Vagyongazdálkodási politika
A West Hungária Bau Kft. vagyonbiztonság iránt elkötelezett vezetősége
fontosnak tartja a vagyon védelmét, támogatja a folyamatos fejlődést és
hozzájárul a vagyongazdálkodási irányítási rendszer üzleti gyakorlatba való
átültetéséhez mind a társaságon belül, mind telephelyeinek környezetében, mind
pedig tágabb értelemben Magyarországon.
Ennek megvalósításához bevezettük, fenntartjuk, és folyamatosan fejlesztjük az
MSZ EN ISO 55001:2015 szabvány követelményeinek megfelelő
vagyongazdálkodási irányítási rendszert, amely rendszerben a következő
alapelveket vesszük figyelembe:
• Társaságunk a Vállalat győri és biatorbágyi telephelyén az építőipari
kivitelezés, nukleáris létesítmények kivitelezése és a profilgyártás
tevékenységére terjeszti ki vagyongazdálkodási irányítási rendszerét.
• A tőlünk elvárható legmagasabb színvonalon szeretnénk kiszolgálni
ügyfeleinket, megteremtve ezzel azt a bizalmi kapcsolatot, amely
biztosítja az adott ügyfél és cégünk hosszú távú üzleti kapcsolatát.
• Társaságunk célja a vaygoni károkat elkerülni, valamint a vagyonnal
kapcsolatos kockázatokat olyan alacsony szinten tartani, amilyen
mértékben lehetséges. Társaságunk vezetése elkötelezett a vonatkozó
jogszabályokban és előírásokban foglaltak teljesítéséért.
• Munkatársaink a vagyonbiztonság főszereplői. Folyamatos képzéssel
gondoskodunk arról, hogy a szakterületi vezetők a vagyonbiztonsággal
kapcsolatos kockázatok ismeretében irányítsák beosztottjaik munkáját. A
folyamatos képzések biztosítják a vevők követelményeinek megfelelő
szolgáltatás nyújtását.
• A Társaság vezetősége és a munkavégzésben résztvevő minden dolgozója
kiemelt figyelmet fordít az érdekelt felekkel – különös tekintettel a
hatóságokkal és a vagyonbiztonsági hatásokat, kockázatokat közvetlenül
viselőkkel – folytatott kommunikációra.
Társaságunk vezetősége elkötelezett társaságunk minden működési területén a
vagyonbiztonság folyamatos fejlesztéséért, a vagyoni károk megelőzéséért.
Ennek érdekében működtetjük, rendszeresen felülvizsgáljuk és folyamatosan
fejlesztjük vagyongazdálkodási irányítási rendszerünket.
A megrendelők és beszállítók képviselőivel történő folyamatos kapcsolattartás
és kölcsönös függőség miatt irányítási rendszerünket a hatékony és kölcsönösen
előnyös megrendelő-szolgáltató, szolgáltató-beszállító partnerkapcsolatokra
alapozzuk, és alapvető kritériumainak betartása érdekében munkatársainktól
egyértelműen elvárjuk:
• A magas szintű vagyongazdálkodás elősegítését, valamint a

vagyonvédelem érvényesítését működésünkben és
partnerkapcsolatainkban egyaránt,
• A szakmai és jogszabályi követelmények betartását,
• Legyenek tudatában cégünk magas szintű vagyonbiztonsági kultúrájának
fontosságával, feladatukat ennek megfelelően végezzék és módszeresen
törekedjenek megvalósítására megrendelőink és beszállítóink
vonatkozásában egyaránt,
• A megrendelői tulajdon védelmi szempontjainak betartását és betartatását.
Célokat és előirányzatokat tűzünk ki, melyeket vagyongazdálkodási programok
végrehajtásával törekszünk elérni különös tekintettel az alábbi területeken:
• vagyonvédelmi kockázatok figyelemmel kísérése és csökkentése,
• Felkészülés és reagálás vagyongazdálkodási vészhelyzetekre,
• Kompetenciák fejlesztése képzésekkel,
• Monitoring folyamatok fejlesztése,
• vagyongazdálkodási teljesítmény növelése,
Annak biztosítására, hogy beszállítóink és alvállalkozóink közreműködésével
társaságunk megrendelőinek és partnereinek elvárásait, a jogszabályi és egyéb
követelményeket maradéktalanul kielégítő szolgáltatást nyújthassunk,
megköveteljük beszállítóinktól és alvállalkozóinktól a saját tevékenységükre
vonatkozó vagyongazdálkodási szemléletet.
Társaságunk elkötelezett a vagyongazdálkodással kapcsolatos jogi
kötelezettségek valamint egyéb vállalt követelményeknek való megfelelés iránt.
A cégvagyon védelmére kialakított intézkedések esetében fontosnak tartottuk,
hogy az intézkedések összhangban legyenek üzleti terveinkkel, folyamatos
üzletmenetet biztosítsanak.
Összegzésül: vagyongazdálkodási irányítási rendszerünkkel egy stabil,
megbízható, de megfelelő rugalmasságú cég működését tesszük lehetővé.
Társaságunk vállalatirányítási politikájában foglalt elvek betartása minden
munkatársunk számára kötelező.
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