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A példány megtekintésére jogosultak:
a hozzáféréssel rendelkező személyek

 Módosításra kötelezett
 Módosításra nem kötelezett

A Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft. tulajdona.
Érvényes változata a hálózaton érhető el, minden kinyomtatott példány, tájékoztató jellegű.
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Minőségpolitika és környezeti politika
A Drescher Magyarországi Direct Mailing és Informatikai Kft. célja, hogy eredményes működéssel a
hazai piacon vezető szerepet töltsön be. A rendelkezésre álló gépekkel és technológiákkal, az ezeket
működtető magasan képzett alkalmazottak együttműködésével, valamint a minőség folyamatos
fejlesztésével és ellenőrzésével, kiváló termékeket állítson elő magas szintű szolgáltatásokat nyújtson a
megrendelőinek.
A minőségirányítás és a környezetvédelem a vállalat minden szintjének feladata és felelőssége. A vezetők
minőség és környezetvédelem iránti elkötelezettségét a cég minőségjavító, környezetvédő
tevékenységének irányításával, példamutatásukkal, tanúsítják.
A fenti gondolatok megvalósítására a Drescher Magyarországi Direct Mailing és Informatikai Kft.
vezetősége az alábbi fő célokat tűzi ki a minőség- és környezetirányítás területén:














„Elég egyszer megcsinálni, de akkor jól!” Munkánk során törekszünk ennek az elvnek a szellemében
dolgozni a minőségi termelés, a költségcsökkentés, valamint a környezetvédelem érdekében.
A Drescher Kft. a tevékenysége során törekszik a gyártástechnológiájának és gyártóeszközeinek
folyamatos korszerűsítésére.
A minőségügyi és környezetvédelmi szempontok érvényesítését a gyártás és szolgáltatás folyamán
meghatározó elemnek tekintjük.
Környezetünk megóvása érdekében elsődlegesnek tekintjük a vonatkozó környezetvédelmi
törvények megismertetését, betartását, valamint betartatását.
Célunk, a cég dolgozóiban tudatosítani a környezetvédelem fontosságát nem csak a
munkahelyünkön, hanem a magánéletünkben is. Folyamatosan ösztönözzük őket annak
érdekében, hogy az előírások betartásával a gyártott termékek és a nyújtott szolgáltatás minősége
folyamatosan kielégítse a megrendelők elvárt, és látens igényeit, valamint hogy tevékenységünk ne
terhelje a szükségesnél nagyobb mértékben a környeztet.
Alkalmazzuk a szelektív hulladékgyűjtést.
Beszállítóinktól, alvállalkozónktól elvárjuk, hogy az általuk gyártott alap- és segédanyagok és
csomagolóanyagok feleljenek meg az előírt és elvárható magas minőségi és környezetvédelmi
követelményeknek, törekedjenek termékeik, szolgáltatásaik minőségének emelésére, a környezet
folyamatos javítása mellett.
A felmerülő minőségi- és környezetszennyezési problémákat elemezzük, törekszünk arra, hogy
gyorsan, eredményesen és gazdaságosan megoldjuk.
Keressük a hatékonyabb és környezetkímélőbb eljárások, eszközök bevezetésének lehetőségét.
Törekszünk a racionális energia felhasználásra.
A működésünkkel járó potenciális veszélyeket és környezeti hatásokat csökkentjük vagy
megszüntetjük.

A fenti célok folyamatos teljesítésére társaságunk integrált irányítási rendszert vezet be és működtet az MSZ
EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerszabvány, illetve a környezetközpontú irányítási rendszerekre
vonatkozó MSZ EN ISO 14001:2015, a személyiségjogok és az információbiztonság védelmében az MSZ
ISO/IEC 27001:2014 szabvány alapján, illetve alkalmazza a folyamatos javítás eszközeit.
Budapest, 2019. december 10.
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