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A minosegpolitika vegrehajtasa, a minosegiranyftasi rendszer fenntartasa es folyamatos fejlesztese,
valamint

a

szukseges

eszk6z6k

es

forrasok

biztositasa

Marosvarashelyi Transylvania Repiiloter menedzsmentjenek
a minosegiranyitasi

rendszertink

megval6sftasaban,

az

Auton6m

AUamigazgatasi

a felelossege. Elk6telezettek vagyunk

ujitasaban

es folyamatos

fejleszteseben

a

kovetkezo pontok szerint:
1.

Az A. A. Marosvarashelyi

minosegininyftasi

Transylvania Repiiloter szamara a minosegi strategiai eelj a

rendszer fenntartasa

es folyamatos

fej lesztese az ISO 9001:2015

szabvany

kovetelmenyeinek megfeleloen minden tevekenysegi tertileten.
2.

E eel elerese erdekeben a kovetkezo strategiai ertekeket fogadjuk el:

a.

Az osszes tevekenyseg teljesitmenyenek javitasa;

b.

Biztositunk olyan felteteleket, folyamatokat

es rendszereket,

amelyek lehetove teszik a

szolgaltatasok folyamatos javitasat;
e.

A diszfunkei6k megelozesere f6kuszalunk;

d.

A teljes szemelyzet

kompeteneiajanak,

ismereteinek

es tapasztalatainak

felhasznalasa

szolgaltatasaink javitasa erdekeben a teljes szemelyzettel val6 egytittmukodessel.
3.

Ogyfeleink igenyeinek kielegitese a nyujtott szolgaltatasok minosegenek, biztonsaganak es

koltseghatekonysaganak

tekinteteben.

4.

GarantaIjuk az altalunk nyujtott szolgaltatasok minoseget a kovetkezok altai:

a.

A tevekenysegi teriiletekre es a minosegi elofrasokra vonatkoz6 egyedi kovetelmenyeknek

es eljarasoknak va16 megfelelessel;
b.

Minden erintett fel elonyei es igenyei figyelembe vetelevel;

e.

A szemelyzet kompeteneiaja es kepzesevel.

5.

A koekazatkezelesi folyamat letrehozasa es vegrehajtasa, beleertve a veszelyek azonosltasat,

a koekazatertekelest,

a koekazatkezelesi intezkedesek hatekonysaganak

figyelemmel kisereset es a

teljesitmeny figyelemmel kisereset.
6.

Biztositjuk a megfelelo forrasok elosztasat a minosegiranyitasi rendszer megval6sitasahoz es

fejlesztesehez.
7.

A kiilonbozo folyamatok es rendszerek megfelelosegi

ellenorzese a minosegi es repules

biztonsagi belso auditok segitsegevel.
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