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INTEGRÁLT MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETPOLITIKÁJA
A belföldi és a nemzetközi piacok megtartása, bővítése, a vevői kapcsolatok fejlesztése érdekében
a T.E.T.T. Mérnökiroda Kft. vezetősége kiemelt figyelmet fordít a gépalkatrészek és az
acélszerkezetek gyártása szakterületén a termék előállítás és a kapcsolódó szolgáltatások
minőségi színvonalának folyamatos emelésére, a komplexitás biztosítására, meghatározó
követelményként kezelve a vevői elégedettség elérését és növelését, a környezeti teljesítmény
folyamatos javítását, a környezet védelmét és a környezetszennyezés megelőzését.
Társaságunk vezetése elkötelezett a vevői-, jogszabályi- és egyéb alkalmazható követelmények
teljesítése, az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok
követelményeinek megfelelő Integrált Minőség- és Környezetirányítási Rendszer hatékony
működtetése és folyamatos fejlesztése iránt, amely meghatározó eleme vállalatirányítási
rendszerünknek. Céljaink elérése érdekében mindennemű természeti erőforrás felhasználást,
annak maximális megbecsülésével és tiszteletben tartásával, a fenntartható fejlődés biztosításával
valósítunk meg.
Az elkövetkező időszakra vonatkozóan az alábbi, a szervezet jövőbeni stratégiájának is megfelelő,
a minőség- és környezeti céloknak keretet adó cselekvési programot határoztuk meg:
 Termékeinket mindig az elvárt minőségben, a vevői igények teljes körű figyelembe vételével
állítjuk elő. Csak olyan feladatokra vállalkozunk, melynek elvégzésére a szükséges belső,
vagy külső erőforrások hiánytalanul rendelkezésünkre állnak.
 Gyűjtjük, elemezzük és lehetőségeinkhez mérten teljesítjük a Társaság működési
környezetében meghatározott érdekelt felek minőséggel és környezeti teljesítménnyel
kapcsolatos elvárásait, a megelégedettséget igazoló visszajelzéseit, kölcsönösen
előnyös és hosszú távú kapcsolatok kialakításán munkálkodunk.
 Szállítóinkkal és alvállalkozóinkkal korrekt partneri viszony kialakítására törekszünk,
célunk stabil, megbízható szállítói kör alkalmazása. Elvárjuk a minőségi és környezeti
követelményeknek megfelelő teljesítést és ennek megfelelően alakítottuk ki és
alkalmazzuk minősítési rendszerünket. Kiemelt figyelemmel kísérjük kiszervezett
folyamatainkat, meghatározva és alkalmazva az ellenőrzési szerepkört.
 A fenntartható fejlődés fenntartása érdekében feltárjuk folyamatainkban a kockázatos,
gyenge pontokat és a fejlesztési lehetőségeket, majd összhangban integrált minőség- és
környezeti céljainkkal intézkedéseket teszünk folyamatainkban a kockázatok okainak
megszüntetésére és a lehetőségek bevezetésére.
 Lehetőségeinkhez mérten folyamatosan fejlesztjük infrastruktúránkat, törekszünk az elvárt
minőségű munkahelyi környezet, valamint az egészséges és biztonságos munkavégzés
feltételeinek biztosítására.
 Törekszünk a tevékenységünk során az energia felhasználásának csökkentésére, a hulladék
keletkezés minimalizálására. Ennek érdekében törekszünk az anyagtakarékos megoldások
keresésére és az alkalmazott gyakorlat olyan irányú fejlesztésére, hogy a veszélyes anyagok
felhasználása és a veszélyes hulladékok keletkezése csökkenjen.
 Kiemelten kezeljük munkatársaink szakmai felkészültségének javítását, továbbfejlesztését,
képezzük és motiváljuk dolgozóinkat, hogy munkájukat minőség- és környezettudatos
szemlélettel, felelősen végezzék.
 Korrekt és nyitott belső és külső kommunikációs rendszert, valamint minőség- és környezeti
teljesítményértékelő rendszert alakítunk ki és tartunk fent.
A Minőség- és Környezeti Politikánkban rögzített stratégiai feladataink mindennapi gyakorlatban
történő alkalmazását Társaságunk vezetése nem egy megoldandó feladatnak, hanem minden
tevékenységébe szervesen beépülő, elengedhetetlen feltételnek tekinti és az ezzel történő
azonosulást valamennyi munkavállalójától megköveteli.
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