
 

 

 
A NOLATO MAGYARORSZÁG KFT. INTEGRÁLT MINŐSÉG- ÉS 
KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI, VALAMINT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS 
BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁSI POLITIKÁJA 

Nolato elkötelezett a vevői megelégedettség iránt, termékeinél, szolgáltatásainál a megfelelő 
minőség elérése a cél a legkisebb környezeti kihatással, valamint biztosítja a biztonságos és 
egészséges munkakörülményeket, a sérülések és egészségkárosodások megelőzése érdekében. 

Nolato nagy hangsúlyt fektet a vevők műszaki követelményeinek – beleértve a biztonsági, 
környezeti tényezőket és a sajátosságokat is – megértésére és teljesítésére. A kölcsönösen 
megállapított és előírt követelmények teljesítése a minőség, az egészségügyi előírásoknak is 
megfelelő termék-előállítás, a szállítási pontosság, rugalmasság, versenyképes ár állandó 
fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kerül megvalósításra. Az orvostechnikai eszközök 
vonatkozásában az MDR és cGMP vonatkozó általános (common) specifikációit és az ISO 13485 
előírásait veszi figyelembe a vevői igényeknek megfelelően. 

Nolato a hibamegelőzés elvét követi a hiba észlelés helyett, beleértve a lehetséges nulla hibára 
való törekvést abból a célból, hogy a Vevővel közösen,  folyamatosan fejlessze és elérje az aktuális 
legjobb folyamatképességet az elfogadott vevői követelményeknek megfelelően,  beleértve ezek 
biztonságos állapotát is. 

Nolato elvárja munkatársaitól, hogy tudásuk és tapasztalatuk legjavát adják a közös munkához, 
ehhez biztosítja számukra a megfelelő, biztonságos, egészséget nem veszélyeztető és környezetbarát 
munkafeltételeket. 

Nolato célul tűzi ki, hogy élenjáró technológiákat alkalmaz, hogy termékeit környezetbarát 
módon állítja elő, bocsátja megrendelői rendelkezésére mindenkor betartva a hatályos jogszabályi 
és egyéb követelményeket, ezzel biztosítva, hogy nem veszélyezteti a munkavállalókat és más 
érdekelt felet. 

A cég vezetése működteti, és folyamatosan fejleszti belső irányítási rendszereit, bevonja 
munkavállalóit a döntéseinek előkészítésébe, figyelembe veszi érdekelt feleinek igényeit és 
elvárásait a jövőképet elérni hivatott küldetés teljesítésébe. 

A cég irányítási rendszere célokat és programokat határoz meg a tevékenységek okozta káros 
környezeti hatások megelőzésére és csökkentésére, a környezeti teljesítmény növelése, környezeti 
lábnyom csökkentése, a tevékenységéből eredő veszélyek és biztonsági kockázatok csökkentése 
érdekében. 

 A Cég fontosnak tartja, ezért nagy hangsúlyt fektet arra, hogy partnerei, közreműködői 
megismerjék a munkaegészség és biztonság fontosságát, képesek és készek legyenek 
együttműködni céljaink elérésében. 

A Nolato küldetése: https://www.nolato.com/en/IR/Investors/Mission-vision-strategy 

Hatékony termelési folyamattal célul tűzzük ki, hogy vevőink elsőre cégünket válasszák beszállító 
partnerül. 
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