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A VT METAL KFT célja: 

Egy olyan minőségirányítási rendszert működtetni, mely biztosítja hibamentes forgácsolt, szerelt, 

felületkezelt termék szállítását az elvárt határidőre cégünk vevőinek. 

A vevők követelményeinek teljesítése mellett, optimális költségráfordítással, külső és belső piacon egyaránt 

versenyképes terméket és szolgáltatást nyújtson. A felső vezetés elkötelezi magát a társaság 

minőségpolitikájának megvalósítására, rendszerünk folyamatainak folyamatos fejlesztésére, célként 

hibamentességet tűzve ki, csökkentve a beszállítói lánc szórásaiból adódó vesztességeket. 

VT Metal Kft ISO 9001:2015 és IATF 16949:2016 szabványok követelményeinek megfelelő 

minőségirányítási rendszert működtet, melynek alkalmazási területe:  

- fémmegmunkálás és fém alkatrészek összeszerelése a Mechanikai üzletág területén,  

- felületkezelés a Galván üzletág területén.  

Társaságunk nem foglalkozik termék tervezéssel. ( ISO 9001:2015 8.3 pontja kizárva a rendszerünkben) 

 CÉLUNK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN: 
 

- VT Metal Kft ISO 9001:2015 és IATF 16949:2016 szabványok követelményeinek megfelelő 

minőségirányítási rendszert alakított ki és működtet.  Melynek eredményességét és hatékonyságát 

évenként a management kiértékel, új célokat határoz meg és rendeli hozzá az erőforrásokat.  

-    A vevői követelményekkel összhangban elkötelezettek vagyunk a minőségirányítási rendszerünket 

folyamatos fejlesztése  mellett,  és ennek eredményeként a termelési, termékminőségi mutatóink 

javításával a nullhiba százalék elérésére törekszünk. Minden hibát, eltérést módszeresen kiküszöbölünk 

és hatékony intézkedésekkel megelőzünk. Hibamegelőzésre törekszünk. 

- Kötelezettséget vállalunk gyártási eljárásaink fejlesztésére, a meglévők folyamatos karbantartására, 

úgy hogy az összes előállított termék vagy általunk nyújtott szolgáltatás kielégítse vevőink 

követelményeit, és növelje versenyképességünket.  

- Termékeink, szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében beszállítóinkat rendszeresen értékeljük, 

megismerjük minőségirányítási rendszerüket, kezdeményezzük és nyomon követjük rendszerük 

fejlesztését. 

- A követelményeknek megfelelően képzett személyzetet alkalmazunk, dolgozóink minőségtudatát 

információkkal, képzéssel alakítjuk, fejlesztjük. Dolgozóinknak rendelkezésére bocsájtjuk mindazt az 

információt, mely szükséges a felelősségteljes munka vállaláshoz, ezzel dolgozóink elkötelezik magukat  

azon módszerek és eljárások alkalmazása mellett, mely termékeink kiváló minőségét biztosítják. 

- Végső célunknak a vevő megelégedettségét tekintjük, társaságunk minden dolgozója ennek érdekében 

dolgozik.     

-   Társaságung minden üzleti partnerétől elvárja, hogy ezeket a fenti alapelveket tartsa be.  

-   Nyilvánosságot informálni csak az arra kijelölt személyek jogosultak. 

 

Minőség, a folyamatos fejlesztés és a vevői elégedettség elérése minden dolgozónk személyes célja  

és felelőssége. 

- Mottónk: 

ELÉGEDETT VEVŐ  =  MEGALAPOZOTT  JÖVŐ            

 
 

Minőség, a folyamatos fejlesztés és a vevői elégedettség elérése minden dolgozónk személyes 

felelőssége. 


