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A Trans-Sped Cégcsoport 
minőség-, környezet-, munkabiztonság- és energiapolitikája 

 

 A Trans-Sped Cégcsoport 1990. óta van jelen a logisztikai piacon. A vállalat vezetése a kezdetektől fogva 

nagy figyelmet fordít a megbízók valós és lehetséges igényeinek kielégítésére.  

Fontosnak tartja, hogy megbízóit rugalmasan, ám a szabályozott folyamatokhoz igazodva, magas 

szakmai színvonalon, biztonságosan szolgálja ki.  

A komplex logisztikai megoldások kivitelezése során elkötelezettséget vállal, hogy munkafolyamatai a 

fenntartható fejlődés elvének megfelelően a lehető legkisebb környezetterheléssel, illetve 

energiafelhasználással járjanak és ne veszélyeztessék sem a munkatársak, sem a partnerek egészségét, 

biztonságát. 

Cégcsoportjának tagjai között folyamatos koordináció érvényesül a megbízók komplex logisztikai 

igényeinek kielégítése céljából. A megbízható, színvonalas szolgáltatás biztosítása céljából a Cégcsoport 

vállalatainál a következő rendszereket vezette be, tartja fenn és folyamatosan továbbfejleszti: 

Az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszert: 

 a Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Kft-nél, 

 a TRANS-SPED-PAPIRUSZ Kft-nél. 

 a Trans-Sped srl-nél, 

Az ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszert: 

 a Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Kft-nél 

Az OHSAS 18001: 2007 egészség- és munkabiztonsági irányítási rendszert: 

 a Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Kft. tiszaújvárosi divíziójánál 

Az ISO 50001:2011 energiairányítási rendszert: 

 a Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Kft-nél, 

 a TRANS-SPED-PAPIRUSZ Kft-nél. 

 

A Cégcsoport szervezeteinél bevezetett rendszerek integrált formában működnek. 

A Cégcsoport karbantartási és javítási feladatait ellátó szervezetnél, a DTT Kft-nél ISO 9001:2015 és 

SCC   szerinti integrált rendszer működik. 

 

 

http://transsped.hu/fajlok/weboldal/iso/OHSAS%2018001%20tan%C3%BAs%C3%ADtv%C3%A1ny.pdf
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A minőség –, környezet-, energia- és munkabiztonság politika érvényesülése érdekében a Cégcsoport a 
következő főbb elveket tartja szem előtt: 

 A megbízók, illetve az érdekelt felek szükségleteire, elvárásaira, észrevételeire, visszajelzéseire és 
reklamációira nagy figyelmet fordít, a vevők elégedettségét folyamatosan nyomon kíséri. 

 Nagy hangsúlyt fektet beszállítóinak és alvállalkozóinak kiválasztására, törekszik az energiahatékony 
termékek és szolgáltatások beszerzésére, és elvárja, hogy azok elkötelezettek legyenek a Trans-Sped 
Cégcsoport politikájához. 

 A szolgáltatások színvonalának folyamatos fejlesztése érdekében dolgozói szakmai jellegű 
képzésekben vesznek részt, amely képzés hatékonyságát rendszeres időközönként értékeli.  

 A környezet megóvása érdekében előnyben részesíti a környezetbarát anyagok és járművek 
használatát, és törekszik a természeti erőforrások hatékony felhasználására. 

 Célul tűzi ki a környezetszennyezés megelőzését, illetve csökkentését mind a logisztikai 
szolgáltatások végzése, mind az ipari parki területek üzemeltetése során. 

 Fontosnak tartja, hogy a logisztikai szolgáltatások során az üzemanyagokat, az ipari park 
üzemeltetése során a villamos energiát, illetve a fűtési energiát, mint elsődleges energiaforrásokat 
hatékonyan és racionálisan használja fel, és folyamatosan növelje a szolgáltatások 
energiateljesítményét. 

 A munkahelyi- és egészségügyi- biztonsági kockázatértékelés alapján törekszik a sérülések és az 
egészségkárosodások megelőzésére, és biztosítja az egészséges és biztonságos munkavégzés 
feltételeit. 

 A jogszabályi előírásokat betartja, az Ipari Parkba települt vállalkozásokkal a lehetőségek szerint 
betartatja.  

 Meghatározza és értékeli a működést, a környezetet, az egészséget és a biztonságot fenyegető 
kockázatokat és intézkedéseket tesz a jelentős kockázatok csökkentésére, a környezeti, személyi és 
dologi károk megakadályozására, a biztonság szavatolására, valamint az energiahatékonyság 
növelésére. Ezért folyamatosan figyelemmel kíséri a belső és külső tényezők, a kockázatok, valamint 
az érdekelt felek igényeinek változását, a folyamatok működését, és biztosítja az előirányzatok és 
célok eléréséhez szükséges információk és erőforrások elérhetőségét.     

A Cégcsoport minden dolgozója az Integrált Irányítási Rendszer folyamatos fejlesztésének 
elkötelezettje.  

 

Nálunk az áru jó kezekben van! 

                                                                                     

Debrecen, 2017. október 01.                                  Fülöp Zsolt 
                    ügyvezető igazgató 


