
 

Ez a dokumentum a Nematech

 
 
A Nematech Kft. az Ügyfelei számára megfizethető, időben leszállított és hibamentes termékeket 
kínál. A céljaink eléréséhez ISO 9001 és ISO/TS 16949,
működtetünk, valamint biztosítjuk a megfelelő 
 

 
Minőségpolitikai alapelveink a következőek:
 
1. Vevőink megtartása a legfontosabb, amelyet elégedettségük megismerésével, az 

elvárásaiknak való minél magasabb szintű megfeleléssel igyekszünk elérni.
2. Minden munkatársunk személy szerint is felelős az általa gyártott termék minőségéért. 
3. Dolgozóink elégedettsége különösen fontos számunkra, amit rendszeresen vizsgálunk.
4. Kollégáinkat állandó minős

hogy az előttük álló feladatokat minél hatékonyabban oldhassák meg. Ehhez megfelelő 
oktatási törzsanyagokat hoztunk létre, amelyek területenként elosztva tartalmazzák a 
szükséges információkat.  

5. Fontosnak tartjuk beszállítóinkkal a mindenki számára kölcsönösen előnyös 
munkakapcsolatot, folyamatosan motiváljuk és segítjük őket a vevőink követelményeinek 
minél magasabb szintű megfelelésre, az igazoltan egyenletes és jó minőségű beszállítások 
teljesítésére. 

6. Minőség- és környezetirányítási
folyamatos fejlesztése, működtetése alap
törekszünk a felmerülő kockázatok elkerülésére ill. minimalizálására.

7. A selejtes munkavégzés megelőzése és minél alacsonyabb szinten tartása kiemelt célunk. 
8. A felmerülő problémákat mindig a keletkezés területén kell megoldani, és olyan javító

megelőző intézkedéseket kell hozni, amik megakadályozzák a problémák ismételt 
előfordulását. A problémák megoldását csapat munkában, dolgozóink bevonásával kell 
elvégezni. 

9. A folyamatosan fejlesztés cégünk minden területén kiemelt fontosságú, minden dolgozónak 
lehetősége van javaslatait egy ötlet

10. Elköteleztük magunkat a 
környezeti értékeink védelme mellett.

 
Ezzel a Minőségpolitikai Nyilatkozattal a Vállalat vezetősége kötelezi magát arra, hogy minden 
dolgozója tartalmi korlátozás nélkül követi a minőségpolitikán
kitűzött célokat teljesítsük, és hogy a termékek minősége megfeleljen Vevőink követelményeinek. 
 
Cégünk minden dolgozójának a megrendelés felvételétől a megrendelés lezárásáig, az alapanyag 
beérkezésétől az áru kiküldéséig, a 
minőségi követelmények ráeső részét. 
 
 
Budapest, 2018. Január 
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Tenyei Zoltán 
minőségirányítási vezető 

 

 

 

Minőségpolitika 

NP-01 
 

Verzió szám: 1.   Dátum: 2018.01.09.   Oldalszám: 

 

ch Kft. tulajdona, továbbadása és felhasználása
hozzájárulása nélkül tilos! 

A Nematech Kft. az Ügyfelei számára megfizethető, időben leszállított és hibamentes termékeket 
A céljaink eléréséhez ISO 9001 és ISO/TS 16949, tanúsított minőség

, valamint biztosítjuk a megfelelő infrastrukturális és üzemeltetési feltételeket.

Minőségpolitikai alapelveink a következőek: 

Vevőink megtartása a legfontosabb, amelyet elégedettségük megismerésével, az 
való minél magasabb szintű megfeleléssel igyekszünk elérni.

Minden munkatársunk személy szerint is felelős az általa gyártott termék minőségéért. 
Dolgozóink elégedettsége különösen fontos számunkra, amit rendszeresen vizsgálunk.
Kollégáinkat állandó minőségpolitikai-, illetve szakmai oktatásban, tréningben részesítjük, 
hogy az előttük álló feladatokat minél hatékonyabban oldhassák meg. Ehhez megfelelő 
oktatási törzsanyagokat hoztunk létre, amelyek területenként elosztva tartalmazzák a 

 
Fontosnak tartjuk beszállítóinkkal a mindenki számára kölcsönösen előnyös 
munkakapcsolatot, folyamatosan motiváljuk és segítjük őket a vevőink követelményeinek 
minél magasabb szintű megfelelésre, az igazoltan egyenletes és jó minőségű beszállítások 

irányítási rendszereink (ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001) 
folyamatos fejlesztése, működtetése alapvető fontosságú Cégünk életében

a felmerülő kockázatok elkerülésére ill. minimalizálására. 
A selejtes munkavégzés megelőzése és minél alacsonyabb szinten tartása kiemelt célunk. 
A felmerülő problémákat mindig a keletkezés területén kell megoldani, és olyan javító
megelőző intézkedéseket kell hozni, amik megakadályozzák a problémák ismételt 

ordulását. A problémák megoldását csapat munkában, dolgozóink bevonásával kell 

A folyamatosan fejlesztés cégünk minden területén kiemelt fontosságú, minden dolgozónak 
lehetősége van javaslatait egy ötlet-ládába helyezni. 
Elköteleztük magunkat a tiszta és rendezett munkakörülmények (5S, Lean), valamint a 
környezeti értékeink védelme mellett. 

Ezzel a Minőségpolitikai Nyilatkozattal a Vállalat vezetősége kötelezi magát arra, hogy minden 
dolgozója tartalmi korlátozás nélkül követi a minőségpolitikánkra vonatkozó előírásokat, hogy a 
kitűzött célokat teljesítsük, és hogy a termékek minősége megfeleljen Vevőink követelményeinek. 

Cégünk minden dolgozójának a megrendelés felvételétől a megrendelés lezárásáig, az alapanyag 
beérkezésétől az áru kiküldéséig, a gyártástól az elektronikus adatfeldolgozásig teljesítenie kell a 
minőségi követelmények ráeső részét.  
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sa a társaság írásos 

A Nematech Kft. az Ügyfelei számára megfizethető, időben leszállított és hibamentes termékeket 
minőségirányítási rendszereket 

és üzemeltetési feltételeket. 

Vevőink megtartása a legfontosabb, amelyet elégedettségük megismerésével, az 
való minél magasabb szintű megfeleléssel igyekszünk elérni. 

Minden munkatársunk személy szerint is felelős az általa gyártott termék minőségéért.  
Dolgozóink elégedettsége különösen fontos számunkra, amit rendszeresen vizsgálunk. 

, illetve szakmai oktatásban, tréningben részesítjük, 
hogy az előttük álló feladatokat minél hatékonyabban oldhassák meg. Ehhez megfelelő 
oktatási törzsanyagokat hoztunk létre, amelyek területenként elosztva tartalmazzák a 

Fontosnak tartjuk beszállítóinkkal a mindenki számára kölcsönösen előnyös 
munkakapcsolatot, folyamatosan motiváljuk és segítjük őket a vevőink követelményeinek 
minél magasabb szintű megfelelésre, az igazoltan egyenletes és jó minőségű beszállítások 

rendszereink (ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001) 
vető fontosságú Cégünk életében. Működtetésüknél  

 
A selejtes munkavégzés megelőzése és minél alacsonyabb szinten tartása kiemelt célunk.  
A felmerülő problémákat mindig a keletkezés területén kell megoldani, és olyan javító-
megelőző intézkedéseket kell hozni, amik megakadályozzák a problémák ismételt 

ordulását. A problémák megoldását csapat munkában, dolgozóink bevonásával kell 

A folyamatosan fejlesztés cégünk minden területén kiemelt fontosságú, minden dolgozónak 

tiszta és rendezett munkakörülmények (5S, Lean), valamint a 

Ezzel a Minőségpolitikai Nyilatkozattal a Vállalat vezetősége kötelezi magát arra, hogy minden 
kra vonatkozó előírásokat, hogy a 

kitűzött célokat teljesítsük, és hogy a termékek minősége megfeleljen Vevőink követelményeinek.  

Cégünk minden dolgozójának a megrendelés felvételétől a megrendelés lezárásáig, az alapanyag 
gyártástól az elektronikus adatfeldolgozásig teljesítenie kell a 


