
 

   

 

Minőség- és Környezeti Politika 
 

A   Tempó-Loki Tűzoltókészülék-javító Kft. Vezetősége és Munkatársai, célul tűztük ki a  -kézi és hordozható tűzoltó 

készülékek ellenőrzése, javítása és forgalmazása, tűzvédelmi eszközök forgalmazása, tűzjelző és oltó rendszerek 
karbantartása, építészeti tűzvédelem, égéskésleltető anyagok értékesítése-  tevékenységünk során, a magas színvonalú 
termék és szolgáltatás nyújtását, valamint hatékony és versenyképes együttműködést a megrendelőinkkel, folyamatosan 
növekvő megelégedettségük mellett. Cégünk megbízhatóságra törekszik annak érdekében, hogy korrekt, hiteles partnerként 

ismerjenek el a szolgáltatásaink nyújtása során. 

 

A Tempó-Loki Tűzoltókészülék-javító Kft. Vezetősége, és Munkatársai, elkötelezzük magunkat a tevékenységünk 

végzése során a környezetünk védelmére, a környezetterhelés minimalizálására és a környezeti teljesítményünk folyamatos 
javítására. 
Piaci helyzetünk megtartásának és jövőbeni eredményeink javításának elengedhetetlen feltétele a környezetközpontú 
gondolkodásmód érvényesítése a szervezetünk működése során. 
  
Ennek érdekében elköteleztük magunkat, hogy: 
 

 törekszünk a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodásra és a környezetszennyezés megelőzésére 

 tevékenységünket a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével és a vonatkozó jogszabályok 
maradéktalan betartásával végezzük, valamint 

 tevékenységünk környezetre gyakorolt hatását folyamatosan ellenőrizzük és a lehetőségekhez mérten javítjuk. 
 
Ezen célok elérése érdekében: 
 

 tevékenységünk végzése során figyelembe vesszük a megrendelői követelményeken túl minden érdekelt fél 
igényét és elvárásait 

 megfelelünk a vonatkozó törvényeknek, jogszabályi- és egyéb hatósági előírásoknak 

 Cégünk azt a képességét, hogy az ügyfelek elvárásait kielégítse - megfelelő magas színvonalon tartsa - 
világosan megismerhető és az elvárásoknak mindenben megfelelő szolgáltatás nyújtásával érheti el. 

 egyenletesen jó minőségű termékekkel és szolgáltatással megfelelünk a korszerű piaci igényeknek, hosszú 
távon biztosítjuk az egyre szélesedő, bővülő megrendelői kört, ez által megteremtve a vállalkozás stabil 
gazdasági bázisát, 

 a megrendelőinkkel, szállítóinkkal kölcsönösen előnyös kapcsolat fenntartása a célunk, 

 döntéseinket a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével hozzuk meg 

 a környezeti hatások csökkentése érdekében környezeti célokat tűzünk ki, ezek megvalósulását folyamatosan 
nyomon követjük, értékeljük, 

 csökkentjük a tevékenységünk által okozott zaj és porterhelést, valamint törekszünk a keletkező hulladékok 
mennyiségének lehetőség szerinti csökkentésére, 

 kiemelt figyelmet fordítunk a veszélyes hulladékok szakszerű tárolására, elszállíttatására, 

 minőség –és környezeti politikánkat minden Munkavállalónkkal, Beszállítónkkal és Alvállalkozónkkal 
ismertetjük, valamint elérhetővé tesszük a nyilvánosság számára, 

 
A környezetközpontú működés mellett alvállalkozóinktól, beszállítóinktól is elvárjuk a környezettudatos magatartást, illetve 
előnyben részesítjük az ilyen szemlélettel rendelkező Partnereket. 
A minőség- és környezetirányítási rendszerünk folyamatos működtetésével, a rendszeres kockázatelemzéssel és helyesbítő 
tevékenységünkkel törekszünk a megbízók elvárásainak egyre magasabb szinten megfelelni és a minőség- és 
környezetirányítási rendszert folyamatosan fejleszteni, tökéletesíteni.  
 

A minőségi munkavégzést és a környezetvédelmet elsőrendű fontosságúnak tekintjük, ezért minden 
Munkavállalónktól elvárjuk, hogy munkájával hozzájáruljon a Kft. minőség- és környezeti politikájának 
megvalósításához, és az MSZ EN ISO 9001:2015 illetve az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelő 
irányítási rendszerek eredményes működtetéséhez és fejlesztéséhez. 
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