
Integrált Irányítási Politika 
A Gyomai Kner Nyomda Zrt. – mint Magyarország több mint 135 éves könyv- és nyomtatványgyártói 
múltra visszatekintő nyomdája – hosszú távú stratégiai célja, hogy a hagyományokra építve 
megrendelőinek és üzleti partnereinek igényeit kiemelkedő minőségű, innovatív és biztonsági 
megoldásokat felvonultató termékeivel, a mindenkori piaci igényekhez és követelményekhez 
igazodva, rugalmas és pontos szolgáltatással, versenyképes árakkal elégítse ki. 

A Gyomai Kner Nyomda Zrt. stratégiai céljának elérése érdekében tevékenységét alacsony kockázati 
szinten, biztonságos körülmények között – a vonatkozó jogi előírások és szabályzók figyelembe 
vételével – végzi. Ennek érdekében az ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 szabványoknak, valamint  
a foglalkoztatás-egészségügyi és a személyes adatok védelméről szóló Európai Parlament és Tanács 
(EU) 2016/679 számú rendeletének megfelelően kialakított integrált irányítási rendszert vezetett be. 

A Társaság az integrált irányítási rendszerének működtetésével és folyamatos fejlesztésével biztosítja 

- termékei minőségének, az alkalmazott technológiai folyamatoknak, a minőségellenőrzési 
tevékenységnek megfelelő színvonalát, a piaci lehetőségekhez képest az elérhető legjobb 
műszaki megoldások alkalmazásával történő továbbfejlesztését, az üzleti partnerek 
elégedettségének és bizalmának növelését, 

- a környezettudatos működés fenntartását és fejlesztését, a környezetszennyezés megelőzése,   
a környezetkárosító hatások – különösen a zaj és légszennyezés – csökkentése, az ésszerű 
erőforrás gazdálkodás, a szelektív hulladékkezelés, a veszélyes anyagok mennyiségének 
csökkentése és kezelése által, 

- a termék- és gyártásbiztonságot, a kapcsolódó fizikai- és információbiztonsági környezet 
megfelelő színvonalát, a kezelt és feldolgozásra átvett személyes adatok jogszabályoknak 
megfelelő védelmét és az érintettek jogainak biztosítását 

- vevőivel és beszállítóival a jó partneri kapcsolatok kialakítását, minden partnerétől elvárja 
a szükséges erőfeszítést a minőségügyi, környezeti, foglalkozás-egészségügyi és 
információbiztonsági előírások betartásának érdekében,  

- a hatékonyság folyamatos növelését támogató folyamatokat, melybe dolgozóit is bevonja, akik 
számára biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
körülményeit, valamint a folyamatos továbbképzések és tudatosító programok által a vállalati 
kultúra fejlődését is. 

Partnereink észrevételeit igényeljük és örömmel fogadjuk, az elégedettségüket mérjük, az általuk 
nyújtott szolgáltatásokat értékeljük, mert így tudunk megfelelni a folyamatosan változó vevői 
igényeknek. 

A Gyomai Kner Nyomda Zrt. vezetősége elkötelezte magát a célok eléréséhez szükséges erőforrások 
biztosítására, munkavállalói vállalták, hogy az integrált irányítás politikában megfogalmazottaknak 
következetesen és maradéktalanul eleget tesznek, így a célok elérését közösen szavatolják.  
A vezetőség és minden dolgozó kiemelt fontosságúnak tartja a „Kner-hagyományok” folytatását, 
 a Társaság céljaival való azonosulást. 

„Életem értelme nem az, hogy nyomdász vagyok, hanem az, hogy szolgálok.” 
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