A MAGASÉPÍTŐ ’99 KFT. MINŐSÉGPOLITIKÁJA
A Magasépítő ’99 Kft. elsőrendű üzleti célja, hogy tevékenységével a megrendelői
részére mindig a legmagasabb minőségben, az elvárt határidőre teljesítse
megbízásait. Ennek érdekében minden munkatársunk elkötelezi magát a
következőkre:
A tenderfelhívástól kezdve arra törekszünk, hogy szerkezetileg és átláthatóságában
egy színvonalas, a szolgáltatásunk minőségéről egy átfogó képet adó ajánlati anyagot
prezentáljunk megrendelőink részére.
Célunk, hogy egy ütemezett, átfogó, célra vezető munkafolyamatot állítsunk össze, és
mind a megrendelőink, mind pedig alvállalkozóink és saját alkalmazottaink számára
egy végrehajtható, orientált és a kivitelezést megkönnyítő ütemtervet biztosítsunk a
szükséges háttértámogatás megteremtésével.
Projektjeink sikeres lezárása után cégünk folyamatos fejlesztése érdekében - a vevői
visszajelzések elemzése után - lépésről lépésre megvizsgáljuk tevékenységünket,
majd a szükséges korrekciókat, fejlesztéseket végrehajtjuk.
Amellett, hogy törekszünk megrendelőink széleskörű igényeit a legjobb tudásunk
szerint a legmagasabb színvonalon teljesíteni, nem feledkezünk meg környezetünk
védelméről sem, melyet mind hulladékképzésünk szelektív rendszerezettségével,
mind pedig károsanyag-kibocsájtásunk minimális szinten tartásával szeretnénk óvni,
és azokat a megengedett határértékek alatt tartani.
Tudjuk, hogy színvonalas szolgáltatást csak biztonságos, egészséges és ergonomikus
munkakörnyezetben, megfelelő infrastrukturális háttérrel, eszközökkel, erőforrásokkal,
valamint egy pozitív szemléletet követő vállalati kultúrával lehet biztosítani, melyek
előteremtése és folyamatos fejlesztése szintén minőségpolitikánk fő célkitűzései
között szerepel.
Korszerű minőségirányítási eszközök alkalmazásával törekszünk a szervezeti
kiválóság elérésére, szolgáltatásainkkal pedig hírnevet, megbecsülést és a
megérdemelt eredményt szeretnénk elérni. Ennek érdekében, elkötelezetten végzett
minőségi munkával járulunk hozzá a Kft. alapvető céljának eléréséhez, mely nem más,
mint:
Kiérdemelni megrendelőink, partnereink
és dolgozóink megelégedését!
A Magasépítő ’99 Kft. minden alkalmazottja és alvállalkozója tisztában van
társaságunk minőségpolitikájával, tevékenységeink minőségorientáltságával, valamint
azon eljárásokkal, folyamatokkal, amelyek ezt biztosítják. Minőségpolitikánk, cégünk
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weboldalán is elérhető.
Meggyőződésünk, hogy a fenti minőségpolitika biztosítja az ISO 9001 szabványnak
megfelelő működést és ezen keresztül a szolgáltatásaink magas színvonalát.
Ahhoz, hogy fejlődésünket fenntartsuk és a növekvő megrendelői igényeknek
megfeleljünk, a cég vezetése elkötelezett a folyamatos fejlesztés iránt.
KÖRNYEZETPOLITIKA
Környezetpolitikánk a Magasépítő ’99 Kft. vezetősége által meghatározott irányelveket
követi, melyek a következő főbb célkitűzésekre épülnek.
A környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységünket az ISO 14001 szabvány és a
vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban végezzük.
Tevékenységünk során törekszünk a minél kisebb környezeti terheléssel járó
technológiák alkalmazására, és a hulladékok keletkezésének folyamatos
csökkentésére, a környezeti teljesítményünk állandó javítására. Célunk, hogy
rendszeresen fejlesszük azon folyamatainkat, melyekben optimalizálni tudjuk az
erőforrások felhasználását, hogy csökkenteni tudjuk a környezet terhelését, és
megelőzzük annak szennyezését, az anyagi és környezeti károk kialakulását, a
hulladékok keletkezésének folyamatos csökkentése, a környezeti teljesítményünk
javítása mellett.
Alkalmazottainkat folyamatosan képezzük, hogy a környezetvédelmi előírásokat minél
fontosabbnak tartsák, és ennek megfelelően végezzék munkájukat.
A vezetőség e politika betartását figyelembe véve optimalizálja a rendelkezésre álló
erőforrások felhasználását. Előírásaink betartásával jó példát szeretnénk mutatni
üzleti partnereinknek és óvni környezetünket a káros hatásoktól.
Legfőbb célunk, hogy megelőzzük a környezet szennyezést, anyagi és környezeti
károkat!
MEBIR POLITIKA
Az Magasépítő ’99 Kft. vezetése elkötelezte magát a MEB teljesítményének
folyamatos javítására, melynek tükrében: Működtetjük, és fejlesztjük a Munkahelyi
Egészségvédelmi és Biztonságtechnikai Irányítási Rendszerünket, új rendszereket
vezessünk be, mint pl. az SCC/VCA speciális és magasabb szintű munkavédelmi
rendszer kiépítése.
Célunk, hogy tevékenységünk feleljen meg a jogszabályi, vevői, alkalmazotti és egyéb
érdekelt felek követelményeinek. Rendszeresen vizsgáljuk munkáink során a
jelentkező veszélyeket és kockázatokat, a fő hangsúlyt a megelőzésre fektetjük.
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Elsődleges cél, hogy dolgozóink biztonságosan végezzék, legfőbb célunk, az
egészségvédelem erősítése, személyi sérülések megelőzése, törekvések az EBK
teljesítmények folyamatos javítására, az egészségre káros, akár fizikai, akár szellemi
téren megelőzzük mindazon tevékenységeket, eseményeket, melyek a
munkavégzéssel kapcsolatban jelentkezhetnek.
Másodlagos cél minden olyan tevékenység, hatás minimalizálása, mely akár csak a
lehetőségét is magában hordozza, hogy balesetet vagy egészségkárosodást
eredményezzen. Egészségvédelmi és biztonságvédelmi céljaink elérése érdekében
egyrészről biztosítjuk dolgozóink számára a megfelelő hátteret, legyen az
munkakörnyezeti, egyéni védőfelszerelés, vagy erőforrásbeli támogatás. Másrészről
állandó tréningekkel, továbbképzésekkel segítjük elő, hogy minimalizáljuk a
munkavégzés során az esélyét bármilyen kockázati tényező előfordulásának.
Az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés és az ehhez szükséges
feltételek megteremtése, valamint a megfogalmazott célkitűzéseink megvalósítása a
Magasépítő ’99 Kft. dolgozóinak nem csak érdeke, hanem egyben kötelessége is.
A Magasépítő ’99 Kft. minőségpolitikája minden dolgozó részére elérhető a cég belső
hálózatán.
A Magasépítő’99 Kft. integrált politikai nyilatkozata
A Magasépítő’99 Kft vezetősége elkötelezett a vevők, a jogszabályi előírások és egyéb
érdekelt felek elvárásainak megfelelő követelmények teljesítése, a minőség-,
környezetirányítási, valamint a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási
rendszer, valamint a meghatározott teljesítmények folyamatos fejlesztése, jobbítása
iránt.
Társaságunk alapvető céljai közé tartoznak az alábbiak:
− a vállalkozást olyan szinten működtetni, hogy a magas szintű vevői
elvárásoknak is meg tudjon felelni,
− környezet védelme, környezetszennyezés, balesetek megelőzése,
− jogszabályi és egyéb felek előírásainak való megfelelés.
Céljaink eléréséhez az alábbi vezetési eszközöket vesszük igénybe:
1.

Társaságunk a tevékenységére kialakította, működteti és fejleszti az MSZ EN
ISO 9001:2015 nemzetközi szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert,
melyet kiegészített az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ ISO 45001:2018
szabványoknak megfelelő rendszerekkel. A vállalkozásunk az irányítási rendszer
kialakítása és működtetése során a szervezet környezetét megismeri és felméri
és a szükséges mértékben az érdekelt felekkel kommunikál is.
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2.

Biztosítjuk, hogy az integrált politikánkat szervezetünk alkalmazottjai,
alvállalkozói és az érdekelt felek megismerjék, megértsék és elfogadják.
Ugyanakkor törekszünk arra, hogy természetes igényévé váljon a minőségi és
környezettudatos és balesetmentes munkavégzés és élet minden munkatársunk
számára, melyhez a szükséges feltételeket biztosítjuk számukra, beleértve:
− az egyértelmű szervezeti felépítést és feladatlebontást,
− az ehhez rendelt világos döntési szinteket, és felelősségvállalást,
− a folyamatos szakmai, környezetvédelmi, munkabiztonsági képzést és
továbbképzést,
− megfelelő munkakörnyezetet, infrastruktúrát és erőforrásokat.

3.

A szolgáltatási tevékenységünk során a nem megfelelő munkavégzés,
szolgáltatás és a balesetek, vészhelyzetek megelőzésére, elkerülésére, illetve a
pro-aktív szemlélet kialakítására helyezzük a hangsúlyt.

4.

A szolgáltatási tevékenységünk során törekeszünk arra, hogy javítsuk a
környezeti teljesítményünket, minimalizáljuk a környezeti hatásainkat, a
keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségét, melyhez a
technológiánkat folyamatosan korszerűsítjük, illetve a felhasznált anyagokat is
felülvizsgáljuk és a dolgozókat is folyamatosan képezzük ezek megfelelő
használatra.

5.

Együttműködő partnereinktől is elvárjuk a minőségi szolgáltatás, a környezet
védelme és a munkabiztonság iránti elkötelezettséget, melyet a működésünk
során felügyelet alatt is tartunk.
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