
A TÜV Rheinland azon képessége, hogy folyamatosan fejlessze ügyfeleinek 

nyújtott szolgáltatások minőségét, ami kulcsfontosságú a hosszútávú üzleti 

sikereink szempontjából. Ennek a sikernek egy része magában foglalja az emberi 

egészséget, a működésbeli biztonságot, a környezetvédelmet, a minőség javítását 

és a közösségi jószolgálat biztosítását.  A minőséget és a HSE-t minden üzleti 

tevékenység, magatartás és stratégiai döntés során be kell építeni.  Elkötelezettek 

vagyunk a QHSE kultúránk világszerte történő kiépítésében, törekedve arra, hogy 

megszüntessük a minőségi nemmegfelelőségeket és a HSE eseményeket, és hogy 

fenntartható módon működtessük üzleti tevékenységünket. Ez az elkötelezettség 

az ügyfeleink, munkatársaink és vállalkozóink, valamint a közösségek, amelyekben 

élünk és dolgozunk, legjobb érdekeit szolgálja. 

A TÜV Rheinland és minden munkavállalója beleértve azokat a vállalkozókat is, 

akiket az üzleti tevékenységeink során alkalmazunk aktívan elkötelezettek a 

minőség, az egészség, a biztonság és a környezet (QHSE) iránt. A Senior 

Management Group-tól kezdődően minden kisebb helyi menedzser vezető 

szerepet tölt be a QHSE politika és szabványok kommunikációjában, 

megvalósításában és betartásában. A menedzsment feladata az is, hogy elegendő 

forrást biztosítson a hatékony Minőség és HSE menedzsment számára. 

ELKÖTELEZETTSÉGÜNK: 

 Védeni és törekedni munkatársaink, ügyfeleink és harmadik felek 

egészségének és biztonságának javítására az üzleti tevékenységeink során. 

 Megfelelni az ügyfelek igényeinek és biztosítani a folyamatos vevői 

elégedettséget. 

 A minőség- és HSE teljesítménycélok meghatározása, az eredmények mérése, 

a folyamatok, a szolgáltatások és a termékek minőségének, a munkabiztonsági 

és egészségvédelemi, valamint a környezetvédelemi teljesítmények értékelése 

és folyamatos javítása hatékony irányítási rendszer segítségével.  

 Auditokat lefolytatni a nem megfelelőségek és a munkabiztonsági és 

egészségvédelemi, valamint a környezeti kockázatok feltárására, kiiktatására, 

kezelésére. 

 Biztosítani kell minden munkavállaló megfelelő képzését és egyéni 

védőeszközét, ha a munkahelyi veszélyek nem szüntethetőek meg teljesen. 
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 Gyorsan és alaposan megvizsgálni a szabályozási, irányítási 

rendszerkövetelmények vagy vállalati irányelvek minden eseményét és 

minőségi eltérését, hogy azonosítsuk a gyökérokokat és korrekciós 

intézkedéseket fogalmazzunk meg az ismétlés valószínűségének 

minimalizálása érdekében. 

 Folyamatosan értékelni a minőség- és HSE-teljesítményünket és irányítási 

rendszerünk hatékonyságát rendszeres jelentések, auditok, felülvizsgálatok 

és külső benchmarking segítségével. 

 Tervek kidolgozása és végrehajtása a vészhelyzetekre vagy válságokra való 

reagálásra és azok helyreállítására, amelyek személyi sérülést, vagyoni kárt 

vagy más üzleti zavarokat okoznak. 

 Az egy főre jutó környezeti hatások minimalizálása a szennyezés megelőzése, 

a természeti erőforrások felhasználásának és kibocsájtásának csökkentése, 

valamint a hulladékok csökkentése és újra hasznosítása révén. 

 Szolgáltatásaink tervezésénél, szervezésénél minden lehetséges HSE 

szempont figyelembevételével kell alkalmazni a műszaki ismereteinket.   

 Nyíltan kommunikálni az érdekelt felekkel, hogy megértsék a minőséggel, a 

munkabiztonsággal és egészségvédelemmel, valamint a 

környezetvédelemmel kapcsolatos elvárásainkat, szabványainkat, 

programjainkat és teljesítményünket. 

 Jutalmazni a kiemelkedő QHSE teljesítményt. 

 Javítani teljesítményünket az érdekelt felekkel kapcsolatos kérdésekben, 

amelyekre hatással lehetünk és megosztani velük a sikeres QHSE programok 

és kezdeményezések ismereteit. 

A felsorolt kötelezettségvállalások kiegészítik a TÜV Rheinland szabványoknak 

való megfelelés alapvető kötelezettségeit, valamint a hatályos törvényeket és 

szabályozásokat, amelyekben működünk. Ez kulcsfontosságú üzleti sikereink 

szempontjából, mert lehetővé teszi számunkra, hogy szisztematikusan 

minimalizáljuk az összes veszteséget és értéket adjunk az érdekelt felek számára. 
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