
 

Minőség és Környezeti politikánk 
MINŐSÉGGEL A KÖRNYEZETÜNKÉRT ! 

 

Az ECSERI Kft. fő profilja alumíniumból készült öntvények nagynyomásos 

technológiával történő gyártása, illetve megmunkálása. A vállalat teljes 
egészében magyar tulajdonban van. Döntően exportra termelünk, neves 
multinacionális cégek világszinten ismert és elismert termékeihez szállítunk 
alkatrészeket. A társaság gazdasági és környezeti szempontokat figyelembe 
véve kinyilvánítja a környezet védelme és a minőség iránti elkötelezettségét, 
melyet működése meghatározó tényezőjének tekint.  
A cégvezetés kötelezi magát az ECSERI Kft. Cegléd1, Cegléd2 és Szolnok 
telephelyein a minőség és környezetközpontú szemlélet kialakítására, 
bevezetésére, fenntartására és folyamatos fejlesztésére. Olyan vállalati kultúra 
kialakítását tűztük ki célul, ahol a minőség és környezettudat, a környezet 
védelmére való törekvés jellemzi az ECSERI Kft. minden munkatársát, 
beszállítóit, alvállalkozóit. A minőség és környezetirányítási rendszer 
eredményes működtetésével a meglévő ügyfélkörünk elégedettségének 
megerősítését, egyben a környezeti kockázatok felmerülési lehetőségének 
csökkentését és új piaci területek megszerzését kívánjuk elérni. 
Az ECSERI Kft. működésének alapelvei: 

Megrendelőink és Partnereink elégedettsége jelenti biztonságunkat és 
eredményességünket. 

HAJTÓERŐNK A MINŐSÉG! 
Környezetünk megelégedettsége a gyermekeink biztonsága. 

KÖRNYEZETÜNKET UNOKÁINKTÓL KAPTUK KÖLCSÖN! 
 

Társaságunk célja, hogy magas szinten elégítsük ki Megrendelőink és 
Partnereink kifejezett és elvárt igényeit, 

valamint, 

hogy környezeti terhelésünket olyan szinten tartsuk, ami megfelel az 
európai normáknak, a hazai jogszabályoknak és kielégíti környezetünk 

kifejezett és elvárt igényeit.  
 

Céljaink eléréséhez az ECSERI Kft. vállalja, hogy: 
◼ szem előtt tartjuk a megrendelőink, érdekelt feleink és környezetünk 

igényeinek és elvárásainak való megfelelést az IATF 16949 és ISO 
14001 minőség- és környezetirányítási rendszerek hatékony 
működtetésével és folyamatos fejlesztésével, 

◼ üzletpolitikánk, üzleti stratégiánk, termékszerkezetünk kialakításánál a 
vevői vélemények és környezetünk elvárt igényeinek 
figyelembevételével, kockázatalapú megközelítéssel, 0 hiba stratégia 
alkalmazásával gyártjuk öntvényeinket 

◼ működésünk során jogkövető magatartást tanúsítva folyamatosan 
követjük az ECSERI Kft.-re vonatkozó hazai és nemzetközi általános és 
környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, és igyekszünk minden 
tekintetben megfelelni azoknak, 



 

 

◼ betartatjuk az etikai kódexünkben megfogalmazott elveket, valamint az 
egyenlő bánásmódot 

◼ az együttgondolkodással kialakított Minőség és Környezeti politikánkat 
megismertetjük minden munkatársunkkal, beszállítónkkal, 
alvállalkozónkkal, partnerünkkel 
 

◼ biztosítjuk az érdekelt felek közötti aktív üzleti, műszaki, minőségi és 
környezeti belső és külső információáramlást, 

◼ rendszeres képzéssel fejlesztjük az ECSERI Kft.-nél dolgozó 
munkatársaink minőség- és környezettudatos szemléletét, 
magatartását és szakmai felkészültségét, 

◼ elvárjuk minden munkatársunktól, hogy e szemléletet megértse, 
elfogadja és munkája során folyamatosan érvényesítse azt, bizonyítva 
ezzel elkötelezettségét a minőség, a környezet és a Társaságunk iránt, 

◼ a minőségi követelmények és a környezeti tényezők alapján 
meghatározzuk az általános és specifikus minőségi és környezeti 
céljainkat az alumínium alapanyag beszerzésétől kezdve a végleges 
ártalmatlanításig, előnyben részesítjük azokat a cégeket, melyeknek van 
ISO 9001 és ISO 14001 tanúsítványuk 

◼ a kitűzött céljaink alapján kialakított előirányzatok teljesítését lebontott 
részletes programok segítségével valósítjuk meg, 

◼ a technológiai fejlesztés során a korszerű környezetkímélő öntő, 
megmunkáló és forgácsoló technológiákat részesítjük előnyben, 

◼ a gyártás során keletkező öntéstechnológiai hulladékok és a selejt 
öntvények lehető legnagyobb mértékű saját újrahasznosítását 
biztosítjuk, 

◼ az elvárható legkisebb környezetterheléssel működtetjük 
folyamatainkat, és ezt elvárjuk alvállalkozóinktól is a telephelyünkön 
végzett tevékenységük során, 

◼ a nem várt környezeti hatású események bekövetkezési valószínűségét 
mérlegeljük és a folyamataink megtervezésével és ellenőrzésével 
csökkentjük  

 

Az ECSERI Kft. Minőség és Környezeti politikája a minőség és 
környezetirányítási rendszer működtetésén keresztül valósul meg. 
 

Cegléd, 2020. május 04. 
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Gyár igazgató 

Ecseri Ferenc 

Ügyvezető igazgató 

 


