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MINOSEGPOLITIKAI NYILATKOZAT

A TRUSZ-q, I{fL kiildet^e
D korsze i, magos szinvondlti szolgtiltatds nyfjtdsa a tart6lyok 6s azok szerelv6nyeinek,

cs6vezetdkeinek tisztitAsAra, javitdsfua 6s id6szakos vizsgdatAra (szivdrgrisvizsg6lat),
helyszlni technol6giai szerel6s6rc vonatkoz6an;

F a megrendel6kn6l ilzemeld berendez6sek biztons6gos iizemelteteset lehet6v6 tev6
tisztitdsi, javitdsi, technol6giai szerelesi 6s feliilvizsgdlati szolgAltafis megbizhatui
v6gzdse, rnely alapul szolgril a vev6ink el6gedetts6g6hez;

> vev6ink elvrirr4sainak, igenyeinek marad6ktalan 6s gazdas6gos teljesitdse a szolgtittttt^
fo lyamato s fej Ie s ztC s ivel;

b a vevdi eldgedettsdg nbvelise a min6segir6nlt6si rendszer alkalmazds6val (beleertve
azokat a folyamatokat, amelyek a rendszer folyamatos f€jleszt6s6t 6s a vev6i, valamint az
alkalmazand6 kdtelez6 6s szab6lyoz6 kdvetelm€nyeknek val6 megfelel6s6g biztositdsdt
szolgrllj 6k);

l a TRIASZ-95 Kft , jd himeeiftek eftsftise;
> munkatiwsink megbecsiildse, szakmai tuddsuk 6s embed tulajdons6guk rilland6

fej leszt6se,
D az egdsTsdges, a hbrnyezettel hormoniku\an m{ikiidd tev4kenysdg felt6teleilek

magteremt6se, szem el6tt tartva a magyax kijmyezetv6delmi jogszabrilyoknak va16 teljes
megfelel€st.

A TRIASZ-95 Kff. folyamatos fejl6d6se 6rdek6ben olyan m6dszereket €s eljdrrisokat
kivrinunk alkalmazni, amivel biztositani tudjuk a hat6kony miik6d6st, olyan feltdtelek
teljesitese mellett, melyet a min6s6girdnltiisi rendszer k6vetelmenyeit e16ir6 MSZ EN ISO
9001:2015 szabv6ny 6s a speciiilis miiszaki kdyetelm6nyeket el6ir6 nemzeti szabvdnyok
alkalnazrisa jelent.

Auak 6rdek6ben, hogy kitiizdtt c6lunkat el6rjiik, min6segpolitik6nkat a kdvetkez6k szerint
hatiirozom meg:

A TRIASZ-g5 Kft. tevekenys6gi tedileterc mindenkor 6rv6nyes nemzeti miiszaki szabv6nyok,
tovabbA reszletesen dokumentAlt m6dszerek szigoru betaltas6val 6s betartatdsdval biztositom
a szolg6ltat6s 1negbizhat6s{g{t 6s magas min6s6gi szintj6t, amelyek kiterjednek az 6ghet6,
glujt6 hat6sti, mar6 6s mergez6 folyad6kok 6s olvadekok tdrcl6tartalyainak tisztitasita.,
javitds6ra 6s feliilvizsgdlatara, helyszini technol6giai szerel6sere, kisegit6 tevekenysegk6nt a
vesz6lyes hullad6kok sz6llit6sara.
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A TRIASZ-95 Kfl. fe1e16s vezet6jek6nt biztositom a c6g tev6kenys6g6hez, a megbizhat6
szolgdltat6shoz a negfe1el6 k6pzettsegii 6s szdmri szem6lyzetet, a szemelyzet sziikseges
tov6bbkdpzds6t. A szem6lyzet tendelkezik szakmai ismeretekkel 6s gyakorlattal, felel6ssegi-
6s hatdskdre j61 meghatarozott. A min6s6girdnyit6si vezet6 kdzvetleniil a fels6 vezet6 alA
rcndelt.

Biztositom a magas szinvonalt miiktjd6shez sziiks6ges anyagi feltdteleket, amely mag6ba
foglalja a miiszer, eszkdz, informatikai hardver 6s szoftver fejlesztes6t. azok rendszeres
karbantad6sdr er a rr616eszk6zdk ekiin krlibr6l6sdl4ritelesit6sd{.

Biztositom a munkabiztons6gi el6irasoknak megfe1el6 kdmyezetet, az el6irrisoknak megfelel6
anyagok 6s m6dszerek a1kalmaz6sdt.

A sziiks€ges vegyszerek, vesz6lyes anyagok biztons6gos t6roldsdt megoldjuk, megel6zve
ezzel a kdmyezetl 6rtekek vesz6lyeztet6s6t, illetve elfogadhat6 szintre csdkkentjiik a vegl
anyagok hat6sainak szem6lyekre jelentkez6 kock zat6t,

A vesz6lyes hullad6k szdllitAs6t az 6rintett Megyei Kom6{yhivatal Kdmyezetv6delmi 6s
Term€szetvddelmi F6oszt6ly hatfuozatAban foglalt feltdteknek megfelejoen vegezziik.

Beszalit6iDkt6l 6s alvdllalkoz6inkt6l megkdvetelem, hogy az riltaluk nyijtott term6k
megfeleljen a TRIASZ-95 Kft. mindsegi kdverelmenfnek.

A nin6s6girAnyit6si rendszerben, folyamatainlban 6szlelt hib6kat folyamatosan helyesbitjiik,
megel6z6 tevekenys6get vegziink. Megval6sitjuk az indik6torokon alapul6
folyamatszab6lyoz6st.

A min6s6gir6nlt6si rendszer eredm6nyes miikijd6se 6rdek6ben elrcndelem, hogy a TRIASZ-
95 I(ft. megfelel6 hatAskiirrel felruh6zott min6segiranyitAsi vezet6je a Min6segirfultdsi
Kezikdn].r'ben foglaltaknak megfelel6en v'gezze e\ feladatait. A Min6s6girrinlt6si
Kezikdnyv 6s az abban hivatkozott dokumentumok tartalm6nak ismeret6t. valamint az abban
el6irtak betaftesat a TRIASZ-g5 Kfl. szemdlyzete sz6mAra kdtelez6en elrendelerl.

Nfregyh6za, 201gjanutu 14.
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