ENVIROINVEST ZRT.
AZ ENVIROINVEST ZRT. MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETPOLITIKÁJA

Cégünk minőség-és környezetpolitikájának pillérei: a minőség, a megbízhatóság,
korszerűség,

a környezet

megóvása,

a

környezetszennyezés csökkentése,

a

felelősségvállalás, a munkatársak elkötelezettsége, a hatályos jogszabályok betartása.
Az ENVIROINVEST Zrt. tevékenységeinek középpontjában a környezetvédelem áll, ennél
fogva a Társaság elkötelezett a környezet védelme, a fenntartható fejlődés és a
környezetközpontú szemlélet iránt. Szakmai feladatainkat is eszerint teljesítjük, ami egyben a
vállalkozás minőségi munkavégzésének is a záloga.
A vállalkozás tulajdonosai és vezetői elkötelezettek a minőség-és környezetirányítási rendszer
magas szintű működtetése, eredményességének fokozása és folyamatos fejlesztése iránt.
Környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és biotechnológiai szakmai tevékenységeink a
környezet védelmét, illetve a környezetterhelés csökkentését szolgálják.
Felelősségünk tudatában magas színvonalú, megbízható, korszerű szolgáltatás nyújtását
garantáljuk. Célunk megrendelőink, partnereink egyedi, egyéni igényeinek rugalmas
kielégítése, megelégedettségük folyamatos növelése, versenyképességünk állandó javítása.
1.

Társaságunk
tevékenységeire

környezetvédelmi,
kialakítottuk,

hulladékgazdálkodási
működtetjük

és

és

állandóan

biotechnológiai
fejlesztjük

az

MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerint működtetett
integrált irányítási rendszerünket.
2.

A Zrt. vezetősége arra törekszik, hogy a munkatársak azonosuljanak a minőség-és
környezetpolitika céljaival, természetes igénnyé váljon a minőségi munkavégzés,
környezet védelme ,a kezdeményezés a minőség javítására.

3.

Szolgáltatásaink során és működésünk minden területén a folyamatokban rejlő
kockázatok felismerésére, a nem megfelelő munkavégzés megelőzésére helyezzük a
hangsúlyt.

4.

Kiemelt figyelmet fordítunk a környezeti terhelések, valamint az általunk alkalmazott
technológiák kockázataira, a kockázatok megelőzésére, az alkalmazott technológiák
fejlesztésére, valamint a felhasznált energiaforrások csökkentésére.

5.

A Társaság gondoskodik környezetvédelmi teljesítményeinek folyamatos javításáról, a
célok,

előirányzatok, környezeti programok

megfogalmazása, megvalósítása és

ellenőrzése biztosításáról, valamint gondoskodik arról, hogy valamennyi munkatárs
ismerje meg annak rá vonatkozó tartalmát.

6.

Pontos, naprakész dokumentáltsággal garantáljuk vállalkozásunk tevékenységeinek
áttekinthetőségét, azonosítását, nyomon követhetőségét.

7.

Megbízóinkkal kötött szerződéseinknek a mindenkori hatályos jogszabályok és egyéb
szabályozó követelményeknek megfelelően, magas szakmai színvonalon teszünk eleget.

8.

Figyelemmel kísérjük vevőink, partnereink igényeit, termékeinkkel, szolgáltatásainkkal
való megelégedettségét.

9.

Beszállítóinktól is elvárjuk a minőség iránti elkötelezettséget; a környezettudatos
magatartást,

előnyben

részesítjük

a

minőség-és

környezetirányítási

rendszert

működtető, vagy ezeknek megfelelő minőségű termékeket, szolgáltatásokat biztosító
szervezeteket.
10. Folyamatosan figyelemmel kísérjük, értékeljük alvállalkozó és szolgáltató partnereink
teljesítményét.
11. Mérjük teljesítményünket, hogy a mérések eredményeit alapul használhassuk integrált
irányítási rendszerünk folyamatos fejlesztéséhez.
12. Új tudományos eredmények felhasználásával folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat,
technológiáinkat a környezeti szempontok és a költségcsökkentés lehetőségeinek
figyelembevételével.
13. Gondoskodunk arról, hogy minőség-és környezetpolitika nyilvános legyen az érdekelt
felek számára.
A minőségjavítási tevékenység, az önellenőrzés és a folyamatos önképzés minden
munkatársunkkal szemben kötelezően elvárt feladat, hogy ez által partnereink elismerése
alapján Társaságunk jó hírét megőrizzük és tovább növeljük.
A minőség-és környezetközpontúságot úgy kezeljük, mint az ENVIROINVEST Zrt.
hosszú távú fennmaradásának és fejlődésének egyik meghatározó tényezőjét, továbbá
piaci versenyképességünk növelésének nélkülözhetetlen eszközét.

Pécs, 2013. január 10.

Kovács Árpád László
vezérigazgató

