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MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETI POLITIKA 
 

 
 

Az ELECTRO-COORD MAGYARORSZÁG NONPROFIT KFT. vezetése kinyilvánítja és rögzíti azon elkötelezettségét, hogy 
a tevékenységi körébe tartozó és az alkalmazási területben kiemelt tevékenységei magas szintű és eredményes 
ellátásának támogatására működteti és folyamatosan fejleszti az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 
14001: 2015 szabványok követelményeinek megfelelő rendszerét, amely érvényessége a főtevékenységre és az 
annak megvalósítását elősegítő valamennyi kapcsolódó tevékenységekre kiterjed. 

Alkalmazási terület meghatározása: 

Használt elektromos és elektronikai berendezések visszavételének, begyűjtésének, hasznosításának és 
ártalmatlanításának szervezése. 

Alkalmazási terület személyi hatálya: 

Kiterjed a szervezet valamennyi – a feladatokban munkaköri kötelezettségből, illetve egyedi megbízás alapján 
eljáró – munkavállalójára.  

Alkalmazási terület működési és területi hatálya:  

ELECTRO-COORD MAGYARORSZÁG NONPROFIT KFT. Budapest, Váci út. 12. I em/1 alatt található székhelyén végzi a 
tevékenységét. 

E célok elérése érdekében az alábbiakra köteleztük el magunkat: 

• A minőség- és környezetirányítás iránti elkötelezettség a vezetés minden szintjének feladata és 
felelőssége. 

• Biztosítjuk, hogy minden dolgozó megismerje társaságunk Minőség- és Környezeti Politikáját, az 
integrált irányítási rendszerünk céljait, felépítését, megvalósításának módszereit. 

• Vezetőségünk a lehetőségekhez mérten a működéshez szükséges erőforrásokat biztosítja, annak 
érdekében, hogy az integrált irányítási rendszerünket hatékonyan működtethessük és 
továbbfejlesszük, valamint ügyfeleink igényeit megfelelően és gazdaságosan teljesíthessük.  

• Folyamatosan felmérjük az érdekelt feleink igényeit és ezeknek megfelelően működtetjük az 
integrált irányítási rendszerünkkel együtt a folyamatainkat. 

• Munkatársaink folyamatos képzésével, ösztönzésével biztosítjuk a minőség és környezet iránti 
elkötelezettséget, valamint a minőség- és környezet szemléletű társasági arculat kialakítását. 

• Új tevékenységeink bevezetésénél, a meglévők korszerűsítésénél, valamint szolgáltatásunk 
fejlesztése során figyelembe vesszük az ügyfeleink szempontjait. 

• Beszállítóink felé kialakítjuk minőségi elvárásainkat, és kiválasztásuknál arra törekszünk, hogy 
azoknak megfeleljenek. 

• Folyamatosan kontroláljuk vevőink elégedettségi szintjét. 
• A megszerzett ismeretek birtokában folyamatosan törekszünk az integrált irányítási rendszerünk 

fejlesztésére. 
• A mindenkori jogszabályoknak, határozatoknak és az általunk vállalt egyéb követelményeknek 

eleget teszünk. 
• Szoros és folyamatos kapcsolatot tartunk partnereinkkel a minőségi igényeik felmérése, a 

minőség terén elért eredményeink visszaellenőrzése érdekében. 

Az ELECTRO-COORD MAGYARORSZÁG NONPROFIT KFT. valamennyi alkalmazottjának ragaszkodnia kell a cég 
„Minőség- és Környezeti politikájához”, valamint az Integrált Irányítási Kézikönyvének és a kapcsolódó 
dokumentumok előírásaihoz. Gondoskodunk arról, hogy ezeket a munkatársaink megismerjék és alkalmazzák.   

Ezen dokumentum aláírásával személyesen is megerősítem az integrált irányítási rendszerünk melletti 
elkötelezettségünket. 

Budapest, 2018. január 15. 
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