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MINŐSÉG, KÖRNYEZET, MUNKAHELYI  
EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁGI POLITIKA 

Az AQ Anton Kft. célkitűzése, hogy tevékenységével a hazai és a külföldi piac elismert ipari szereplője legyen. Mindezt 

termékeinek és szolgáltatásainak jó minősége, vevőinek pontos kiszolgálása és eredményes gazdasági tevékenység 

mellett kívánja megvalósítani. Az AQ Anton Kft. vezetősége, összhangban az AQ Group AB irányelveivel, elkötelezett a 

folyamatos, fenntartható és kiegyensúlyozott fejlődés elveinek gyakorlati megvalósításában. Ennek érdekében bizto-

sítja a rendszereinek eredményes működéséhez szükséges erőforrásokat. 

Az AQ Anton Kft. vezetősége vállalja, hogy gazdasági, szakmai céljait csakis a környezet védelme, a környezet és a 

gyártási tevékenység egyensúlyának biztosításával valósítja meg. 

Az AQ Anton Kft. megfelelő tervezéssel, műszaki kialakítással és adminisztratív intézkedésekkel, biztosítja és folyama-

tosan fejleszti munkatársai és egyéb érintett partnerei egészségvédelmét és munkabiztonságát.  

A Társaság vezetősége felelősséget vállal a tevékenységével összefüggő jogszabályok, határozatok és egyéb hatósági 

követelmények betartására.  

Működését úgy irányítja, hogy kiemelt hangsúlyt fektet: 

• Munkatársaink minőség- és környezetközpontú gondolkodásának kialakítására 

• Gazdasági tevékenységének rendszeres elemzésére, minősítésére és javítására 

• A gyártott termékek minőségének, folyamatainak és szervezeti működésének rendszeres elemzésére, minősíté-

sére és folyamatos fejlesztésére 

• Innovatív műszaki- és egyéb vállalati megoldások kidolgozására illetve alkalmazására 

• A helyesbítő és megelőző intézkedések rendszerének folyamatos fejlesztésére 

• Az erőforrásainak állapotának fenntartására, technológiai színvonalának folyamatos fejlesztésére, alkalmazásá-

nak elsajátítására 

• A dolgozók folyamatos képzésére, ismereteik frissítésére és az oktatási intézményekkel való együttműködésre 

• A munkabiztonság folyamat szintű felügyeletére és az előírásoknak megfelelő fenntartására 

• Sérülések és egészségkárosodás megelőzésére 

• A vállalati kockázatok és lehetőségek rendszeres elemzésére és csökkentésére  

• Hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztésére és a környezetszennyezés megelőzésére 

• A különböző energiafajták felhasználásának nyilvántartására, elemzésére és folyamatos csökkentésére 

• Társadalmi felelősségvállalási tevékenységére 

 

A fenti célok megvalósítása érdekében az AQ Anton Kft. különböző tevékenységeihez bevezette, tanúsíttatta, integrál-

tan működteti és folyamatosan fejleszti integrált irányítási rendszerét, a következő szabványok előírásai szerint: 

 

Szerszámgyártás: ISO 9001:2015  
Műanyag fröccsöntő  szerszámok és egyéb gépipari eszközök  tervezése, gyártása 

  

Műanyaggyártás: ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016  
Műanyag alkatrészek gyártása 

  

Speciális megmunkálás: AS9100 Rev D 
Alkatrészek gyártása, megmunkálása energia termelő berendezések, a repülőipar és egyéb alkalmazások számára. 

Szuperötvözetek, kerámiák és más magas minőségű anyagok feldolgozása. Megmunkálási megoldások különböző, 

nem konvencionális technológiákkal. 

  

Teljes tevékenységi kör: ISO 14001:2015 és ISO 45001:2018  
Szerszámok, berendezések és egyéb alkatrészek tervezése, gyártása és megmunkálása, valamint műanyag alkatrészek 

fröccsöntése és szerelése. 

 

Zalaegerszeg, 2020. február 07. 
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