
Integrált Irányítási Rendszer Politikája

A Trans-Sped Cégcsoport 1990. óta van jelen a logisztikai piacon. A kezdetektől fogva nagy figyelmet fordítunk 
partnereink igényeinek kielégítésére. Fontosnak tartjuk, hogy megbízóinkat rugalmasan, megoldás-orientáltan, 
ám a szabályozott folyamatokhoz igazodva, magas szakmai színvonalon, biztonságosan szolgáljuk ki. 
A cégcsoport tagjai között folyamatos koordinációt érvényesítünk a megbízóink komplex logisztikai igényeinek 
kielégítése céljából.

A Cégcsoporton belül a következő főbb elveket tartjuk szem előtt tevékenységünk végzése során: 

• A partnerek elvárásaira, visszajelzéseire kiemelt figyelmet fordítunk, a vevők elégedettségét folyamatosan 
nyomon kísérjük és értékeljük, ha szükséges, beavatkozunk.

• Nagy hangsúlyt fektetünk beszállítóink és alvállalkozóink kiválasztására, folyamatos értékelésére. 
Elvárjuk, hogy alvállalkozóink elkötelezettek legyenek a Trans-Sped Cégcsoport politikája iránt.

• A szolgáltatások színvonalának folyamatos fejlesztése érdekében munkatársainkat képezzük, ösztönözzük 
az új ismeretek, technológiák elsajátítására, a képzések hatékonyságát értékeljük.

• Speciális kezelést igénylő áruk mozgatása során kiemelt figyelmet fordítunk az átvett termékek eredeti 
állapotának megőrzésére, az áruszállítás és a termék biztonságának és nyomon követés feltételeinek magas 
szintű teljesítésére.

• Elkötelezettek vagyunk a tiszta és rendezett munkakörnyezet, a megfelelő higiéniai feltételek biztosítása és a 
megbízóink értékeinek védelme mellett.

• Fontosnak tartjuk, hogy a szolgáltatások során felhasznált energiát hatékonyan és racionálisan használjuk fel, és 
folyamatosan növeljük a szolgáltatások energiateljesítményét. Törekszünk az energiahatékony termékek és 
szolgáltatások beszerzésére. Ingatlanfejlesztéseinknél előtérbe helyezzük a megújuló energia hasznosítását.

• Célul tűzzük ki a környezetszennyezés megelőzését, illetve a környezeti kibocsátás csökkentését minden 
szolgáltatási területen. A környezet megóvása érdekében előnyben részesítjük a környezetbarát anyagok és 
járművek használatát, és törekszünk a természeti erőforrások hatékony felhasználására.

• Meghatározzuk és értékeljük a folyamatainkat, a környezetet, az egészséget és a biztonságot fenyegető 
kockázatokat és intézkedéseket teszünk a jelentős kockázatok csökkentésére, a környezeti, személyi és dologi 
károk megakadályozására, munkatársaink és partnereink biztonságának szavatolására.

• A munkahelyi- és egészségügyi- biztonsági kockázatértékelés alapján törekszünk a sérülések és az 
egészségkárosodások megelőzésére. A biztonságot szolgáló anyagok felhasználásával, de a műszaki célszerűség 
és veszteségcsökkentés szem előtt tartásával biztosítjuk az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit.

• Ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük a belső és külső tényezők, a kockázatok, valamint az érdekelt felek 
igényeinek változását, a folyamatok működését, és biztosítjuk az előirányzatok és célok eléréséhez szükséges 
információk és erőforrások elérhetőségét.

• A jogszabályi előírásokat azonosítjuk és betartjuk.

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