
 
INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 

V Á L L A L A T I  P O L I T I K A  
 

 

A KEHOSZ Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. vezetőinek meggyőződése, hogy a magas szakmai 

színvonalú minőségi munkavégzés alapvető tényező a Társaság eredményesebb működésében és piaci 

sikerében. 

A vezetőség kötelezettséget vállal az MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ EN 

ISO 50001:2012 és az MSZ 28001:2008 szabványok követelményeit kielégítő Integrált Irányítási 

Rendszer működtetésére. A rendszer folyamatos fejlesztésének érdekében dokumentált célokat 

határozott meg a rendszer által szabályozott teljes alkalmazási területre vonatkozóan. A fenti 

szabványok szerint tagolt elkötelezettségünket az alábbiak tartalmazzák. 

 

A minőségről: 

A KEHOSZ Kft. legfontosabb célja, hogy a környezetvédelmi berendezések tervezése, építése, 

szervize, tisztítása, veszélyes hulladék szállítás és környezeti kármentesítés tevékenységek 
folyamatos jó minőségének egyenletes biztosításával valamint folyamatos fejlesztésével feleljen meg a 

hazai és a nemzetközi előírásoknak, jogszabályoknak, teljesítse a magunk és megrendelők által 

támasztott legmagasabb szakmai és minőségi követelményeket! 

Nagy hangsúlyt fektetünk a beszállítók és alvállalkozók megbízhatóságára, termékeik és 

szolgáltatásaik kiegyensúlyozott, magas minőségére. Folyamatosan fejlesztjük tevékenységünk 

szakmai és minőségi színvonalát: új technológiákat, termékeket, szolgáltatásokat vezetünk be, hogy 

elérjük vevőink elégedettségét. 

A környezetvédelemről: 

Céljainkat a környezet iránti felelősség vállalásával, a környezetvédelmi előírások betartásával lehet 

csak elérni. 

Elköteleztük magunkat a vonatkozó hazai és nemzetközi környezetvédelmi és energiahatékonysági 

előírások betartása, a környezetszennyezés megelőzése, tevékenységünkre meghatározott 

környezeti tényezőkkel kapcsolatban előírt intézkedések teljesítése és az energiahatékonyságunk 

fokozása mellett. 

Környezeti és energiairányítási céljainkat, illetve környezetvédelmi tevékenységünket úgy alakítjuk, 

hogy biztosítsuk a folyamatos fejlődést, az energiahatékonyság folyamatos javítását, a megelőzés 

elvének következetes alkalmazását. Gazdasági lehetőségeinkhez mérten az elérhető legjobb technikák 

alkalmazásával, a szükséges erőforrások és információk rendelkezésre bocsátásával törekszünk a 

környezet terhelésének, illetve az energia felhasználásunk csökkentésére. 

Beszállítóinkkal, és alvállalkozóinkkal szemben ugyanolyan magas szintű környezetvédelmi 

követelményeket támasztunk, mint amilyeneket saját teljesítményünkkel kapcsolatban 

megfogalmaztunk. 

A környezetvédelem iránti elkötelezettségünket folyamatosan kommunikáljuk munkatársaink, 

partnereink és minden más érdekelt csoport felé. Párbeszédet folytatunk, és konstruktív 

együttműködésre törekszünk az érdekelt felekkel. Ügyfélszolgálatot tartunk fenn a hatékony, operatív 

együttműködés érdekében. 

A munkahelyi egészség és biztonság témaköréről: 

Feladatainkat munkatársaink úgy végzik, hogy a fenti követelmények mellett maximális hangsúlyt 

kapjon a munkavégzés során a munkahelyi egészség és biztonság témakör által lefedett terület az MSZ 

28001:2008 szabvány követelményeinek megfelelően. A sérülések és egészségkárosodások 

megelőzése érdekében egészségmegőrző programunk a kötelező, rendszeres orvosi felülvizsgálatok 

mellett Társaságunk lehetőséget biztosít munkatársaink részére sport tevékenységek folytatására. 

 

Munkatársaink jelen dokumentumnak való elkötelezettségét a Politika nyilvánosságra hozatalán túl 

oktatásokkal, rendszeresen szakmai és minőséggel kapcsolatos képzésekkel kívánja a Társaság 

vezetése elősegíteni, növelni. 

 

Szeged, 2018.01.02. 
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