AZ ENYKK ZRT.

lNTEGnÁlr ulruŐsÉG_, xönnYezer_ És
ENERG lnl nÁruyírÁsl PotlrlxÁ.lR
AZ ÉNYKKZrt., mint az Északnyugat-magyarországi régió kÖzúti személyszállítási kÖzszolgáltatÓi
tevékenységétellátÓ társasága _ az MSZ EN lso 9001:2015, az MSZ EN lso 14001'.2015, illetve
MSZ EN lSo 50001'.2012 szabványok szerinti integrált minőség-, kÖrnyezet- és energiairányÍtási
rendszerét jelen politika határozza meg, mely a vezetőség áltaI kinyilvánított, a szolgáltatás
minóségére, kÖrnyezettudatos műkÖdésére és energiateljesÍtrnényének folyamatos javÍtására

vonatkozÓ szándék és irányvonal'

Társaságunk célja a kÖzÚti személyszállÍtás és a kÖzÚti kÖzlekedéshez kapcsolÓdÓ műszaki
szolgáltatások területén a vevői igények teljes kÖrű kielégítése,a versenyképesség,a szolgáltatás
színvonalának, illetve kÖrnyezeti- és energiateljesítményénekfolyamatos nÖvelése'
Küldetésünknek megfelelően alapveto feladatunk, hogy piaci pozíciÓnkat megorizzÜk, utasaink és
Ügyfeleink céltudatos' szolgálatkész, az új kihÍvások iránt fogékony, feladatait minőség-, kÖrnyezet- és

energiatudatos mÓdon ellátÓ szo|gáltatÓnak tartsanak.

Tudatában annak, hogy a szolgáltatásunk minősége, kÖrnyezetünk értékeinekmegóvása, valamint a
megfelelő energiateljesítmény alapvető kÖvetelmények a fenntarthatÓ fejlodéshez, ezért társaságunk
elkÖtelezte magát azezirányÚ tudatos gondolkodás általánossá tétele mellett'

A

meglévo gépjármt1park és az infrastruktÚra folyamatos fejlesztésévelelsődleges célunk, hogy

utasaink és megrendelőink számára biztonságos' kényelmes és kulturált kiszolgálást biztosítsunk'
Ezen tÖrekvésÜnket a társadalmi elvárásoknak megfelelően, az Ügyfeleink számára a teljes
vevószolgálat biztosításával, a magunk számára meghatározott, alvállalkozÓinktÓl, beszállítÓinktÓl
megkÖvetelt minoség-, kÖrnyezet-, és energiatudatos kÖvetelmények, valamint a jogszabályi
kÖtelezettségek megfelelo teljesítésévelkívánjuk elérni'

A minoségi szolgáltatás nyÚjtása során, a

kÖrnyezettel tÖrténő harmonikus egyÜttélés,a megfelelo
energiagazdálkodás társaságunk alapveto filozofiája, amelyre a tevékenységÜnképÜ|, a beszerzéstol
a szolgáltatás nyÚjtásáig és szerves részétképezi az irányítási, megvalÓsulási, ellenorzési és

fejlesztési folyamatainknak' Az energia hatékonyságot, mint kulcsfontosságÚ elemet beépítjÜk
beszerzéseinkbe. Munkatársaink energiahatékonyság iránt érzett felelosségének nÖvelésével
törekszÜnk a kÖrnyezetszennyezés megelozésére, a kÖrnyezetterhelés és energiafelhasználás
csÖkkentésére.

Folyamatainkat

a

figyelembe veheto Összes minoséggel, kÖrnyezetvédelemmel,

energiagazdálkodással kapcsolatos tényezó és hatás szerint folyamatosan figyelemmel kÍsérjÜk,
mérjÜk és értékeljük, mely alapján cólokat' előirányzatokat, programokat határozunk meg, melyek
eléréséhezszÜkséges minden informáciÓt és erőforrást a Társaság vezetése biztosít'
Társaságunk valamennyi munkatársa magáénak vallja a jelen politikát, ismeri az integrált minoség-,
megvalÓsításának módszereit.
kÖrnyezet- és energiairányításI rendszer alapvető céljait, felépítését,

Minden munkatársunkkal tudatosítjuk folyamatos képzések során' hogy a saját munkaterÜletÜkÖn
a kÖzlekedésbiztonsági, technolÓgiai, minoség-, kornyezet- és
energiairányítási előÍrások betartása érdekében, hogy ezálta| magas szÍnvonalon, kiváló minŐségű
szolgáltatást nyÚjthassunk partnereink igényeinek megfeleloen.

tegyenek meg mindent

Jelen politikánkat rendszeresen felÜlvizsgáljuk és szÜkség szerint korszerűsítjÜk, valamint az érdekelt
felek rendelkezésére bocsátjuk.
Szombathely, 2016. szeptember
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