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Szervezet jövőképe 
Az Atlanti-Szerszám Kft. kereskedelmi tevékenységet végez, ezen belül jellemzően szerszám, 
szerszámgépek, szerszámok, munkavédelmi felszerelések forgalmazásával foglalkozik. Az Atlanti-
Szerszám Kft. vezetése fontosnak tartja, hogy a Társaság teljesítései kiválóak legyenek a piacon, így 
ügyfeleinek preferált partnere legyen, ennek érdekében becsületes és tisztességes magatartásra 
törekedjen. Az Atlanti-Szerszám Kft vezetése fontosnak tartja a társaság hatékony működésének, 
valamint eszközeinek fejlesztését. Az Atlanti-Szerszám Kft. vezetése elkötelezte magát a termékei, 
folyamatai, tevékenysége tekintetében, a vevők és a jogszabályok követelményeinek teljesítése 
mellett. Nyilvánvalóvá kívánjuk tenni a munkatársaink számára a vevők és a jogszabályok 
követelményei teljesítésének fontosságát. Az Atlanti-Szerszám Kft. vezetése kiemelt fontosságot 
tulajdonít a vevői megelégedettség növelésének. 
 

Munkatársak 
A Társaság legértékesebb tőkéje a munkatársai, akik lényeges szerepet játszanak a sikerben. Szakmai 
és szociális kompetenciájuk, valamint munkájuk minősége kimagasló a belső és külső képzéseknek 
köszönhetően, amelyet meg kívánunk tartani, valamint tovább fejleszteni és növelni akarjuk ezt a 
tőkét. 
 

Ügyfeleink 
A Társaság széles körű kínálatával átfogó értékeket szeretne teremteni ügyfelei számára. Az Atlanti-
Szerszám Kft. vezetése fontosnak tartja a jó partneri kapcsolat és tartós együttműködés kialakítását. 
Ennek érdekében már idejekorán bizalmas párbeszédet folytatunk partnereinkkel. Ügyfeleink, 
kívánságaik és problémáik fontosak számunkra. Kereskedelmi tevékenységeink során – a minőségi 
termékek forgalmazásán túlmenően - csapatszellemre és nyílt kommunikációra törekszünk. 
 

Környezet 
Az Atlanti-Szerszám Kft. vezetése kereskedelmi Kft.-ként erkölcsileg kötelezettségéknek tekinti, hogy a 
környezetvédelmi gondolatokat üzemi, irodai munkamenetbe integrálja. Ez nem csupán az érvényben 
lévő környezetjogi kötelezettségek betartását jelenti, hanem azon környezetvédelmi szabványok 
szigorú figyelembevételét is, melyeket Kft.-ként magunk állítottunk fel. A környezetvédelmi 
tevékenységet folyamatosan fejleszteni kovájuk úgy, hogy: 
 

- munkatársaink környezetjogi vonatkozású képzése, egyrészt annak érdekében, hogy erősítsük 
környezettudatosságunkat, másrészt azért, hogy a lehető legnagyobb jogbiztonságot érhessük 
el Kft. számára, 

- környezetvédelem figyelembevétele előtérbe kerüljön a Kft. minden területén(telephelyén) 
- Új, hatékonyabb szelektáló-, gyűjtő- és hulladékkezelő rendszerek alkalmazása mind az irodai 

munkában, mind pedig – ahol lehetőség van rá és gazdasági szempontból indokolható. 
 

Munkahelyi egészségvédelem 
Az Atlanti-Szerszám Kft. mint kereskedelmi Kft. jogi és morális kötelességének tartja az optimális 
munkabiztonság megteremtését, és a munkavállalók egészségének lehető legnagyobb védelmét. 
Meggyőződésünk, hogy az üzleti siker szerves része az egészséges és a biztonságos munkakörnyezet. 
Társaságunk vezetése teljes mértékben elkötelezett az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos 
munkakörnyezet kialakításáért, fenntartásáért és folyamatos fejlesztéséért munkavállalói, partnerei, 
alvállalkozói, továbbá látogatói érdekében. Ennek megfelelően olyan működési gyakorlat 
megvalósítását tűzte ki célul, aminek során: 
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– munkafolyamataink munkabiztonságra és egészségre gyakorolt hatását rendszeresen 
ellenőrizzük, és fejlesztjük, veszélyek kiküszöbölésére törekszünk, csökkentve a fennálló 
kockázatokat, 

– tevékenységeinket a munkabiztonsági szempontok figyelembevételével és a vonatkozó 
jogszabályok maradéktalan betartásával végezzük, 

– munkabiztonsági és egészségvédelmi tevékenységünk hatékonyságát folyamatosan értékeljük,  
– munkavállalókkal, illetve képviselőikkel konzultációt folytatunk és biztosítjuk részvételüket az 

őket érintő témákban. 
 

Fenti céljaink elérése érdekében: 
– Döntéseinket a munkabiztonsági szempontok, a vonatkozó jogi és egyéb követelmények 

figyelembevételével hozzuk meg, 
– Tervezzük bevezetni a Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszert az ISO 

45001 szabvány követelményei szerint. 
– Üzletpolitikánk szerves részét képezi a munkabiztonság.  
– Kockázatértékelési módszerek segítségével feltárjuk és elemezzük az egyes munkafolyamatok 

végrehajtásából, anyagok, gépek és berendezések alkalmazásából, valamint a 
munkakörnyezetből eredő ártalmakat és veszélyeket, melyek csökkentésére intézkedéseket 
hozunk. Folyamatosan javítjuk azokat a munkakörülményeket, ahol fennállhat az 
egészségkárosodás és a balesetveszély kockázata. 

– Rendszeres képzésekkel, belső szabályzatok kidolgozásával és azok végrehajtásának folyamatos 
ellenőrzésével kívánjuk elérni, hogy mindenki olyan megfelelő tudással és készségekkel 
rendelkezzen, ami a munkája elvégzéséhez szükséges. 

– Gondoskodunk munkatársaink megfelelő védőeszközzel történő ellátásáról, melynek 
használatát meg is követeljük. 

– A munkavállalókat nyíltan ösztönözzük arra, hogy a veszélyeket, beleértve a kvázi baleseteket 
jelentsék, ezáltal is lehetővé téve olyan intézkedések bevezetését, amelyek a kiváltó okokat és 
az ismételt előfordulást megszüntetik. 

– Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek teljesülését 
rendszeres bejárások során ellenőrizzük. 

– A munkabiztonsági szabályok betartását nemcsak dolgozóinktól, hanem alvállalkozóinktól is 
egyaránt megköveteljük, 

– Munkabiztonsági politikánkat minden munkavállalóinkkal és külső partnerünkkel ismertetjük. 
 

Az Atlanti-Szerszám Kft vezetése elkötelezte magát a társaság minőséget és a környezetet befolyásoló 
tevékenységeit átfogó, a szabványok szerinti integrált irányítási rendszer fenntartása, független 
tanúsításának megtartása, valamint az integrált irányítási rendszer eredményességének folyamatos 
fejlesztése mellett. 
Ennek érdekében szabvány szerinti minőség és környezetirányítási rendszer alkalmazásakor és 
eredményességének folyamatos fejlesztésekor, szabvány követelményeinek teljesítésén túlmenően, a 
vevők és a jogszabályok követelményeinek teljesítését is szabályozzuk a minőségirányítási rendszerünk 
dokumentumaiban. 

 
 


