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A TEGE ELEKTRONIK Kft. minőség- és környezeti politikája 

A Társaságunk tevékenységének magas minőségi színvonala, a folyamatos fejlesztés , a 
vevőközpontú szemlélet előtérbe helyezése eredményezi a vevői elégedettség hosszú távú 
biztosítását. A fenntartható fejlődés ösztönzése érdekében környezettudatos gondolkodásunk részét 
képezi a természeti erőforrások optimális igénybevétele, hatékony felhasználása. 

Társaságunk kialakította, bevezette, és folyamatosan fejleszti az MSZ EN ISO 9001 :2015, MSZ EN ISO 
14001 :2015 szabványnak és a NATO AQAP 2110:2016 + AQAP 2210:2015 normatíváknak megfelelő 
minőség és környezetközpontú irányítási rendszerét. 

Vevői elégedettség javítása valamint a környezet iránti elkötelezettség érdekében : 

• a vevők követelményeit a jelenlegi és jövőbeli igényeknek megfelelően teljesítjük, valamint 
• az üzleti partnerekkel eredményes együttműködést alakítunk ki, 
• az érdekelt felek igényeit, elvárásait figyelembe vesszük , megfelelően teljesítjük , valamint 

tájékoztatjuk őket környezeti teljes ítéseinkről , 

• rendszerszemlélet alkalmazásával a szervezet működésének eredményességét folyamatosan 
fejlesztjük , 

• a jogi és egyéb előírások betartása által tevékenységünk minden minőségi és környezeti tényezőjét , 

hatását és kockázatát figyelembe vesszük és értékeljük a további veszélyek megelőzésére , 

• a folyamatok hatékonyságát a kockázatok figyelembevételével rendszeresen javítjuk, 
• tényeken alapuló döntéseket hozunk, 
• tevékenységünket környezettudatosan és elkötelezetten végezzük , 
• csapatmunkát alkalmazunk a szakmai feladatok hatékony megoldására. 

Munkatársainkkal tudatos ítjuk a minőségért és a környezetért felelős munkavégzés fontosságát, 
valamint biztosítjuk számukra a folyamatos szakmai fejlődést. 

Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szakmai képzés támogatására , a légügyi szakmai és szakember képzés 
támogatására, mely érdekében vezettük be és működtetjük hatékonyan képző szervezetünket. 

Szállítóinkkal ismertetjük a Társaságunk minőséggel és környezettel kapcsolatos irányelveit. Elvárjuk 
tőlük a közösen felvállalt követelmények megbízható teljesítését. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük a Magyar Honvédség részére történő szolgáltatások nyújtását, és a 
fegyveres szervezetek ellátását kifogástalan haditechnikai eszközökkel. 

Éves szinten minőség- és környezeti célokat határozunk meg, melyek teljesülését ellenőrizve mérjük 
működésünk hatékonyságának fejlődését. 

A Társaságunk minden vezetőjének feladata, hogy tevékenységét a minőség- · környezeti politika 
elvei szerint végezze, és ezt valamennyi munkatársától megkövetelje . .. ; 
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