
 

Our principles are based on 
the following group-wide 
corporate values:
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We are a member 
of a global expertise 
network...

State-of-the-art custom designed machine manufacturing in Pécs 

Globális kompetencia-
hálózat tagja vagyunk, 
amely...

striving for a leading position in the field of custom designed 
machine manufacturing within the Körber Group, our goal is 
to be the preferred supplier of our customers.

doing its best for customer satisfaction and aiming for 
environmentally friendly solutions and optimized energy 
usage.

continuously improving its management systems, regularly 
analyzing risks and opportunities, ensuring business 
continuity in a proactive and planned manner.

building on local strengths and opportunities. 

aiming to be at the forefront of digitalization, innovation 
and people-centered leadership.

complying with all applicable legal requirements and 
monitoring legal changes.

committed to protecting the health and safety of its 
employees, and encouraging its employees and partners 
to do the same, and to be environmentally and energy 
conscious.

vezető pozícióra törekszik az egyedi gépgyártás területén 
a Körber csoporton belül, célunk, hogy vevőink preferált 
beszállítója legyünk.

mindent megtesz ügyfelei elégedettsége érdekében és
nagy súlyt fektet a környezet megóvására, valamint az 
optimális energiafelhasználására, előnyben részesítve a 
megújuló energiák használatát.

irányítási rendszereit folyamatosan fejleszti, rendszeresen 
elemzi a kockázatokat és lehetőségeket, az üzletmenet
folytonosságát proaktívan és tervezetten biztosítja.

épít a helyi adottságokra és erőforrásokra.

élen jár a digitalizáció, innováció és az emberközpontú
vezetés területén.

a mindenkori vonatkozó jogszabályi követelményeket
betartja és változásait figyelemmel kíséri.

elkötelezett munkavállalói egészségének és biztonságának 
védelmére, és erre, valamint környezet és energiatudatos-
ságra ösztönzi dolgozóit, partnereit is.

Irányelveink a következő, 
konszernszintű vállalati 
értékeken alapulnak:

Hiszünk abban, hogy a megfelelő 
időben elsőként kell helyesen cselekednünk.

Hiszünk abban, hogy az együttműködés 
vezet a sikerhez.

Hiszünk abban, hogy pénzügyi függetlenségünk 
megadja a vállalkozói szabadságot, 
és ez a tartós siker alapja.

We believe in being the first to do the right 
thing at the right time.

We believe collaboration leads to success.

We believe our financial independence gives 
us the freedom to be entrepreneurial and is 
the foundation for sustained success.
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