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A Nivelco Zrt. Minőségpolitikája

A minőségpolitika az a nyilatkozat, ahol általános formában és mindenki számára közérthetően megfogalmazzuk hosszú távú céljainkat és a minőséggel kapcsolatos 
viszonyunkat.

KüldetésünK
Mérő- és folyamatszabályozó műszereket fejlesztünk, gyártunk, forgalmazunk, és ezen tevékenységeinket műszaki tanácsadással, szolgáltatásainkkal támogatjuk. 
Termékeink az ipari termelés és logisztika területén méréstechnikai, szabályozási és automatizálási feladatokat oldanak meg.

JövőKépünK 
Vállalatunk folyamatosan fejleszti termékeit és tevékenységeit, növeli versenyképességét és erősíti pozícióját a nemzetközi rangsorban.  
Minőségpolitikánkkal alkalmazottaink, partnereink, vevőink, környezetünk és a társadalom meghatározott és látens igényeinek maximális kielégítésére törekszünk.

CélJainK
 A NIVELCO Zrt. célja a vevői igények maximális kielégítése. Munkánkat alapvetően a piac és az érdekelt felek minősítik. Arra törekszünk, hogy tevékenységeinket és 
az általunk nyújtott szolgáltatásokat minél magasabb színvonalon végezzük. Vállalatunk minden részlege igyekszik a folyamatokat eredményessé és gazdaságossá 
tenni. 
Termékeink és szolgáltatásaink minőségét folyamatosan fejlesztjük, tevékenységeinket az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer 
keretei között végezzük, alkalmazva az MSZ EN ISO 9004:2010 elveit és módszereit.
Munkánk során a vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és megállapodásokat betartjuk. Kötelezettséget vállalunk a munkakörülmények folyamatos javítására, a 
környezeti terhelés csökkentésére és egyidejűleg a természetből származó erőforrások takarékos felhasználására.
Céljaink elérését vevőink, partnereink visszajelzései, a rendszeres átvizsgálások a minőségirányítási rendszerünk működését illetően és az ezekből adódó feladatok 
következetes elvégzése biztosítja. A minőség és megbízhatóság mérőeszköze a vevői elégedettség, melynek növelése kiemelt célunk.

stratégiánK 
Vállalati stratégiánk alapelemei:

FeladatainK
A szervezet irányítóinak feladata a szervezet jövőképét, elhivatottságát, stratégiáját, céljait, mûködési és etikai szabályait egyértelmûen meghatározni, és  annak 
megismerését és elfogadását biztosítani szervezetünk minden szintjén. 
A vezetők minőség iránti elkötelezettségét példamutatásuk, a minőségjavító tevékenységük, a vevők, érdekelt körök, alkalmazottak, partnerek és a társadalom 
elvárásainak figyelembevételével betöltött tudatos szerepük igazolja.
Mindennapjainkat a cél elérése érdekében megszületett folyamatok, szabályok, utasítások és megállapodások határozzák meg, melynek betartása minden munkatárs 
felelőssége.  A mai tudásunk kincs, amit azonban nem elég csak megőrizni, hanem folyamatosan fejleszteni kell. A tudás fejlesztésének feladata és felelőssége 
közös a munkáltató és a munkavállaló között. Alvállalkozóinkkal és beszállítóinkkal minőségi kapcsolatokra törekszünk, segítjük és támogatjuk őket közös céljaink 
megvalósításában és minőségirányítási rendszerük továbbfejlesztésében.

elvárásainK
A szervezeten belül elvárjuk a tényeken alapuló döntéshozatalt, valamint a vezetési kultúra fejlesztését. Valamennyi munkatárs elemi kötelessége munkájának 
ellenőrzése és az elvégzett munkára vonatkozó személyes felelősségvállalása.
Minden munkatársunktól elvárjuk az erőforrások ésszerû felhasználását. Alvállalkozóinktól, beszállítóinktól – ugyanúgy mint önmagunktól – magas színvonalú 
terméket, minőségi szolgáltatást, és a káros környezeti hatások csökkentésére irányuló folyamatos javulást várunk.

értéKrendünK
Orientáció a minőség, a folyamatok, ügyfelek, partnerek, kollégák és a környezet felé. Alkalmazottaink képzéséről az alábbi értékek továbbadása mellett folyamatosan 
gondoskodunk.

a minőségi szemlélet alapelemei
  •  Rendszerszemlélet  •  Módszeresség  •  Gazdaságosság  •  Hatékonyság  •  Hatásosság  •  Hibamentesség  •  Megbízhatóság  •  

  •  Pontosság  •  Udvariasság  •  Gyorsaság  •  Tisztesség  •  Felelősségvállalás  •  Tettrekészség  •  Lojalitás  •  
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• Vevőink és ügyfeleink kinyilvánított és látens elvárásainak maximális kielégítése
• Pozitív partnerkapcsolatok kiépítése
• Adatgyûjtésen és adatelemzésen alapuló intelligens marketing politika 
• Vevőszolgálat továbbfejlesztése
• Új innovatív termékek fejlesztése
• Az önállóság megtartása
• Globális jelenlét 
• Átlátható és kalkulálható növekedés 
• Folyamatos monitoring

• Szisztematikus és gyors fejlesztés, gyártás, értékesítés és szerviz
• Megbízható, felhasználó- és szervizbarát termékek fejlesztése 
• Céljaink elérését mérő kulcsmutatók kialakítása
• Alkalmazottaink megbecsülése, képzése és támogatása
• Csoportmunka ösztönzése 
• Folyamataink állandó javítása 
• Erőforrások ésszerû felhasználása 
• Hatékony kommunikációs kultúra fejlesztése 
• Innováció, kreativitás fejlesztése
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