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KAJTÁR SÁNDOR egyéni vállalkozóként fő tevékenységem:  

Belföldi és külföldi árufuvarozás. Egyéni vállalkozóként cégem fejlődése és pozitív megítélése ér-
dekében MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványokban 
foglaltak Környezetirányítási Rendszert vezettem be.  

A két vállalatirányítási rendszert szoros összhangban működik melyet írásban is dokumentálunk. Cé-
günk tudatában van a tevékenységének környezeti hatásának ezért a környezettudatos gondolkodás 
és működés mellett a folyamatos fejlődés a vállalkozás alapfilozófiájának egyik fontos eleme. 

A bevezetett folyamatos felügyelet és javítási folyamatok segítségével, a vevői igények teljesítésekor, 
a gazdaságosságra és a környezet megóvására törekszünk. Célunk, hogy olyan minőségi- és környe-
zeti teljesítményre tegyünk szert, amelyre büszkék lehetünk, amely hozzásegíti a céget, hogy széles 
körben elnyerjük ügyfeleink, és érdekelt feleink bizalmát, valamint, hogy hozzájáruljon a fenntartható 
fejlődéshez. Ezt a filozófiát és ismertetjük és megköveteljük dolgozóinktól, és megteremtjük a feltétele-
it annak, hogy minden munkatársunk a fenti célkitűzéseknek megfelelően tevékenykedjen. 

Tulajdonosként a szükséges személyi és tárgyi erőforrások biztosításának felelőseként a következő 
alapértékeket fogalmaztam meg: 

 A minőséget vállalkozásunknál a gyorsaság, a rugalmasság, valamint a korrekt ár testesíti meg, 
mely előfeltétele a piacon való helytállásnak és ésszerű növekedésnek. 

 A minőség a vevőink igényeinek és elvárásainak teljesítését valamint minden, a tevékenysé-
günkre vonatkozó törvény, jogszabály, határozat és szabványi előírás, valamint a belső szabá-
lyozások betartását jelenti. Ez csak akkor biztosítható, ha a kommunikáció vállalkozásunk és 
vevőink, valamint az illetékes hatóságok között rendszeresen, folyamatorientáltan történik. 

 Az általunk meghatározott minőség kötelezettséget jelent a vállalkozás minden dolgozója és al-
vállalkozója számára,így minden érintettnek gondoskodnia kell a munkaterületén arról, hogy te-
vékenységünk megfeleljen vevőink elvárásainak.  

 Elköteleztük magunkat a környezetterhelés csökkentése mellett, törekszünk környezeti kibocsá-
tásaink folyamatos minimalizálására, annak ellenére, hogy tevékenységünk nagy teljesítményű 
gépjárművekkel végezzük. Munkánkhoz szorosan kapcsolódó környezeti célokat és előirányza-
tokat határozunk meg. E célokat környezeti programok keretében valósítjuk meg, folyamatosan 
nyomon követve teljesülésüket. 

 A vállalkozásunk részéről vevői igényeknek történő minőségi és környezeti megfelelés a napi 
gyakorlatban azt jeleni, hogy a rögzített előírásokat, jogszabályokat, követelményeket és folya-
matokat betartjuk, a hibákat lehetőség szerint elkerüljük. Tevékenységünk során az erőforrása-
inkat gazdaságosan használjuk fel. A bevezetett intézkedéseink ellenére fellépő követjük, ele-
mezzük és megfelelő helyesbítő intézkedéseket meghozzuk, valamint intézkedünk az újbóli elő-
fordulás megakadályozására.  

 Környezetirányítási rendszerünk teljesítményéről és változásairól tájékoztatjuk munkatársainkat, 
valamint a kiemelt érdekelt feleinket. A beszállítóinktól megköveteljük, hogy az általunk működ-
tetett környezetközpontú irányítási rendszer elvárásainak megfelelően végezzék tevékenységü-
ket. 

 A minőség és környezeti hatékonyság számunkra képzett és elkötelezett dolgozók, hatékony 
eszközök, megfelelő szabályozott folyamatok alkalmazását jelenti. Minőségi- és környezeti tel-
jesítésünket meghatározott rendszerességgel értékeljük, és ennek figyelembevételével vállalt-
irányítási rendszerünket folyamatosan fejlesztjük. 

 Vállalkozásunk a fenti alapelvek teljesülését, megfelelőségét évente felülvizsgálja. 
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