
Íltl
mate ch

l NTEGRÁLT VÁLLALATI PoLlTlKA

M l NősÉG t RÁNYíTÁs, KöRNYEZETI RÁruvírÁs,

MUNKABlzTonsÁe És eeÉszsÉevÉDELEM,

rruenclntRÁruvírÁs

{;
l^úY^l rl(Íro(óclrl r'Y. KESZ

A MATECH Magyar Technológiai Kft' hosszú távú fenntartható céljainak érvényesítése, folyamatainak kézbentartása és
teljesítményének fokozása érdekében jelen lntegrált politikában foglalja össze elveit és elvárásait.

Társaságunk legfontosabb célja, hogy az építőipar teljes vertikumában, a vevők kifejezett és elvárható igényeit a
leggyorsabba n és kifogástala n minőségben teljesítse.

A MATECH Magyar Technológiai Kft' vezetősége elkötelezett az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés
személyi, szervezési és tárgyi feltételeinek, korszerű technikai színvonalának biztosítása mellett és tudatában van annak, hogy
hosszú távú, fenntartható céljainak eléréséhez a környezet- és energiatudatos vállalati magatartás fejlesztése alapvető
követelményt.

A MATECH Magyar Technológlai Kft. vezetősége az alábbi szempontokat kiemelt fontosságúnak tartja:
r { szervezetünk tevékenységi területein a minőségi, környezetvédelemi, munkabiztonsági, valamint energia

teljesítményünk, versenyképességünk folyamatos javítására törekszünk. Ennek érdekében a kockázatokat és hatásokat

folyamatosan figyelemmel kísérjük, értékeljük, a magas kockázatú/jelentős hatású technológiák/tevékenységek

veszélyeinek elkerülése, illetve csökkentése, valamint az energia-megtakarítási lehetőségek meghatározása érdekében

intézkedéseket dolgozunk ki.

Az integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztése érdekében tevékenységeink, deklarált programjaink folyamatos

felülvizsgálatát és kiértékelését végezzük, hogy mérhessük a fejlődést és megvalósítsuk célkitűzéseink teljesítését. A célok

eléréséhez biztosítjuk a szükséges erőforrásokat.

Kiemelten kezeljük a belső és külső Vevőink elvárt, illetve várható igényeinek megismerését és teljesítését, a
szolgáltatásaink minősége, a munkabiztonsági és környezetvédelmi követelmények betartása, valamint hatékony

energiagazdálkodás által. Korszerű technikai eszközök, berendezések és technológiák felkutatásával és rendszerbe

állításával a kockázatok, hatások minimális szintre történő visszaszorítását, a sérülések és egészségkárosodások

megelőzését elsődleges szempontnak tartjuk.

A jogszabályi előírásokat folyamatosan nyomon követjük és maradéktalanul betartjuk'

Szállítóinkkal, szolgáltatóinkkal hosszú távú kapcsolatok kialakítására törekszünk. Elvárjuk, hogy az általuk nyújtott

szolgáltatások feleljenek meg az előírt magas minőségi követelményeknek, elősegítve ezzel az általunk megvalósított

létesítmények kifogástalan mi nőségszintjét.

A MATECH Magyar Technológiai Kft. munkatársainak minőségi, környezetvédelemi, munkabiztonsági, illetve

energiatudatos szemléletét, elkötelezettségét, rendszeres oktatással fejlesztjük, tevékenységeink környezeti hatását,

beleértve az energiafelhasználással összefüggő környezeti terhelését is, valamint munkavédelmi kockázatát tudatosítjuk.

Munkatársaink szakmai képzésére, a vonatkozó eljárások, szabályozások, célkitűzések kommunikálására kiemelt figyelmet

fordítunk.

A Társaságunk elérendő célnak tartja a munkavállalók munkavégző képességének megóvását és a munkakörülmények

humanizálását, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket, javítva a
foglalkoztatottak megelégedettségét és munkakörü lményeik biztonságát.

Társaságunk felméri és elemzi a jelentős energiafelhasználással járó tevékenységeit, különös tekintettel a kivitelezési

folyamatok villamos energia, valamint üzemanyag felhasználására.

Az energiahatékonysági szempontokat érvényesítjük mind a meglévő berendezéseknél, infrastruktúra elemeknél, mind
pedig a jövőbeni fejlesztéseknél'
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