A FA-FORG-TECH HUNGÁRIA KFT
MINŐSÉG ÉS KÖRNYEZETI POLITIKÁJA

A FA-FORG-TECH HUNGÁRIA KFT. tulajdonosainak elsődleges célja, hogy a társaság
hosszútávon, eredményesen működjön, melynek legfontosabb feltétele a megrendelők
megelégedettsége. Mind a vezetés, mind a munkatársak elkötelezettek a megrendelők
igényeinek és elvárásainak.
Törekvésünk, kiváló minőségű, magas szakmai színvonalú közúti jelzőtáblák gyártása,
kihelyezése, forgalmazása, valamint útburkolati jelek festése, amely mindenkor előtérbe
helyezi a megrendelők igényeit, a minőségi munkavégzést és a környezet védelmét.
A társaság minden tulajdonosa és munkatársa, tevékenysége során szakmailag magas szinten,
körültekintően, lelkiismeretesen, a vonatkozó előírásoknak és szakmai előírásoknak mindenben
megfelelően, legjobb tudása szerint, tisztességesen jár el. Céljainkhoz tartozik, hogy
szolgáltatásainkat gyorsan, pontosan és rugalmasan teljesítsük.
A környezeti tényezők meghatározásával a környezeti előirányzatok kitűzésével, a veszély és
kockázatértékelés elvégzésével tudjuk az érdekelt felek megelégedettségét biztosítani.
Törekszünk a hosszú távú együttműködésre a megrendelőinkkel.
Az Integrált Irányítási rendszer működtetésével a következők betartását tartjuk szem
előtt:
• a társaság versenyképességének, piaci pozícióinak, jó hírnevének és stabilitásának
folyamatos erősítése,
• a vevői megelégedettség és kedvező külső megítélés folyamatos javítása,
• a környezetszennyezés megelőzésére való törekvés,
• a társaságra vonatkozó jogszabályok figyelemmel kísérése és azok maradéktalan betartása,
• ellenőrizni és csökkenteni a működésünknek, illetve a szállítóink tevékenységeinek
környezeti hatásait,
• jó közérzetet biztosító munkahelyek fenntartása és fejlesztése,
• a tevékenység során használt technológiák és a technikai eszközök fejlesztése.
Ennek érdekében, éves rendszerességgel felülvizsgáljuk és értékeljük a kockázatainkat, és a
nem megengedhető kockázatot jelentő veszélyforrások bekövetkezési valószínűségének vagy
hatásának csökkentésére intézkedéseket léptetünk életbe. Nem megengedhetőnek tekintjük azt
a kockázatot, ami:
• veszélyezteti a működésünk folytonosságát,
• a megrendelő, a munkatársak elégedettségét és közérzetét rontja.
Az Integrált Irányítási rendszer MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001 szabványok
szerinti működtetésével és folyamatos fejlesztésével hozzájárulunk ahhoz, hogy a társaság
nyereségesen működjön, fejlődjön és elismertsége egyre szélesebb körben megvalósuljon. A
megfogalmazott célok teljesülését rendszeresen figyelemmel kísérjük és új célok
megfogalmazásával segítjük az Integrált Irányítási rendszerünk folyamatos fejlesztését.
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