Minőség- és környezeti politika
A TURA-Terv Mérnökiroda Kft. stabil működésre, megrendelőkörének szélesítésére, a megrendelői
igények kiszolgálására, és a gazdasági eredményességének megvalósítására törekszik.
Ezt a célt, többek között a minőség- és környezetirányítási rendszerünk az MSZ EN ISO 9001 és az
MSZ EN ISO 14001 szabványok szerinti bevezetése és fenntartása szolgálja. Politikánk azokat a
vezérfonalakat fogalmazza meg, amelyekre működésünket, illetve a minőség- és környezetirányítási
rendszerünket építjük.
Vállalkozásunk irányítási rendszere által szabályozott fő folyamata a következő:
közlekedési infrastruktúrák (autópályák, autóutak, kerékpárutak, vasutak, hidak,
parkolok, üzemanyagtöltő állomás és kereskedelmi létesítményekhez kiszolgáló utak)
komplex műszaki tervezése, közreműködés a megvalósításban szakmai
tanácsadásokkal
Gazdasági eredményességünk legfőbb forrása az elégedett vevő. Irányítási rendszerünket úgy
alakítottuk ki, hogy az vevő-centrikus legyen, valamint szervesen kapcsolódjon a többi
szabályozásainkhoz. Így a tervezési, számviteli, környezetirányítási és egyéb rendszerekkel szoros
egységet valósítson meg. Ennek megfelelően:
•

Tevékenységünk középpontjában az ügyfelek állnak, a sikert az ő elismerésük jelenti.

• Ügyfeleink önkormányzati és országos igények kielégítését várják el, ezért munkánk
minősége egyúttal társadalmi követelmény is.
• Tervezési tevékenységünknél a gazdasági mutatók mellett figyelembe vesszük a tervezési
terület társadalmi igényeit és a környezetre gyakorolt hatásait is.
• Tervezési tevékenységünk alapja, hogy a tervek feleljenek meg a jogi követelményeknek,
és szakmai szabványoknak és elvárásoknak.
• A minőségképességünk fenntartása érdekében, a tervezési tevékenységet folyamatosan
fejlesztett számítógépes rendszerrel támogatjuk.
• A cég jövőjének alapja, hogy munkatársaitól ötletgazdagságot, teljesítményt és
megbízhatóságot vár el.
• Versenyképességünk fontos eleme munkatársaink folyamatos továbbképzése.
• Fejlődésünk egyik fontos eleme, hogy részt veszünk a tervezési tevékenységünkkel
kapcsolatos szakmai fórumok munkájában, és figyelemmel kísérjük a szakma nemzetközi
fejlesztéseit is.
• Alvállalkozóink kiválasztásánál minőségügyi szempontokat is figyelembe veszünk.
• A nem megfelelőségeket igyekszünk megelőzni, figyelemmel kísérjük, ellenőrizzük saját és
alvállalkozóink tevékenységét, hibáinkat folyamatosan korrigáljuk, igyekszünk elkerülni
azok ismétlődését.
Vállalkozásunk hosszú távon kíván a szakterületen minél elismertebb lenni. Ehhez olyan rendszert
működtetünk, amely lépésről – lépésre mérhetően javítható elemekből áll és ennek megvalósítására
törekszünk.
Cégünk vezetősége és minden munkatársa elkötelezett az alkalmazható követelmények teljesítése, a
minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer folyamatos fejlesztése és a minőség- és
környezeti teljesítménye növelése iránt.
A cégvezetés a minőségpolitikáját közzé teszi, megismerteti minden munkatársával és
alvállalkozójával, valamint elvárja az ezzel való azonosulást, a minőségtudatos munkavégzést.
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