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3. A Metal 99 Kft. integrált politikai nyilatkozata 

A Metal 99 Kft vezetősége elkötelezett a vevők, a jogszabályi előírások és az érdekelt felek elvárásainak 

megfelelő követelmények teljesítése, a minőség-, környezetirányítási, valamint a meghatározott 

teljesítmények folyamatos fejlesztése, jobbítása iránt. Ezen elkötelezettségünk biztosítása érdekében szem 

előtt tartjuk a vevő termékkel, szolgáltatással kapcsolatos elvárásait, a környezetünk védelmét, a tulajdonosok 

érdekeit, és a cégnél dolgozó munkatársak elégedettségét is.  

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 szabványnak 

megfelelő rendszerrel. A vállalkozásunk az irányítási rendszer kialakítása és működtetése során a szervezet 

környezetét megismeri és felméri és a szükséges mértékben az érdekelt felekkel kommunikál is. 

 

A minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer legfontosabb elemei a termék előállítás során: 
MINŐSÉG  MEGBÍZHATÓSÁG AZONOSÍTHATÓSÁG 

 

A környezetközpontú irányítási rendszer legfontosabb elemi a termék előállítás során: 
TAKARÉKOSSÁG  GAZDASÁGOSSÁG    KÖRNYEZET TUDATOSSÁG 

 

Célkitűzésünk elérése érdekében a legfontosabbnak a következők megvalósítását tartjuk:  

  - A Vezetők és dolgozók munkájuk során a minőséget és a hibamentességet tartsák a legfontosabbnak, 

különös tekintettel a Tömegközlekedési járművek és egyéb tömegközlekedési berendezések alkatrészeinek 

és részegységeinek, valamint egyéb fémszerkezeteknek tervezése, fejlesztése, gyártása és javítása során, 

figyelembe véve a „zöld” gondolkodást és a vonatkozó előírásokat, jogszabályokat. Kapcsolatot tartanak fenn 

és együttműködik a hatóságokkal, érdekelt felekkel, társadalmi szervezetekkel. 

   - 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 munkavégzés és élet minden munkatársunk számára, melyhez a szükséges 

feltételeket biztosítjuk számukra. 

  - A gyártási 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. 

    - Munkatársaink ösztönzéséhez hosszútávon is biztosítjuk a munkahely megőrzését, megfelelő szociális 

ellátást, az új munkatársak kollektívába történő mielőbbi beilleszkedését.  
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