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2.1 Vezetői nyilatkozat 

A Szerviz-Trans Kft. vezetése kinyilvánítja és rögzíti azon elkötelezettségét, hogy hulladék 

szállítás és tovább értékesítésre történő előválogatási tevékenysége szabályozott és 

eredményes végrehajtása érdekében kialakítja, működteti és folyamatosan fejleszti az ISO 

9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabvány követelménynek megfelelő minőség- és 

környezetirányítási rendszert.  

A Kft. vezetése az integrált irányítási rendszer hatékony működése érdekében gondoskodik 

arról, hogy  

 Nyilvánvalóvá tegye érintett dolgozói számára a vevői, jogszabályi és egyéb 

szabályzatokban előírt követelmények teljesítésének fontosságát, 

 Meghatározza és munkatársaival elfogadtassa Minőség-és környezeti politikáját, 

 Minőség- és környezeti célokat tűzzön ki, 

 Az eredményesség érdekében vezetőségi átvizsgálásokon értékelje a rendszer működését 

és meghatározza a fejlesztési területeket, irányokat, 

 Biztosítsa a feladatok ellátásához a megfelelő erőforrások rendelkezésre állását. 

 

 

Budapest, 2018. október 18. 

 

 ………………………………………. 

 Szappanos László 

 ügyvezető  
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2.2 Minőség-, és Környezeti politika  

A hosszú távú eredményesség és fejlődés érdekében kiemelkedően fontosnak tekintjük az 

ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 számú szabvány szerinti integrált irányítási 

rendszer működtetését és folyamatos fejlesztését. 

Ezzel összhangban  

MINŐSÉG- és KÖRNYEZETI POLITIKÁT 

az alábbiakban határozzuk meg: 

Fő célunk a kiépített piaci kapcsolataink megtartása és fejlesztése a megrendelőink 

megelégedettségének az elnyerése és a környezet védelme. 

Kiemelt figyelmet fordítunk szolgáltatási tevékenységünk megbízhatóságára, 

pontosságára, amely kihatással van költségeink alakulására is. 

Beszállítóinkkal stabil együttműködésre törekszünk. Ennek érdekében elvárjuk tőlük, 

hogy vállalásukat időben és térben megbízható módon teljesítsék.  

Minden partnerünkkel kölcsönös elégedettségen nyugvó, hosszú távú, korrekt üzleti és 

szakmai kapcsolatot igyekszünk kialakítani. 

Mindezzel összefüggésben nagy figyelmet fordítunk az új technikai és technológiai 

eredmények gyakorlati alkalmazására a jó minőségű és a költségtakarékos munkavégzés 

céljából. 

A Szerviz Trans Kft. a nem veszélyes hulladékok begyűjtése és válogatása során 

elkötelezett a környezetvédelmi követelmények, valamint az érdekelt felek 

követelményeinek betartása iránt, támogatja a fenntartható fejlődést. Ennek 

megvalósítása érdekében bevezettük, fenntartjuk, és folyamatosan fejlesztjük az ISO 

14001:2015 szabvány követelményeinek megfelelő környezetirányítási rendszert, amely 

rendszerben a következő alapelveket vesszük figyelembe: 

 Társaságunk célja a környezeti kockázatok elkerülése, valamint a kockázatok 

olyan alacsony szinten tartása, amilyen mértékben lehetséges. Társaságunk 

vezetése elkötelezett a vonatkozó jogszabályokban és határozatokban foglaltak 

teljesítéséért. 

 Munkatársaink a környezet védelmének, energia hatékony működésnek a 

főszereplői. Folyamatos képzéssel gondoskodunk arról, hogy kifejlesszük bennük 

a tudatos munkavégzés képességét.  

 Társaságunk vezetősége elkötelezett a környezetvédelem folyamatos 

fejlesztéséért, a környezetszennyezés megelőzéséért. 

Célunk: 

 Légszennyezés csökkentése, 

 Lerakásra kerülő hulladék-kibocsátás csökkentése, 
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 Energiateljesítmény növelése 

 

Minőség-és környezetirányítási rendszerünk működtetésének eredményeként évről-évre 

növelni kívánjuk bevételünket, s ezzel egyidejűleg dolgozóink elégedettségét. 

Dolgozóink jövőjét hosszú távon kívánjuk biztosítani. Ennek fejében elvárjuk minden 

munkatársunktól, hogy munkaképességét, magatartását a fegyelmezett, kiváló, minőségi 

munkavégzésre fordítsa. 

Jövőnket a folyamatosan garantált minőség, a környezetvédelem és a kiszámíthatóság 

biztosításával kívánjuk megalapozni. 

 

Mivel szolgáltatásunk minőségét, környezetvédelmi törekvéseinket alapvetően 

befolyásolják a megrendelőink és beszállítóink, ezért különös figyelmet fordítunk arra, 

hogy partnereinkkel kölcsönösen előnyös kapcsolatot építsünk ki és tartsunk fent, ahol 

felhívjuk figyelmüket a környezetvédelmi követelményekre.  

 

Jelmondatunk: 

Mi újrahasznosítjuk a hulladékot! 

 

Budapest, 2018. október 18.  

                    ................................................. 

          Szappanos László  

        ügyvezető 


