek cégünk és az általunk nyújtott szolgáltatások folyamatos fejlődésében. Ezért
cégünk nyilvántartja érdekelt felei igényeit, rendszeresen felülvizsgálja és kiértékeli
kockázatait és lehetőségeit, változás esetén módosítja azokat. A Prec-Cast Kft. kiemelt
hangsúlyt fektet arra, hogy az összes érdekelt fél elvárásának eleget tudjon tenni, ezért
mutatószámokkal mérjük az elégedettség mértékét. Munkatársainkkal és együttműködő
partnereinkkel – vevőkkel, beszállítókkal, szakmai szervezetekkel és helyi közösségekkel rendszeres kapcsolatot tartunk fenn, nyomon követjük a visszajelzéseket és - szükség
esetén - megtesszük a megfelelő javító intézkedéseket.
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FOLYAMATOS FEJLŐDÉS

A folyamatosan változó és fejlődő üzleti környezetben
történő helytálláshoz a megoldás a folyamatos fejlődés, a
vevői igények magasabb szintű kiszolgálása, a munkaerő
fejlesztése,

illetve

a

produktivitás

hatékonyság)

magas

fokú

támogatása.

Célunk

a

termékeinek,

munkatársainak

(vagy

vállalati

automatizációval
Prec-Cast

történő

folyamatainak,

folyamatos

fejlesztése

integrált irányítási rendszerünk segítségével.

Ehhez olyan ösztönző munkahelyi környezetet kell kialakítanunk, ahol érdemes fejlődni,
ahol a bizalom és a pozitív problémamegoldó hozzáállás jelenti a hatékony munkavégzés
alapját. A teljesítménymenedzsment rendszerünk folyamatosan fejlődik annak érdekben,
hogy illeszkedjen az aktuális kihívásokhoz, vállalati stratégiához és célokhoz, melyek a
hosszú távú fenntartható működésünket szolgálják. A fenntartható működés alapfeltétele a
folyamatos tanulás, képességeink tudatos fejlesztése mind egyéni, mind szervezeti szinten,
hogy képesek legyünk megfelelni a jövő kihívásainak.
Az

irányítási

tevékenységünk

másik

fontos eleme a kockázat- és lehetőség
elemzési
foglalja

rendszerünk,
a

kockázatok

azonosítását,

hatásuk

szükséges

intézkedések

valamint

ezek

amely
és

magába

lehetőségek

felmérését,

a

meghozatalát,

hatékonyságának

és

eredményeinek követését. A kockázat- és
lehetőség

elemzési

működtetése

által

rendszer
biztosított,

hatékony
hogy

a

vezetés valamennyi fontos kockázat és
lehetőség ismeretében hozza meg üzleti
döntéseit.
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ETIKUS MAGATARTÁS

A Prec-Cast Kft. jó hírnevének és stabil piaci pozíciójának megtartása érdekében kiemelten
fontosnak tartja az etikus és feddhetetlen üzleti magatartást. A vállalat ezen szándékának
megerősítése érdekében Etikai Kódexet fogalmazott meg, melynek alapjai a mindennapi
üzleti életben a fair magatartás, a kölcsönös tisztelet, az átláthatóság, a nyilvánosság és az
előírt szabályok betartása.
A megfelelő magatartás nem csak a vállalaton belül, de az ügyfelek és az üzleti partnerek
tekintetében is elvárt.
Az Etikai Kódex igény esetén valamennyi szerződéses partner (beszállítók, vevők) számára
elérhető, illetve minden létrejött és aláírt partneri szerződés kitér az etikus üzleti magatartás
követelményeire.
Fontosnak

tartjuk,

hogy

fenntarthatósági

szempontból

a

beszállítók

teljesítménye

folyamatosan javuljon, ezért partnereinktől és beszállítóinktól elvárjuk, hogy megfeleljenek
az alábbi irányelveinknek:
Beszállító biztosítsa, hogy a szerződés megkötését megelőző nyilatkozatai a valóságnak
megfelelnek.
A

beszállítandó

termékek/szolgáltatások

feleljenek

meg

a

vonatkozó

hatályos

környezetvédelmi, jogi, jogszabályi, törvényi előírásoknak.
A beszállító köteleződjön el a környezetvédelmi és társadalmi szerepvállalás iránt.
A beszállító legyen tisztában a konfliktus ásványokkal (conflict mineral) és a REACH-el
kapcsolatos törvényi előírásokkal és tartsa be azokat. Emellett tegyen meg mindent
annak érdekében, hogy elkerülje ezen nyersanyagok használatát.
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4. MINŐSÉGPOLITIKA

Célunk, hogy megbízható, kiváló minőségű termékek gyártásával
kivívjuk vevőink elégedettségét. Magas minőségi követelményeket
alkalmazunk minden folyamatunkban és üzleti tevékenységünk
minden részében.
A minőségirányítási előírások betartásának biztosítása érdekében
olyan irányítási rendszereket használunk, amelyek megfelelnek a
különféle külső kritériumoknak, például az ügyfél- és törvényi
követelményeknek, valamint a vonatkozó szabványoknak. Az ISO
9001,

IATF

16949,

ISO

14001

szabvány

szerinti

irányítási

rendszerünk évtizedek óta tanúsított független harmadik fél által.
A Prec-Cast Kft. jövőképe vázolja a vállalat elkötelezettségét a
termékek

biztonsága

és

minősége

iránt.

Ezek

a

tényezők

tükröződnek vállalati értékeinkben is, melyek a megbízhatóság és
a technológiai kiválóság. Vállalati politikánk termékeink és
rendszereink minőségének folyamatos javítására, valamint minden
munkatársunk folyamatos felelősségére összpontosít a gyártási és
munkafolyamatok biztonságos végrehajtása érdekében.

Ezzel összhangban törekszünk a hibamentes gyártásra, ennek
megfelelően alakítjuk folyamatainkat és rendszerünket.
Segítségével

hatékonyság,

rugalmasság,

termelékenység

növekedést generálunk minden folyamatunkban, így elérhetjük
kitűzött céljainkat a szállítás megbízhatóságánál, a balesetek
megelőzésénél és az infrastruktúra hatékonyabb kihasználásánál.
Az

irányítási

amelyekhez

rendszerünkben

definiáltak

a

folyamataink,

egyértelmű mutatószámokat és minőségi célokat

határozunk meg az érdekelt felek igényeinek és visszajelzéseinek
függvényében, ezt kommunikáljuk a teljes szervezetben. Megfelelő
hatáskörrel

rendelkező

folyamatosan

jobbítjuk

folyamatgazdák
tevékenységeinket.

felelősségével
A

folyamatok

tökéletesednek, csökken a selejt, javul az erőforrás-hatékonyság,
előre lépünk a környezeti fenntarthatóság területén.

4. MINŐSÉGPOLITIKA
Tekintettel termékeink biztonság- és funkciókritikus jellegére, termékeinket gondosan
ellenőrizni kell a kockázatok minimalizálása érdekében, ezért cégünk rutinszerűen alkalmazza
az átfogó minőségtervezési, minőségbiztosítási és tesztelési eljárásokat. Korszerű mérő- és
vizsgáló eszközöket (pl.: spektrométer, röntgen, 3D koordináta mérőgép, terheléses vizsgáló,
keménységmérő, sűrűség index mérő és nyomás tömörség ellenőrző berendezés, kontúrvizsgáló ,
hosszmérőgép,

mérőprojektor)

használunk

termékeink

ellenőrzéséhez.

Az

ellenőrzések

dokumentálását munkatársaink a Babtec CAQ rendszerben végzik, amely biztonságossá teszi az
adatok rendelkezésre állását, gyorsítja és hatékonyabbá teszi a vizsgálatok kiértékelését,
csökkenti a beavatkozási időt és a selejt mennyiségét, ezáltal növeli a termelés hatékonyságát.

A

rendszeres

auditok,

felül-

vizsgálatok és képzések útmutatást

nyújtanak

számára
különböző

az

munkatársaink

üzleti

tevékenység

területein,

biztosítva

ezáltal, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek az összes
vonatkozó szabvány és folyamat
betartásához.

Teljesítményünk

értékelésének

fontos mutatója a reklamációk,
valamint bármely érdekelt féltől
érkező panaszok száma, amelyek
minimalizálására
vevői

törekszünk.

visszajelzések

részletes

belső

A

kezelését

eljárásrendünk

szabályozza.
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5. INNOVÁCIÓ
DMC & MES RENDSZER

A termékeinket DMC kódokkal jelöljük. A kódok
magukban foglalják, hogy melyik termék mikor és
milyen paraméterrel készült.
A DMC kódok adatait egy központi adatbázisban
tároljuk, amiből egy termék adatait bármikor
vissza

tudjuk

keresni.

Ez

segít

bennünket

termékeink nyomonkövetésében.
A kódot minden munkafolyamat előtt beolvassuk.
Amennyiben a kód szerint a terméken nem lenne
minden

folyamat

folyamatban
lehetséges

elvégezve,

hibásnak
a

elkerüljük

további
a

vagy

minősülne,

az

előző

úgy

nem

megmunkálás.
további

Ezzel

felesleges

energiafelhasználást és környezetterhelést.
A

kódok

amelyek

az

öntőgépen

azonosítják

és

kerülnek

beütésre,

visszakövethetővé

tesznek minden folyamatlépést.
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5. INNOVÁCIÓ
ADAM RENDSZER

Az ADAM rendszer az olvasztó és adagoló
kemencék
paramétereit
felügyeli,
megakadályozza, hogy hideg vagy túl meleg fém
kerüljön felhasználásra.
Amennyiben
a
beállított
hőmérséklet
paraméterén kívül esik a fém hőmérséklete, úgy a
rendszer megakadályozza annak felhasználását
(letiltja az adagolást, kicsapolást).
Ezzel megakadályozzuk a nem megfelelő termék
gyártását, amelyet a továbbiakban nemmegfelelőség miatt be kellene olvasztani, ami
többlet
energiafelhasználást
és
környezetterhelést jelentene.
A rendszer a kemence hőmérsékletét jeladón
keresztül egy központi adatbázisba továbbítja.
Az adatbázis felügyeli a hőmérsékletet a
beállított határokon belül. Eltérés esetén a
kemencét letiltja (nem csapolható, nem adagol).

21

5. INNOVÁCIÓ
ROBOTIZÁLÁS

Öntőcelláink

jelentős

része

robotizált.

A

robotizált cellák Poka-Yoke módon felügyelik a
paramétereket. Amennyiben egy termék nem
megfelelő, úgy a cella automatikusan selejtnek
minősíti.
A robotizált cella munkavédelmi szempontból is
előnyös, mivel az öntvényt a robot meríti a
hűtőkádba, majd a levágóprésbe helyezi.
Az előző két feladattal óvjuk kollégáinkat a meleg
termékektől, és a levágóprés veszélyes üzemétől.
Terveink között szerepel egy robotizálási belső
képzéssorozat
tapasztalt

elindítása

szakképzett

kollégáink

és

közreműködésével,

valamint 2021 Q1-ben felépítésre kerül egy oktató
cella is.
Az

öntőcellák

a

beállított

paraméterek

és

paraméter határok szerint működnek.
Amennyiben
érzékel,

a

a

rendszer

darabot

paraméter

automatikusan

eltérést
selejtnek

minősíti és a selejtkonténerbe továbbítja. A cellák
rögzítik és megőrzik a gyártási paramétereket
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5. INNOVÁCIÓ
TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS

Mind öntödei, mind megmunkáló technológiánkat
folyamatosan fejlesztjük.
A

fejlesztés

célja

minden

esetben

a

jobb,

pontosabb termék-előállítás, selejt-csökkentés.
Ezzel csökkentjük az újra olvasztandó anyag
mennyiségét,

ami

csökkenti

az

energia-

felhasználásunkat és a környezetterhelést.
Légkezelő ház - Technológiai fejlesztés
A termék azonosítása a selejtek Pareto elemzése
alapján történt
A technológia csapat a társterületekkel együtt
gyökér ok elemzést folytatott.
A gyökér ok elemzést követően meghatározták a
szükséges intézkedéseket.
Az öntő berendezésen olyan korábban nem
alkalmazott hűtőkör vezérlést vezettek be, ami
szignifikánsan csökkentette a selejtet.
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5. INNOVÁCIÓ
LED VILÁGÍTÁS

Üzemcsarnokainkban folyamatosan cseréljük a
világító testeket LED kivitelre.
Ezzel

az

akcióval

csökkentjük

energia

felhasználásunkat.
2020-ban

a

CNC

csarnok

világításának

korszerűsítése történt.

KEMIKÁLIÁK FELHASZNÁLÁSA

2020-ban megkezdődött az átállás ásványi alapú
emulzióról teljesen szintetikus emulzióra. Ennek
következtében az emulzió felhasználási arány
jelentősen

csökkent,

a

baktériumképződés

megszűnt.
A gép munkaterek tisztábbak, amelyek fontos
szerepet

játszanak

a

gépmeghibásodások

megelőzésében.
Jobb forgácsolási paraméterek használhatóak.
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6. DIGITALIZÁCIÓ

Környezetvédelmi,

költségmegtakarítási

és

hatékony

folyamatműködtetési céljaink elérése valamint a digitális
adatkezelés megvalósítása minden vállalati folyamatban
célkitűzéseink között szerepel. A gyártási és üzleti
folyamatainkat informatikai rendszerek támogatásával
végezzük, az adatok átadása és cseréje digitálisan
történik.
Törekszünk a papíralapú dokumentumok előállítását
kizárólag

vevői

és

jogszabályi

kötelezettségek

teljesítésére korlátozni.
Vevőinkkel EDI adatcsere útján kommunikálunk a
vevői igények kielégítése és szállítási teljesítése terén.
Mindamellett,
nyilvántartást

hogy

elektronikus

folytatunk,

a

munkaidő
túlóra

és

szabadságigénylő folyamatainkat átalakítottuk és új
informatikai rendszerek bevezetésével értük el e két
utóbbi folyamat százszázalékos digitalizációját.
Bérelszámolási bizonylatokat kizárólag digitális úton
bocsájtunk a munkavállalók rendelkezésére.
Szállítóinkat digitális számlázásra ösztönözzük és
számlakezelő

folyamatainkban

is

digitalizált

bizonylatok kezelését valósítjuk meg.
Belső anyagáramlási folyamatainkat az L-Mobile és
INFOR

ERP

rendszerekben

előállított

digitális

bizonylatok és folyamatok révén működtetjük.
A

nemrég

rendszerünknek

bevezetésre
köszönhetően

kerülő

e-learning

munkatársaink

az

oktatási anyagokat ma már szinte kivétel nélkül
elektronikus formában érhetik el és teljesíthetik
papírmentesen a különböző vizsgakövetelményeket.
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7. ENERGIA FELHASZNÁLÁS
A Prec-Cast Kft. tevékenysége során folyamatosan monitorozza az energiafelhasználást és
törekszik a felhasználás hatékonyságának folyamatos növelésére. Fajlagos mutatószámok
alkalmazásával állapítható meg egy-egy berendezés esetében, ha az energiafelhasználása
eltér a normáltól. Ilyen esetben a megfelelő intézkedések bevezetésével az átlag feletti
energiafelhasználást elfogadható mértékűre csökkentjük. Havi lebontásban vizsgáljuk az
alábbi fajlagos energiafelhasználásokat:
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8. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Prec-Cast Kft. elkötelezett a környezet védelme, a megfelelési kötelezettségei teljesítése,
valamint a környezetközpontú irányítási rendszer folyamatos fejlesztése iránt a környezeti
teljesítmény növelése érdekében. Ezáltal a rövid- és hosszútávú céljainak megvalósításához
kialakította és folyamatosan fejleszti a környezettudatos gondolkodást előtérbe helyező
vállalati magatartást.
Ennek érdekében többek között a következőket tesszük:

Szem előtt tartjuk a víz, a levegő és a talaj jó állapotának megóvását, egészséges
környezetünk teljes körű védelmét.
Gondoskodunk a tevékenységünkből adódó környezetszennyezések, káros környezeti
hatások, terhelések lehető legkisebb szinten tartásáról.
Az újonnan bevezetésre kerülő technológiáknál, beüzemelésre kerülő berendezéseknél a
környezetet leginkább kímélő megoldásokat választjuk.
Fontosnak tartjuk az elsődleges természeti erőforrások felhasználásának csökkentését,
ezért mind saját csomagolás tervezésekor, mind beszállítóinktól megköveteljük az újra
felhasználható anyagok előtérbe helyezését. A gyártás során törekszünk az optimális
alapanyag- és energiafelhasználásra.
Folyamatosan

igyekszünk

csökkenteni

a

vállalat

tevékenysége

során

keletkező

hulladékok mennyiségét, valamint azok veszélyességének mértékét.
Elköteleztük magunkat a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi követelmények,
szabványok

és

hatósági

előírások

betartása

iránt,

valamint

az

egyéb

vállalt

követelményeknek való megfelelésre.
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8. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

VÍZTISZTASÁG VÉDELEM

A Prec-Cast Kft. a szükséges vízmennyiséget a városi ivóvízhálózatról biztosítja mind
szociális, mind technológiai célra. Kisegítő jelleggel az „Öntöde 2” és „Öntöde 4” üzemrészben
történik tisztított technológiai víz újra hasznosítása. Cégünk vízellátására, szennyvíz- és
csapadékvíz

elvezetésére,

valamint

technológiai

szennyvizek

előkezelésére

vízjogi

üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
A Prec-Cast Kft. a működése közben keletkező emulziós jellegű
technológiai szennyvizek előkezeléséhez két Destimate Loft
vákuumbepárló berendezést üzemeltet, melyek segítségével a
felhasznált

szennyvizet

tisztítjuk

és

visszavezetjük

a

termelésbe. Ezáltal csökkenteni tudjuk mind a szennyvíz
mennyiségét, mind a vízhálózatból kivett víz mennyiségét is. A
telephely kibocsátott szennyvizét önellenőrzés keretein belül
folyamatosan ellenőrizzük.
LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM

A Prec-Cast Kft. telephelyén 22 db pontforrás üzemel. A 22 db pontforrásból 16 db
olvasztókemence; 6 db szemcseszóró berendezés; 2 db kazánházi kémény.
A kibocsátott füstgázt folyamatosan, a hatóság által meghatározott időközönként méretjük.
A Prec-Cast Öntödei Kft. gyártási technológiájából adódóan – mivel jelentős szerves anyag
kibocsátást eredményező anyagfelhasználás nincs – a pontforrásokon keresztül kibocsátott
szennyezőanyagok elsősorban a CO, a NOx valamint szilárd, nem toxikus por.
A technológiához közvetlenül kötődő pontforrások estében a szemcseszóró berendezéseknél
porleválasztó található, amelyekkel minimális szinten tartható a környezetbe kerülő szilárd,
nem toxikus anyagmennyiség. A technológiából adódóan toxikus por nem kerülhet a levegőbe.
Az olvasztó kemencéknél minden esetben természetes ventilláció működik, leválasztó
berendezés nincs. A kemencék égéstechnikai ellenőrzését és beállítását havonta végzi erre
szerződött alvállalkozó.
Mindezek mellett napi ellenőrzések és karbantartások segítik elő a szennyezőanyag
kibocsátás határérték alatt tartását.
A levegővédelemmel kapcsolatban minden klíma- és hűtőberendezésünket naprakészen
nyilvántartjuk és karbantartásukat megfelelő, képesített személy, illetve szervezet végzi.
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A Prec-Cast Kft. működése során minden területen keletkezik hulladék. A területek felosztása
technológiai

szinteken

történik,

amellyel

nyomon

követhető

az

adott

területről,

technológiából kikerülő hulladékok mennyisége és típusa.
Területenként, üzemenként kialakításra kerültek munkahelyi hulladéktároló területek. Ezen
területeknél a környezetirányítási rendszervezető és a környezetvédelmi megbízott által
elfogadott és meghatározott hulladékok gyűjtése történik. A hulladékok megkülönböztetése
egyértelműen azonosítható feliratokkal történik, mely feliratok vagy a gyűjtőedényen, vagy a
gyűjtőedény mögötti falrészen találhatóak.
Az aktuális azonosító feliratok minden esetben megtalálhatóak a Prec-Cast Öntödei Kft.
dokumentációs rendszerében. A feliratokon megtalálható a gyűjthető hulladék megnevezése,
a hulladék kódja, a tárolóba helyezhető és nem helyezhető hulladékok felsorolása. A feliratok
kihelyezéséért, a hulladékok szelektív gyűjtéséért és a munkahelyi hulladéktároló területek
rendben tartásáért az adott terület, üzem a felelős.
A hulladékokat csak az adott hulladékfajtára érvényes engedéllyel rendelkező szolgáltató
cégnek adjuk át.
A Prec-Cast Öntödei Kft. a 2012. évi CLXXXV. törvény és kapcsolódó végrehajtási rendeletei
értelmében 2013-tól a cég egyedi hulladékgazdálkodási terv készítésére, a meglévő tervek
felülvizsgálatára nem kötelezett, mindennapi működésében a hulladékgazdálkodás fejlesztése
– mint a hulladékok hasznosítási arányának növelése, cégen belüli hulladék útvonalak
racionalizálása, a hulladékok okozta környezetszennyezés megelőzése – továbbra is prioritás.
A Prec-Cast Öntödei Kft. hulladékgazdálkodási tevékenysége hangsúlyosan jelenik meg a
szervezet TÜV SÜD Management Service által is tanúsított ISO 14001 szabvány szerinti
környezetközpontú vállalatirányítási rendszerében, melyet 2007 óta sikeresen működtetünk.
Elsődlegesen deklarált cél a hulladékok fajlagos arányának csökkentése. A termelési volumen
növekedése, az ezt lehetővé tevő logisztikai, termelésszervezési feladatok újragondolása
szükségszerűen kell, hogy magával hozza a technológiai hatékonyság fejlődését, ami a
keletkezett hulladékok fajlagos mennyiségének csökkenését eredményezi.
Cégünk emellett 2015 óta rendelkezik az Egységes Környezethasználati Engedéllyel (IPPC Integrated Pollution Prevention and Control).
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TALAJVÍZ

Cégünk

Magyarország

működő

cég.

legismertebb

A

északkeleti

környék

és

szegletében

Magyarország

legnagyobb

borvidéke.

egyik
A

környezetvédelem a 21. század egyik legfontosabb
kérdése

és

a

klímaváltozás

hatásainak

mérséklődéséhez minden embernek és cégnek hozzá
kell járulnia. A környezetvédelem területén cégünk
folyamatosan azon dolgozik, hogy megőrizze a
természetet és támogassa a természetvédelmet.
Telephelyünk közvetlen környezete Natura 2000 védelem alatt álló természetvédelmi terület.
Tervezett fejlesztéseink a Natura 2000 jogszabályi előírásainak maximális figyelembevételével
történnek.
Cégünk területére lehulló csapadék éves átlagban eléri a 641 mm-t, telephelyünk területének
több, mint 20 %-át zöldterület borítja. A fennmaradó területre eső csapadékot az esővíz
elvezető rendszer gyűjti össze. Az összegyűjtött esővíz ezek után egy olaj és iszapfogó
műtárgyon keresztül haladva fajsúly alapján szétválasztva elkülönül, ily módon megtisztítva
a vizet. Ezen műtárgyakon átfolyt víz megtisztítva a magyarországi vízminőségre vonatkozó
kritériumokat teljesítve kerül vissza a természetbe.
A megtisztított víz minőségéről akkreditált laborban elvégzett
mérési

jegyzőkönyvvel

tanúsított

eredményekkel

rendelkezünk. A tisztítás végén a vizet visszaengedjük a
környezetbe, ezáltal is támogatva a természetes vízkörforgási
ciklust.

További

környezetkímélő

megoldásként

cégünk

telephelye körül - a kerítésen kívül - monitoring kutak vannak
kiépítve, amelyek célja a talajvíz minőségének ellenőrzése. A
kutakból mind mi, mind a Vízügyi Hatóság szakemberei
mintavételekkel ellenőrzik a talajvíz minőségét.
Cégünk működése során folyamatosan törekszik arra, hogy a felhasznált vegyi anyagok
környezetre gyakorolt hatása minimális legyen, keressük és kutatjuk az olyan innovatív
megoldásokat és termékeket, melyek 100%-ban biológiailag lebomlóak. Cégünk hitvallása,
hogy a maximális minőségügyi normák betartása mellett a környezetvédelmet kiemelten
kezeli a területén folyó összes folyamat során.
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MUNKAVÉDELEM
Cégünk

a

hatályos

Magyarországi

törvények

alapján

veszélyes

üzemnek

minősül.

A

technológiánkból adódóan a forró olvadt alumínium a belső kockázat értékelésünk alapján az
egyik legmagasabb kockázati faktor. Ezen kockázat kezelésére intézkedéseket hoztunk és a
bevezetett intézkedések hatékonyságát folyamatosan montírozzuk.
A montírozáshoz KPI-t (Key Performance Indicator) használunk. A munkavédelem kapcsán a
cégünk a munkavállalóit beiskolázva saját munkavédelmi technikusokat képez, akik a saját
szakmai területeiken ellátják a munkavédelmi feladatokat.
Cégünk elindította a ISO 45001 rendszer bevezetését, melyet 2021 második felében tervez
tanúsítatni. A rendszerhez kapcsolódóan MEBIR koordinátorok kinevezése és képzése is
megvalósul. Minden osztály és terület saját MEBIR koordinátorral fog rendelkezni, akik feladata
az adott területen dolgozó kollégák munkavédelmi képzése, ellenőrzése és folyamatos
kapcsolattartás a szakosztály és a kollégák között.
A heti management meeting része a munkavédelmi riportok áttekintése és a szükséges
intézkedések meghozatala. A riport tartalmazza a munkabalesetekkel kapcsolatos összes
információt, kiegészítve a meghozott intézkedésekkel és azok eredményeivel. PDCA ciklusok
segítenek folyamataink fenntartásában.

Az újonnan bevezetett KPI-ok hatékonyságát folyamatosan
vizsgáljuk, a KPI-ok a munkaterületre és műszakokra bontva
tartalmazzá majd a baleseteket 2021.01.01-től.
A balesetek kivizsgálása során gyökérok elemzést végzünk, majd
az elemzés eredményét felhasználva határozzuk meg a további
intézkedéseket.
A munkabiztonságot szem előtt tartva cégünk pilot projektként megkezdte a LOTO rendszer
bevezetését, mely véglegesítése 2021-ben történik.
A rendszer biztosítja majd, hogy a munkavállalók a LOTO használatával saját maguk
gondoskodjanak a védelmükről ezzel is növelve a kollégák tudatosságát a munkavédelem kapcsán.
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A biztonságos munkavégzés kapcsán meggyőződésünk, hogy a kollégák gondolkodását kell
formálni elsősorban, hogy a munkavédelem a napi munkavégzés részeként folyamatosan a
köztudatban legyen. Minden munkavégzés előtt és után a munkavédelmi szempontú ellenőrzés
része a napi munkamenetnek.
Cégünk e-learning képzési formát is alkalmaz, mely lehetőséget biztosít az elsajátított oktatási
anyag egyszerű nyomon követésére és a visszaellenőrzésére.
Cégünk hitvallása, hogy a maximális minőségügyi normák betartása mellett a munkavédelmet
kiemelten kell kezelni a területén folyó összes folyamat során. Zéró toleranciát vezettünk be
minden szándékos veszélyeztetés esetén.

ISO 45001

Cégünk elkötelezett a munkabiztonság mellett, ezért fontos feladatunknak tartjuk, hogy
munkavállalóink számára egészséges és biztonságos munkakörnyezetet teremtsünk.
A biztonságos munkakörnyezetek jelentik az előfeltételét az egészséges, motivált és elégedett
munkavállalóknak,

mely

jelentősen

hozzájárul

termelési

folyamataink

működtetéséhez,

termékeink kiváló minőségéhez, illetve vállalatunk tartós értéknövekedéséhez.
Kiemelkedő

figyelmet

fordítunk

a

biztonságos

gyártási

körülmények

megteremtésére,

fenntartására, fejlesztésére. A munka-, és egészségvédelmi tevékenységek a Prec-Cast Kft.
vállalati stratégiájának szerves részét képezik.

Munkavállalóink és partnereink egészségvédelme,
valamint a megfelelő munkabiztonság fenntartása, a
munkakörülmények folyamatos fejlesztése érdekében
vállalatunk ISO 45001 szabvány szerinti Munkahelyi
Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszert
épít ki, melyet 2021 II. félévében tervez tanúsítatni.
E rendszer bevezetése és működtetése elősegíti az
egyre szigorodó munkavédelmi szabályok betartását,
a

munkavédelem

valamint

a

fontosságának

munkahelyi

tudatosítását,

egészségkárosodások

és

balesetek csökkenését.
Mindannyiunk közös célja az „Egészséges munkatársak egy egészséges vállalatnál” vízió
megvalósítása.
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Cégünk folyamatosan törekszik arra, hogy dolgozóinak színvonalas, egészséges és kulturált
munkakörnyezetet biztosítson. 2020-ban jelentős beruházáskánt három lépcsőben újultak meg az
öltözők és hozzájuk tartozó zuhanyzók. A dolgozói komfortérzetet növeli szintén a kisboltként is
működő vállalati büfé, amelynek feltételeit a vállalat teremtett meg, és amely nyitvatartási rendje
valamennyi műszakhoz igazodik.
Dolgozóinak egészsége megőrzése érdekében a cég vezetése az
üzemi

tanáccsal

közösen

biztosít

és

finanszíroz

olyan

szabadidős tevékenyégeket, amelyek nem csupán a dolgozók
egészségének megőrzését szolgálják, de hozzájárulnak a
csapatszellem

kialakításához

és

közösségformáló

erővel

rendelkeznek.

Évi két alkalommal kerül megszervezésre a cég által biztosított forrásokból az üzemi tanács által a
német tulajdonosról elnevezett „Rambold kupa”, ahol a futballt amatőr szinten űző és kedvelő
kollégáink üzemenként alakított csapatokkal mérhetik össze tudásukat.
Szintén évi két alkalommal kerül megrendezésre dolgozóink között a házi horgászverseny azon a
tavon, ahova a cég egész éven horgászjegyet biztosít valamennyi, a horgászatot kedvelő
dolgozójának.
A természetet kedvelő kollégáink a cég
támogatásával kisvonattal utazhatják be a
zempléni hegységet, vagy libegőzhetnek fel a
Magas-hegyre, ahonnan lefele Magyarország
leghosszabb bobpályáján száguldhatnak.
Nem megfelejtkezve a téli sportok szerelmeseiről, cégünk szezonálisan
ingyenesen biztosít korcsolyapálya belépőket a Városi Jégcsarnokba.
2020-ban a koronavírus járvány speciális helyzetet teremtett az egészségmegőrzés területén is.
Dolgozói védelmében járványügyi intézkedésként cégünk több alkalommal osztott többször
használatos maszkokat vagy támogatta vitaminosztással dolgozói immunrendszerének megfelelő
működését. Megszervezte és lebonyolította a vállalaton belül az influenza elleni védőoltás
beadását azon dolgozóknak, akik igényelték azt.
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Vállalatunk számára az egyik legfontosabb érték munkavállalóink szaktudása és tapasztalata,
ezért arra törekszünk, hogy ez az érték a vállalaton belül maradjon. A vállalat kiegyensúlyozott
működését ügyfeleink kiszámítható igényein kívül a stabil munkavállalói állomány adja.
Munkatársaink megtartása érdekében munkájukat a méltányosság és az igazságosság elve
alapján tudásukhoz és tapasztalatukhoz mérten díjazzuk; motivációjuk – amit összetételük
sokszínűsége határoz meg - ösztönzésére irányuló foglalkoztatáspolitikánkat pedig igyekszünk
ehhez igazodva nemüknek, dolgozói korcsoportoknak, lakóhelyük földrajzi elhelyezkedésének és a
vállalattól való távolságának figyelembe vételével számukra előnyösen kialakítani.

Ennek köszönhetően - ahol lehet, területenként eltérően - teljes- és részmunkaidőt, valamint
rugalmas munkarendet alkalmazunk kismamáink és a nyugdíj mellett munkát vállalók számára; a
határon innen és túlról érkező kollégáinknak ingyenes vállalati buszokat biztosítunk, saját autó
használata esetén pedig üzemanyag támogatás áll rendelkezésükre a munkába járáshoz.
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Munkatársaink lojalitását törzsgárda jutalommal díjazzuk,
amit a vállalat vezetése nem csak jelentős pénzösszegekkel,
hanem saját gyártású tárgyi emlékkel is jutalmaz. Cégünk a
dolgozók tudásának folyamatos gyarapítására éves szinten
jelentős összeget költ.
Kollégáink képzésére, oktatására és kompetenciáik fejlesztésére fordított idő és pénz nem csak a
vállalat folyamatos fejlődésének alapja, hanem munkatársaink megelégedettségére is pozitívan
hat, növeli a vállalat iránti bizalmukat és kötődésüket, ezért erre a célra évente külön oktatási
költségvetés

készül,

amely

tudatos

és

tervszerű

ütemezéssel

valósul

meg

mindenki

megelégedettségére. Jelentős befektetés a vállalat részéről a belső szakoktatók alkalmazása is,
amely az új dolgozók mielőbbi betanítását és a szervezetbe történő integrációját segíti, valamint a
meglévő dolgozók szaktudásnak és képességeinek folyamatos fejlődését szolgálja.

Meggyőződésünk, hogy a megfelelő kommunikáció és az időben történő
információk biztosítása ösztönzően hat dolgozóink elégedettségére,
ezért kiemelt figyelmet szentelünk a vállalati külső és belső
kommunikációra. Változatos csatornáink az információ jellegéhez
alkalmazkodva tájékoztatják a célcsoportokat rendszeres és eseti
jelleggel. Aktuális hírekre és gyors kommunikációra a Breaking News
vagy a több ponton kihelyezett digitális kijelzőink, valamint a vállalat
közösségi média oldalán megjelent posztok a legalkalmasabbak; a
havonta megjelenő vállalati újság, a Prec-Infó pedig mindenki számára
rendszeres információkkal szolgál a vállalatot érintő szervezeti
változások, a legfontosabb események tekintetében, és arra is
lehetőséget kínál, hogy bemutatkozzanak új és jubiláló dolgozóink,
valamint az egy-egy projektben résztvevő vagy érdekes hobbival
rendelkező kollégák.
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Egymás megismerését vállalati rendezvényeink is támogatják, egy-egy családi nap, kirándulás
vagy sportesemény az összetartozás élményét jelentős mértékben erősítik. A vállalati értékeink
megbecsülését mi sem bizonyítja jobban, mint a nagy számban visszatérő kollégák, akik elmondása
szerint a stabil, kiszámítható vállalati háttér, a kiváló közösség és a gondoskodó vállalati kultúra
az, ami visszacsalogatja a korábban máshol szerencsét próbáló munkatársakat. Jelenleg több, mint
300 ilyen kollégánk van a vállalatnál.

A tulajdonos kezdeményezésére létrehozott WOLF
Alapítvány azokra az egyedi esetekre hivatott
segítséget

nyújtani,

helyzetbe

kerülő

amikor

támogatásra

van

kuratóriumunk

minden

egy-egy

munkatársnak
szüksége.

nehéz
anyagi

Alapítványi

megkeresést

igyekszik

méltányosan és igazságosan elbírálni, büszkék
vagyunk arra, hogy a 2007 óta befolyt összesen
41.000.000 Ft-ot mind rászoruló munkatársaink
megsegítésére sikerült fordítani.
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Cégünk a rendelkezésére álló keretek között nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy a régióban működő
civil szervezeteknek, óvodáknak, iskoláknak,
sportegyesületeknek
támogatást
nyújtson.
Elsődleges célunk, hogy segítségünkkel a régióban
élő gyerekek sportolási és tanulási feltételein
javítsunk. Évről évre aranyfokozatú támogatói
vagyunk azon sportegyesületeknek, akik az
utánpótlás
nevelését
tűzték
ki
célul.
Pénzadományainknak köszönhetően lehetősége
nyílik az egyesületeknek felszerelés – mint például
mezek és melegítők – beszerzésére, valamint a
gyermekek utaztatására, akár saját busz vásárlása
révén. Cégünk által évente kiemelten támogatott
sportegyesületek:

Zempléni Vízilabda Klub
STK (Sátoraljaújhelyi Testedzők Köre
Sportegyesület)
SUSI (Sárospataki Utánpótlásnevelő
Sportiskola Egyesület)
Sárospataki Torna Club
Zempléni Hiúzok Jégkorong Club
DVTK
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Cégünk hosszú évek óta támogatja a város
iskoláinak

és

óvodáinak

alapítványait.

A

támogatás keretében cégünk ajánlja fel minden
alkalommal

az

alapítványi

bálok

tombola

sorsolásának fődíját. Az ebből származó bevételt az
oktatási

intézmények

a

gyerekek

javára,

eszközparkuk bővítésére használják. Kiemelten jó
kapcsolatot ápolunk a fegyveres testületekkel, így
a

rendőrséggel,

tűzoltósággal

és

katasztrófa-

védelemmel. Rendszeres támogatást nyújtunk ezen
testületek

eszközparkjának

bővítésére

(pl.

a

testület edzőtermének felszerelésére, egyenruha és
katasztrófavédelmi felszerelés beszerzésére), de
cégünk vállalta fel a főszponzor szerepét az évi
rendszerességgel megrendezésre kerülő fegyveres
testületek közötti barátságos labdarúgó tornán,
melyen

cégünk

eredményesen
elkötelezett

csapata

is

szerepel.

Az

támogatójaként

adományoztunk

a

minden

évben

egészségügy

nagyobb

összeget

Sátoraljaújhelyi

Erzsébet

Kórháznak egynapos sebészeti beavatkozást is
lehetővé

tévő

decemberében

berendezés
a

COVID19

beszerzésére.
elleni

2020

védekezés

támogatására szájmaszkokat, valamint több liter
felület- és kézfertőtlenítőt adományozott cégünk a
városi

kórháznak,

valamint

nagy

értékű

élelmiszercsomaggal (sütemény, szaloncukor, tea,
kávé stb.) köszönte meg az egészségügyi dolgozók
munkáját.
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Cégünk évek óta ápol jó kapcsolatot a Treffort Ágoston Szakképző iskolával. Az
elmúlt években több szerszámkészítő tanuló töltötte a szerszámüzemünkben
gyakorlati idejét, ahol megtanulhatták a szerszámkészítés és javítás szakmai
fogásait, felkészítve a gyakorlatot cégünknél végzőket eljövendő szakmai
életükre.
A szakmunkás tanulók száma a hatékonyabban működő kapcsolatnak
köszönhetően az elmúlt időben megnövekedett. A szakképző iskola az elmúlt
évben bővítette képzési portfólióját felmérve a környékbeli ipari termelő
vállalatok igényeit, így már járműipari alkatrészgyártó szakképzés is
választható, amely képzés típus szorosan illeszkedik cégünk fő tevékenységi
köréhez, az öntészethez.
Az iskola és a cég jól működő kapcsolatát az is bizonyítja, hogy kollégáink
meghívást kaptak az iskola nyílt napjára, mely során az általános iskolás
pályaválasztó diákok látogattak el hozzájuk a környező településekről.
Kollégáink egy prezentációval egybekötött bemutatkozás keretében az iskola vezetésével együtt
népszerűsítették az ott választható szakmákat, melyek gyakorlati képző helyei között szerepel cégünk
is, mely több mint 30 éve meghatározó munkaadója a Hegyköznek, Bodrogköznek, illetve a határon túli
szlovákiai régiónak is.
Az együttműködés keretén belül az iskola hallgatói ősszel illetve tavasszal
látogatnak hozzánk rendszeresen, hogy működés közben is megtekintsék az általuk
választott szakmákat. Mint az élet minden területén, a járványügyi helyzet 2020-ban
itt is felülírta a hagyományokat, így kollégáink segítségével az iskola tanulói
tantermük falain belül "virtuális üzemlátogatáson" vehettek részt.
Kollégáink három alkalommal látogattak el 2020. szeptemberében a
szakképző iskola diákjaihoz. Első alkalommal részletesen megismerték a
cég történetét, illetve vevőinket és bemutattuk az általunk gyártott
legfontosabb alkatrészeket is.
Második alkalommal sok-sok, a gyártásban készült fénykép segítségével virtuálisan ismerkedtek a cég
gyártóterületeivel, betekintést kaptak valamennyi termelési folyamatba az alapanyag beszerzéstől a
kiszállításra kész darabokig.
Harmadik alkalommal az eddigi ismeretek összefoglalásként egy teszten adhattak

számot arról,

mennyire ismerték meg vállaltunkat, az általunk gyártott alkatrészeket, az itt alkalmazott
technológiákat, illetve kipróbálhatták a saját gyártású alkatrészekből készült készség fejlesztő
játékainkat. Nem kis büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a több oldalas tesztet gyakorlatilag minden
tanuló hibátlanul töltötte ki, és utolsó kérdésünkre kivétel nélkül minden tanuló válasza az volt, hogy a
jövőben mind gyakorlati helyként, majd később munkahelyként is érdekes számukra vállalatunk.
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12. ISKOLAI OKTATÁS TÁMOGATÁSA

Szakmunkás tanulókon kívül fogadunk nyári
gyakorlatra felsőoktatásban résztvevő hallgatókat
is, 2020-ban a logisztika területén, valamint az
üzemfenntartás területén is bepillanthattak a
hallgatók a cég hétköznapi dolgos időszakába,
elsajátítva azt a tudást, ami segíti őket a felsőfokú
tanulmányaik sikeres teljesítésében.

De nem csak nyáron, hanem az év többi időszakában is
találkozhatunk egyetemistákkal üzemünkben, ugyanis a
Miskolci Egyetem több területével is együttműködünk, duális
egyetemi képzésben gyakorlati helyet biztosítva a diákoknak,
hogy - mire megszerzik a diplomájukat - ne csak elméletben,
hanem már a gyakorlatban is alapos tudással rendelkezzenek
az általuk választott terület szakmai rejtelmeiről.

Gépészmérnök
kihelyezett

hallgatóink,
képzésén

akik az
vesznek

egyetem
részt

Sátoraljaújhelyen,
a
mérnökség
segítségével
kapnak bepillantást abba az ipari közegbe, mely
alkalmassá teszi őket, hogy a diplomájuk
megszerzése után
rendelkezzenek.

valódi,

szakmai

tudással

Az anyagmérnöki kar duális hallgatói nálunk
tanulhatják meg általuk választott szakmai hivatás
minden részletét, ők az öntödék hétköznapjait
ismerhetik meg szakembereink segítségével.
A Miskolci Egyetem Anyagtudományi Karán folyó oktatást cégünk évről
évre komoly összegekkel anyagilag is támogatja . Már ötödik éve járulunk
hozzá az egyetem működésének biztosításához, mely együttműködés
keretében létrejött a duális járműipari öntészeti szakirányos képzés. Ezen
képzés keretein belül fogadjuk a kiválasztási eljáráson megfelelt
hallgatókat és biztosítunk számukra érdekes, szakmailag izgalmas témákat
a szakdolgozathoz és a diplomamunkához, valamint témavezető és
konzulens segíti felkészülésüket az egyetem sikeres elvégzéséhez. Sikeres,
közös munkánk eredményeként cégünk a Miskolci Egyetem szakmai
támogatói díját vehette át.
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13. ADATVÉDELEM

Az

információk

és

adatok

kezelése

elengedhetetlen ahhoz, hogy hatékonyan
fejlesszük

gyártási

folyamatainkat,

folyamatosan eleget tegyünk a vevői
elvárásoknak és növeljük gyártmányaink
minőségét.

Meggyőződésünk, hogy a digitális technológiák és az Ipar 4.0 használatával, ill. hatékony és
biztonságos adatkezeléssel fogjuk elérni jövőbeli céljainkat és tudunk eleget tenni a piaci
elvárásoknak.
A digitalizáció eszközeinek bevezetésével egyidőben a vállalat felismerte nem csak a kezelt
digitális adatok jelentőségét, de a lehető legmagasabb prioritással kezelt információbiztonság
jelentőségét is. A vevőink, partnereink szerződéses, gyártási és mindennemű egyéb adatait az
elvárható diszkréción túl szigorú belső szabályozással és digitális eszközökkel is védjük az
illetéktelenektől. Előírt és szabályozott munkafolyamataink gondoskodnak az írott és nyomtatott
dokumentumok, valamint a digitális adatok bizalmas kezeléséről. Munkatársainkat oktattuk és
rendszeresen képezzük az információbiztonsági kockázatok elkerülésére, a biztonságos
adatkezelésre. Informatikai megoldásaink és a digitális adatok kezelését biztosító rendszereink
kiválasztásakor és működtetésekor elsődleges szempontok között szerepel az adatvédelmi
kockázat minimalizálása, a mindenkor legfejlettebb cybervédelmi technológiák alkalmazása.
A munkavállalóink és partnereink személyes adatainak kezelése legnagyobb prioritást élvez. 2018
évben

külső

támogató

szakemberek

segítségével

átvilágítottuk

adatkezelésünket

és

működésünket. A személyes adatkezelésre és GDPR megfelelésre előterjesztett javaslatokat mind
a szabályozásban, mind a napi ügymenetben és adatkezelésben megvalósítottuk. Több
munkavállalónkat külső képzés formájában készítettük fel, hogy el tudják látni a Data Protection
Officer szerepkört, amelyre a cégvezetés részéről megbízást kaptak. Személyes adatok kezelését
kizárólag jogos indokok alapján, a szükséges kockázatelemzést követően végzünk. 2019-ben egy
magyarországi piacvezető cybervédelmi szakértőcsoport vizsgálta meg információbiztonsági
szempontok alapján a vállalat megfelelőségét. A vizsgálat során az informatikai rendszerek
terhelésének cybervédelmi vizsgálatát is elvégezték. A szakértői vizsgálat eredményéül kapott
fejlesztési ajánlásokat mind folyamatainkban, mind az informatikai rendszereinkben is
megvalósítottuk.
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14. ETIKAI KÓDEX
Emberi jogok és munkakörülmények
A Prec-Cast Kft. nagy hangsúlyt fektet az emberi jogokra. Elítéljük a
diszkrimináció minden formáját, így a nemek, életkor, faji, etnikai
hovatartozás, nemzetiség, szexuális azonosság, mentális betegség
vagy képességek, fizikai fogyatékosság, vallási vagy egyéni politikai
nézetek miatti megkülönböztetést. Ide tartozik továbbá a zaklatás és
az embertelen bánásmód minden fajtája is.
Mivel még mindig vannak a világnak olyan részei, ahol a gyermekmunka, a kényszermunka és az
embercsempészet napjainkban is mindennapos, arra kötelezzük szállítóinkat, hogy tegyenek
intézkedéseket az ilyen elfogadhatatlan magatartások megakadályozására saját vállalatuknál és
szállítóik körében. Alkalmazottaink egészsége és biztonsága elsődleges prioritás számunkra, és
beszállítóinktól is elvárjuk, hogy kövessék példánkat.
Dolgozóink nem csupán magasan képzettek, de legnagyobb értékünket is képezik, ezért óvjuk mind
fizikai, mind mentális egészségüket, amit a munka és a magánélet egészséges egyensúlyával
biztosítunk. A fiatal, kisgyermekes anyák számára különleges rugalmasságot biztosítunk a
gyermekek jóléte érdekében. A kiskorú tanulók esetében oktatásuk és fejlesztésük kiemelt
prioritásaink közé tartozik, ezért biztosítjuk, hogy alkalmazásuk ne akadályozza tanulmányaikat.
Minden alkalmazottunknak jogában áll a tetszése szerinti érdekképviseleti szervezethez
csatlakozni. Kiállunk az igazságos fizetések és a minimális bér feletti juttatások mellett.
Gondoskodunk róla, hogy dolgozóink aggályaikat névtelen módon és hátrányos következmények
nélkül fogalmazhassák meg, amely megalapozza a bizalmi viszonyt a vállalat és az alkalmazottak
között.
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14. ETIKAI KÓDEX
Üzleti etika
Saját magunktól és minden szállítónktól elvárjuk
valamennyi törvény és előírás betartását azokban az
országokban, ahol tevékenységet folytat. Ez magában
foglalja

a

tisztességes

üzleti

gyakorlatokat,

a

korrupcióellenes intézkedéseket, a szellemi tulajdon
tiszteletben

tartását

és

a

bizalmas

információk

megvédését.
Nagy figyelmet szentelünk a potenciális összeférhetetlenségeknek, amelyek a legtöbb esetben
illegális üzleti gyakorlatokat, magánszemélyek vagy vállalatok tisztességtelen kezelését jelentik.
A tisztességes verseny a gazdasági fejlődés kulcsa, ezért gondoskodunk róla, hogy vevőink,
vállalatunk és beszállítóink között csak tisztességes üzletre kerülhessen sor. A fentiek nyomon
követése érdekében kötelezzük magunkat üzleti tevékenységünk dokumentálására és pénzügyi
feladataink nyilvántartására. Szabályzatot vezettünk be annak biztosítása érdekében, hogy
minden nyilvántartásunk hiteles legyen az egyes országokban érvényes törvényekkel, illetve az
általánosságban elfogadott számviteli alapelvekkel összhangban. Miközben a technológia egyre
komplexebbé

válik,

termékeinkkel

szemben

emelkednek

a

minőségi

elvárások.

Ennek

eredményeként külön minőségügyi részleget állítottunk fel, amely a teljes folyamatot felügyeli és
folyamatosan gondoskodik a fejlesztésekről. Mivel termékeink nagyban függenek a nekünk
szállított áruk és szolgáltatások minőségétől, kiemelt hangsúlyt fektetünk rá, hogy beszállítóinkat
nagy gonddal válasszuk ki. Minden beszállítónk kivételes minőségre törekszik a lehető
legkedvezőbb

árak

mellett,

miközben

folyamatosan

felügyelik

és

optimalizálják

belső

folyamataikat minőségirányítási rendszereik alkalmazásával.
Betartjuk mindazon nemzetek törvényeit, amelyekkel üzleti kapcsolatban állunk és ellenőrizzük
beszállítóinkat is, hogy ne legyenek jogi hiányosságok. Ez kulcsfontosságú tényező, különösen az
autóiparban.
A hamisított áruk problémájával minden vállalat küzd a vásárlókat és a vállalatokat érintő magas
kockázatok miatt. A legtöbb új alkatrészünknél adatmátrix kódokat alkalmazunk, hogy különkülön nyomon követhetők legyenek, valamint a régebbi alkatrészek mindegyike a gyártási tételig
nyomon követhető a rajtuk található időjelzés és az alkatrészekről vezetett belső dokumentációk
segítségével. Ezekkel az intézkedésekkel igyekszünk minimálisra csökkenteni a kritikus
területeken, például az ütközés csillapítására szolgáló biztonsági alkatrészeknél a hamisított
alkatrészek kockázatát az autóiparban.
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15. A jelentés főbb jellemzői:
Jelentéstételi időszak: 2020-as naptári év
A jelentés tartalma: A jelentésben a Prec-Cast Kft. fenntartható működésével összefüggő lényeges
elemeket és az ezekkel kapcsolatban kidolgozott programokat és kezdeményezéseket mutatjuk be.
Auditálás: Fenntarthatósági jelentésünket külső, független harmadik fél által nem auditáltatjuk.
Elérhetőség: kommunikacio@preccast.hu
A jelentésért felelős szerkesztő: Kőhalmi Andrea, PR és vállalati kommunikációs menedzser
A jelentésért felelős kiadó: Pintér László, Ügyvezető igazgató
Közzététel: partnereink igénye szerint, illetve a vállalat honlapján:
https://rdw-wolf.de/backend/ckfinder/userfiles/files/Fenntarthatosagi_jelentes.pdf
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