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2 Integrált politika 
 
A WT-Project Kft. tulajdonosai elkötelezettek az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványok 
követelményeinek megfelelő integrált irányítási rendszer bevezetéséért - melyet minden dolgozó konstruktív 
együttműködésével folyamatosan működtet és tökéletesít - és működtetéséért. Ezt az elkötelezettséget minden 
munkatársától elvárja. 
A piacon való maradásunk alapfeltétele, hogy a tevékenységi körünkön belül értelmezett feladataink ellátása során 
elsődleges célunk a minőségi- és környezettudatos munkavégzés. Munkáink magas színvonalú kivitelezése, a 
megbízhatóság biztosítja a hírnevet mind a megrendelőknél, mind az alvállalkozóknál. 
A WT-Project Kft. minden munkatársa vallja, hogy  
 

„A FÖLDET UNOKÁINKTÓL KAPTUK KÖLCSÖN!” 
 
Ennek tudatában és érdekében elkötelezettek vagyunk az alábbi feladatok végrehajtásában: 

 a cégvezetés úgy magától, mint a Kft valamennyi dolgozójától elvárja az integrált rendszer melletti 
elkötelezettséget, annak ismeretét, és maradéktalan betartását. 

 a céljainkat folyamatosan figyelemmel kísérjük és értékeljük. 

 az érdekelt felek igényét alaposan megismerjük, annak érdekében, hogy a tevékenységünk kimenete 
megfeleljen az igényeknek a hatályos jogszabályi előírásoknak, és egyéb követelményeknek. 

 a minőségi teljesítés és környezetközpontú szemlélet betartása érdekében fontos a technológiai 
fegyelem betartása, a költséggazdálkodás javítása, 

 minden tevékenységünket környezettudatossággal párosítjuk, kiemelten azoknál, akiknek a 
tevékenysége, vagy amely tevékenységünkkel jelentős környezeti hatást okozhatunk 

 munkafolyamatainkat az ISO 9001 és az ISO 14001 szabvány követelményeit alkalmazva, azoknak 
megfelelve szabályozzuk és fejlesztjük. 

 a Társaság vezetősége, tulajdonosi köre meghatározó tényezőnek tekinti az érdekelt felek - 
tulajdonosok, megrendelők, ellenőrző szervek, a társaság tevékenysége környezetében élők - igényeit 
kielégítő, megbízható, a környezeti tényezőire is vonatkozó hatályos jogszabályoknak és egyéb 
követelményeknek megfelelő minőségű és a környezetre minimális hatással lévő távközlési hálózatok 
tervezési, kivitelezési tevékenységet, a szerződésben vállalt határidők betartását, annak érdekében, 
hogy a piaci pozíciónkat megtarthassuk, erősíthessük és kivívjuk a tartós elégedettségüket 

 felszereltségünket, kiviteli technológiánkat folyamatosan fejlesztjük, ill. karbantartjuk, a kor mindenkori 
igényeinek megfelelően, 

 fontos a megfelelően képzett és motivált dolgozók foglalkoztatása. Meg kell teremteni a hatékony 
munkavégzés feltételeit, melyet folyamatosan ellenőrizni kell, 

 tevékenységünk során a kockázatkezelést alkalmazunk a lehetséges kockázatok azonosítására és a 
meghozott intézkedésekkel igyekszünk a hatásaikat csökkenteni, 

 értékeljük és a kiválasztásnál figyelembe vesszük alvállalkozóink minőségi munkáját. 

A cégvezetés gondoskodik arról, hogy a WT-Project Kft. integrált politikáját mindenki megismerhesse, 
nyilvánossá váljon és alkalmazni tudja. 

Budapest, 2021. május 17. 
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