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2. számú melléklet
Politika
A Pintér Vállalatcsoport fő tevékenységi köre építmények, létesítmények, technológiai rendszerek,
berendezések, acélszerkezetek, nyomástartó berendezések, ipari csővezetékek, speciális
hulladéktárolók, daruk, darupályák, rögzítéstechnikai megoldások és ipari robotok tervezése, gyártása,
hegesztése, szerelése, üzembe helyezése, karbantartása és kivitelezése fővállalkozóként, valamint beton,
betontermék gyártása kiterjesztve nukleáris területre is.
A termékminőséget a Vevők igénye, felhasználási cél, termékállításra is vonatkozó műszaki jogszabályi,
szabvány és más követelmények együttes alkalmazása határozza meg.
A folyamatos megfelelés érdekében bevezetésre került az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015, a MSZ
45001:2018, EN 1090-1,2 szabványok szerinti, valamint 275/2013. (VII.16.) kormányrendelet, a
44/2016. (XI.28.) NGM rendelet /2014/68/EU irányelv G, és B+F modulja, MSZ EN ISO 3834-2:2006;
MSZ EN 13445 sorozat; MSZ EN 13480 sorozat, AD2000 Mbl. HP sorozat 2014/68/EU irányelv I.
melléklet, 3.1.5 fejezet, EN 764-5. bek. 6.2.2 8/2018. (VIII.17.) ITM rendelet vonatkozó előírásait,
továbbá az NBSZ és TBSZ nukleáris területen végzett tevékenységekre vonatkozó előírásait figyelembe
vevő integrált MIR-KIR-MEBIR.
A vonatkozó követelmények ismertetésével és következetes alkalmazásával a munkatársakban
tudatosodik munkahelyi egészségvédelem és biztonságnak, a környezet védelmének és a szakmai,
minőségi munkavégzésnek a kapcsolata, azzal kapcsolatos saját felelőssége, ami egyúttal a
környezetterhelés minimalizálást, sérülések és egészségkárosodás megelőzését, veszélyek és kockázatos
csökkentését célozza, továbbá a munkavállalókkal folytatott konzultációk és részvétel biztosítása a
szervezet megfelelési kötelezettségének teljes körű teljesítését szolgálja.
Az erőforrások fejlesztése a környezeti és MEB tényezők, veszélyforrások és azonosított kockázatok és
lehetőségek tudatos kezelése biztosítja vállalkozás eredményes, biztonságos működését.
Gondoskodik arról, hogy a működés folyamatos tervezése során megbízható folyamatok, anyag- és
energiatakarékos megoldások kerüljenek bevezetésre.
A szállítók kiválasztásának elsődleges szempontja a minőségképesség, a környezeti hatásokra és
munkabiztonságra való érzékenység.
A vezetés biztosítja, hogy a vállalkozás működése során - pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve minden területen az elérhető legjobb technológiát alkalmazza. Ez biztosítja a szervezet külső és belső
környezetére, beleértve a munkavállalókat is
A fentiekben foglaltak a szervezet stratégia céljait, a vevők igényeinek és elvárásainak kielégítését és
az érdekelt felek bizalmának hosszú távú elnyerését és a MIR-KIR-MEBIR folyamatos fejlesztése iránti
elkötelezettséget szolgálja.
Minőség, biztonság, környezetvédelem = út a jövőbe
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A nyomtatott példány érvényességéről alkalmazás előtt a belső hálózaton meg kell győződni
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