
Minőségpolitikai Nyilatkozat 

A Társaság a Társaság biztonsága és ügyfeleinek elégedettsége érdekében folyamatos és állandó 
minőségjavításra törekszik. A minőséget tevékenysége meghatározó tényezőjének tekinti, ezért a minőség 
minden döntésében, működésének minden területén elsőbbséget élvez. 

Ennek érdekében elkötelezzük magunkat arra, hogy: 

� Törekszünk a műszaki tervezés magas szintű, a minőségi követelményeket kielégítő színvonalú ellátására a 
megismert Ügyfél igényeknek megfelelően. 

� Kötelességünk hogy ezeket az igényeket a mindenkori szakszerűségi követelményeknek: 

• a rendeltetési és felhasználói célokkal, 

• a hazai és nemzetközi gyakorlatban alkalmazott jól bevált technikai és technológiai módszerekkel, 
eljárásokkal, 

• a törvényi előírásokkal, illetve a hazai és nemzetközi szabványokkal, 

• az előírt és megkívánt biztonsági követelményekkel összhangban elégítsük ki. 

� Következetesen törekszünk arra, hogy Társaságunk minden tagja világosan lássa: 

• a fentiekben megfogalmazott minőség biztosítása számára az arra vonatkozó előírások és 
munkafolyamatok pontos rögzítését és betartását jelenti, 

• részt kell vennie a minőség iránti elkötelezett magatartás kialakításában, bevezetésében és folyamatos 
fejlesztésében, 

• felelősséget kell vállalnia az általa vagy közreműködésével készített műszaki tervek, termékek 
minőségéért. 

� Törekszünk a minőségirányítási rendszer hatékonyságának folyamatos növelésére és folyamatos 
fejlesztésére: 

• a fentiekben megfogalmazottak érdekében mérhető minőségcélokat tűzünk ki, 

• mérésüket rendszeresen elvégezzük, hogy a folyamatos javulást biztosítsuk. 

� Beszállítóink kiválasztásánál, partneri kapcsolatokban a minőségközpontú magatartás és eredményesség 
alapvető követelmény. 

Minőségirányítási tevékenységet Társaságunknál a Minőségügyi vezető együttműködve az ügyvezető 
igazgatóval, együtt irányítja. 

A minőségirányítási feladat ellátását a minőségügyi vezető segíti, aki ezen a területen önálló intézkedési joggal 
rendelkezik. 

Célunk, hogy társaságunk: 

� a minőségirányítással kapcsolatos tulajdonosi és alkalmazotti elvárásoknak megfeleljen, 

� Ügyfeleink minőségi igényeit maradéktalanul, gazdaságosan kielégítse, 

� partneri megítélése kedvező legyen, 

� minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése, 

� minőségirányítási rendszer hatékonysága folyamatosan növekedjen, 

� versenyképességét, piaci pozícióit, hírnevét folyamatosan erősítse, 

� minőségkultúrája fejlődjön, a minőség iránti elkötelezettség minden tagunknak és alkalmazottunknak belső 
késztetéssé, igényességgé formálódjon. 

Ennek érdekében a Minőségirányítási Kézikönyvben, mint Társaságunk minőségirányítási szabályzatában 
foglaltakat minden tagunk és alkalmazottunk köteles betartani. 

Szolnok, 2018. 02.08. 
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