Társaságunk minőség, környezeti és munkahelyi egészség és
biztonság politikája
A társaság vezetése és valamennyi munkatársa
elkötelezett annak érdekében, hogy termékeinek és szolgáltatásainak
minősége folyamatosan megfeleljen vevőink igényeinek,
tevékenységünk a lehető legkisebb környezetterheléssel valósuljon meg,
munkatársaink és a felügyeletünk alatt végzők tevékenysége
biztonságos és egészséges munkahelyi körülmények között történjen.
Integrált irányítási rendszerünk érvényességi területe a következő:
építőipari fővállalkozás, épületek, csarnokok generálkivitelezése, kivitelezése,
épületgépészeti rendszerek (vízellátás, csatornázás, gázellátás, központi fűtés, szellőzés)
tervezése és kivitelezése
Saját akaratunkból kinyilvánítjuk, hogy kialakítottunk, bevezettünk és folyamatosan működtetünk, és
továbbfejlesztünk egy olyan integrált irányítási rendszert, amely kielégíti az
MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ ISO 45001:2018
szabványok követelményeit és az megfelel társaságunk céljainak.
Alapvető érdekünk az integrált irányítási rendszer folyamatos működtetése, fejlesztése,
minőségi termékek és szolgáltatások nyújtása partnereinknek,
szoros kapcsolat kialakítása mind a vevőinkkel, mind a szállítóinkkal.
A természeti erőforrásokat azok maximális megbecsülésével és tiszteletben tartásával használjuk fel,
hatékony módszereket alkalmazunk a tiszta környezetért
partnereink, termékeink felhasználói,
munkatársaink és a lakosság megelégedettségére.
A társaság üzleti céljai elérése érdekében tevékenysége végzése során
kiemelt figyelmet fordít munkatársaink és a felügyeletünk alatt tevékenységet végzők
munkahelyi egészségvédelmére és biztonságára.
A fentiek teljesítése érdekében társaságunk termékeinek tervezése, előállítása, szolgáltatásaink
nyújtása során a következőket vállaljuk:
 törekszünk a környezetvédelem, munkahelyi egészség és biztonság jogszabályi és egyéb
követelményeinek betartásán túlmenően, annak folyamatos javítására, a szennyezés megelőzésére
és a környezeti terhelés csökkentésére
 eljárásokat és megfelelő mérőszámokat vezetünk be a környezeti eredmények értékelésére
 azonosítjuk és elemezzük a tevékenységünkből fakadó kockázatokat, ez által minimálisra
csökkentjük az érintettek egészségét és környezetét károsító hatásokat, biztosítva ezzel a
biztonságos munkavégzést, a balesetek bekövetkezésének kockázatát
 tevékenységünk során törekszünk az anyagok és energia hordozók gazdaságos felhasználására
 képezzük és ösztönözzük munkatársainkat, hogy munkájukat az integrált irányítási politikával
összhangban végezzék, munkatársainkkal rendszeres oktatások és továbbképzések keretében
ismertetjük ezen követelményekkel
 kialakítunk és fenntartunk egy korrekt külső-és belső kommunikációs rendszert
 ösztönözzük és segítjük alvállalkozóinkat, beszállítóinkat, hogy munkájukat integrált irányítási
politikánkkal összhangban végezzék
Elkötelezettek vagyunk integrált irányítási rendszerünk folyamatos fejlesztésére, a minőségi
termékek előállítására és a környezetszennyezés megelőzésére, munkatársaink és partnereink
egészségének megőrzésében.
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