ZALA ELEKTRO KFT Minőség-, Környezetpolitika
A Zala Elektro Kft. vezetősége céljául tűzte ki, hogy szolgáltatásai minőségének, környezetvédelmének
fejlesztése, megrendelői körének bővítése, valamint a vevői elvárások maradéktalan teljesítése érdekében
kidolgozza, és bevezeti az MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015, NATO AQAP 2110:2016
normatív dokumentum előírásai szabvány szerinti irányítási rendszerét.
Tevékenységünket elsősorban vevőink igénye határozza meg, de figyelembe kell vennünk a jogszabályok,
szabványok alkotta keretet, a kor technikai fejlődését, és a konkurens cégek szolgáltatásainak színvonalát.
Régiónkban a villanyszerelési tevékenységek, villamos elosztó berendezések gyártási területén
meghatározó pozíciót töltünk be.
Társaságunk küldetése, hogy a fentieknek megfelelően:
 Olyan magas műszaki és szakmai színvonalú szolgáltatásokat nyújtsunk, melyek minősége
megfelel megrendelőink elvárásainak,
 Hosszútávon biztosítva ezzel társaságunk eredményes működését,
 Öregbítve hírnevét, versenyképességünk növelését.
 Fejlesszük folyamatosan szolgáltatásaink, minőség- és környezetirányítási rendszerünk
színvonalát.
 Maradéktalanul tartsuk be a szerződésekben vállalt kötelezettségeinket.
 Erősítsük dolgozóink, alvállalkozóink minőség melletti elkötelezettségét.
A Zala Elektro Kft. eddigi ténykedése során is törekedett a környezetvédelem szempontjainak figyelembe
vételére, a vonatkozó előírások betartására, ennek a folyamatnak szerves folytatásaként az alábbi
feladatokat tűztük ki magunk számára:
 A rendszer működtetése során gondoskodunk tevékenységünk környezeti hatásaival kapcsolatos
törvényi, hatósági előírások folyamatos figyelemmel kíséréséről, és teljesítéséről;
 A szabványban leírt rendszer által biztosított eszközökkel folyamatosan értékeljük környezeti
teljesítményünket és gondoskodunk a rendszer folyamatos javításáról;
 Feltárjuk, szabályozzuk és folyamatosan megfigyeljük azokat a kritikus tevékenységeket és tényezőket,
amelyek jelentősebb tényleges vagy potenciális hatást fejtenek ki a környezetre.
Ennek megfelelően különös figyelmet fordítunk a következőkre:
 Törekszünk arra, hogy az alvállalkozók, valamint gépeink megfelelő műszaki állapotban legyenek,
és azokat úgy üzemeltetjük, hogy a lehető legkisebb energiafelhasználással, a környezet lehető
legkisebb terhelésével tudják feladatukat ellátni;
 Megteszünk minden műszakilag és gazdaságilag megtehető lépést a véletlenszerű és a normál
üzemmenet során előforduló környezetszennyezés megelőzésére, és ilyen szemléletre
ösztönözzük a környezetre jelentősebb hatással levő alvállalkozóinkat, beszállítóinkat is;
 Tevékenységünk során törekszünk a keletkezett hulladékok mennyiségének csökkentésére,
újrafelhasznált illetve újrafelhasználható anyagok alkalmazására, amelyet az alvállalkozói
munkavégzés során is érvényesítünk;
 A fenti feladatok végrehajtása érdekében környezeti célokat és előirányzatokat tűzünk ki, melyek
végrehajtását környezetvédelmi programban tervezzük meg. A program végrehajtását folyamatosan
követjük, a célokat és előirányzatokat rendszeresen felülvizsgáljuk.
A fentiek segítségével – lehetőségeihez és súlyához mérten - a Zala Elektro Kft. is megpróbál hozzájárulni
a környezeti problémák csökkentéséhez
Küldetésünknek és közzétett Nyilatkozatunknak megfelelően a Társaság vezetése kötelezi magát e
szemlélet kialakítására, bevezetésére és fenntartására és folyamatos fejlesztésére a társaság minden
szintjén. Elvárja alkalmazottjaitól, alvállalkozóiktól hogy e szemléletet megértsék, elfogadják, és munkájuk
során folyamatosan érvényesítsék, bizonyítva ezzel elkötelezettségüket a minőség, környezetvédelem és
a Társaság iránt.

Szervezetünket alkalmassá tesszük egy magas szintű, hatékony és ellenőrzött minőség- és
környezetirányítási rendszer működtetésére, amely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN
ISO 14001:2015 nemzetközileg elismert szabvány követelményeinek és egyben szavatolja partnereink
megelégedettségét, bizalmát és Társaságunk tartós fennmaradását.
A Társaság elfogadott Nyilatkozata közös gondolkodás és akarat eredménye, mely a minőség- és
környezetirányítási rendszer működtetésén keresztül érvényesül.
A Zala Elektro Kft. vezetői példamutató és kezdeményező szerepet vállalnak a minőség- és
környezetirányítási rendszer szervezésében, feladatuknak tekintik a Nyilatkozat megismertetését és
megértetését dolgozóikkal, alvállalkozóikkal. Ezzel párhuzamosan a dolgozóknak, alvállalkozóknak
munkájuk eredményével bizonyítaniuk kell, hogy a minőségi és környezetvédelmi előírásokat megértették,
és szigorúan betartják.
Bevezetett irányítási rendszerünkkel megrendelőink elvárásain túl szeretnénk elérni, hogy partnereink előtt
példa értékű legyen a vállalkozásunk színvonala.
Magas szinten kívánjuk kielégíteni vevőink kifejezett és elvárt igényeit növelve ezzel bizalmukat
szolgáltatásaink iránt. Tudatosítani szeretnénk, hogy a Zala Elektro Kft. által végzett villanyszerelési,
elosztó berendezés gyártási tevékenység kiváló minőségű, és megfelel a legszigorúbb előírásoknak, eleget
téve az ökológiai követelményeknek.
A bevezetett irányítási rendszerrel biztosítékot és bizonyítékot kívánunk szerezni, szolgáltatni vevőink és
önmagunk számára, hogy tevékenységeink szervezetten és ellenőrzötten történnek, és minden ésszerű
óvintézkedést megtettünk megrendelőink, munkatársaink védelmének biztosítására.
Legfőbb célunk:





Vevőink, partnereink mindenkor elvárt minőség, környezetvédelem iránti igényének kielégítése,
biztosítva ezzel
a társaság eredményes működését.
Alkalmazottainknak biztos és megfelelő életkörülményeket teremteni.
Öregbíteni a vállalkozás hírnevét, megtartva a versenyképességet és ezzel biztosítani tartós
fennmaradását.

A kialakított minőség-környezetpolitika közös gondolkodás, és akarat eredménye, amely az irányítási
rendszer működtetésén keresztül valósul meg.
A vezetőség kötelezi magát e szemlélet kialakítására, bevezetésére és fenntartására a vállalkozás minden
szintjén.
A Zala Elektro Kft. vezetői példamutató és kezdeményező szerepet vállalnak az irányítási rendszer
szervezésében, valamint a kockázat szemléleti mód iránt elkötelezett. Feladatuknak tekintik a
minőségpolitika megismertetését és megértetését a dolgozóikkal, üzleti partnereikkel.
Társaságunk dolgozóinak munkájuk eredményével kell biztosítani, hogy a fenti törekvéseinket, a
minőségügyi előírásokat jól megértették és azokat magukénak vallva betartják.
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