
 

Integrált Irányítási Rendszer Politika 

Társaságunk hidak, utak, vasutak, földalatti műtárgyak, vízi építmények, repülőterek, 

környezetvédelmi létesítmények, közművek, magasépítési és egyéb mérnöki szerkezetek 

tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. 

Tudatában vagyunk annak, hogy az építőipari tevékenységünk során alkalmazott technológiák 

hatással vannak az épített és természetes környezetünkre. Ezért a minőségügyet, a környezet 

védelmét, az energiahatékonyságot, a munkahelyi egészség és biztonság kérdését, valamint a 

honvédelmi szempontokat, továbbá az ezekkel kapcsolatos beszerzéseinket figyelmünk központjába 

állítjuk. A folyamatos fejlesztés a pillére jövőbeni piaci szereplésünknek, ezért minden szakmai-

műszaki újdonságra nyitottak vagyunk, biztosítva ügyfeleink és dolgozóink megelégedettségét. 

Célunk, hogy: 

 híd szerepét töltsük be a társadalom igényei és megrendelőink között; 

 feleljünk meg ügyfeleink jelenlegi és jövőbeli elvárásainak, igényeiknek, bizalmának; 

 minden lépésünk vegye figyelembe az emberi környezet javítását; 

 az erőforrások, termékek, szolgáltatások, energiatakarékos és tudatos felhasználásával 

hozzájáruljunk a fenntartható fejlődéshez és ezáltal biztosítsuk a jövő generáció életfeltételeit; 

 egyre kevesebb kockázattal járó munkavégzést valósítsunk meg. 

Elkötelezzük magunkat, hogy: 

 a vonatkozó jogszabályok, hatósági és egyéb előírások, szabványok követelményét és egyéb, 

vállalt követelményeket teljesítjük; 

 gondoskodunk a környezetszennyezés megelőzéséről és az energiahatékonyságunk javításáról; 

 tervezett módon intézkedéseket hozunk a környezeti- és az energiateljesítmény növelésére; 

 a célok eléréséhez szükséges feltételeket biztosítjuk, a célok teljesülését nyomon követjük; 

 a biztonsági alapelveket érvényre juttatjuk dolgozóink, alvállalkozóink és a munkavégzés 

hatókörében tartózkodók (vendégek, látogatók, lakosság stb.) biztonságának érdekében; 

 irányítási politikánkban foglaltak végrehajtását a legmagasabb vezetői szinten biztosítjuk; 

 a védelmi érdekek érvényesítéséhez megteremtjük a legkedvezőbb konstrukciós feltételeket. 

Alapelveink: 

 a biztonságos munkavégzés megteremtése a foglakoztatás alapvető feltétele; 

 a sérülések és foglalkozási megbetegedések megelőzhetőek, ez mindenki felelőssége; 

 a folyamatos képzések, vezetői ellenőrzések szükséges elemei a biztonságos munkahely 

kialakításának, az elvárt minőségű szolgáltatásnak, a környezetvédelemnek és az 

energiahatékonyságnak. 

Célunk elérése érdekében az ISO 9001, AQAP 2110 NATO, ISO 14001, MSZ 28001 (OHSAS 

18001), ISO 50001 hatályos szabványok és a VMR szerinti integrált irányítási rendszert 

működtetünk. 

 „JÓT S JÓL! EBBEN ÁLL A NAGY TITOK!” 
(Kazinczy F.) 
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