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AZ ENTERPRISE GROUP
MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETI POLITIKÁJA

Az Enterprise Group alapelveinek megfelelően vállalati tevékenysége középpontjába a vevőket, a munkatársakat,  
a társadalmat és a környezet megóvását állítja. 

Az Enterprise Group küldetése szerint vezető szerepet kíván betölteni hazánk modernizációjában, közvetlenül és 
közvetve elősegíti az életminőség javítását. A magas minőségi színvonal, a folyamatos innováció, a műszaki fejlesztés,  
a vevőközpontú szemlélet, a társadalmi környezet gazdagítása, a nyitott kommunikáció, a környezeti szennyezés megelő-
zése eredményezi sikeres kapcsolatainkat, vevőink hosszú távú elégedettségét.

Társaságunk folyamatos sikeres üzleti tevékenysége érdekében:
erősítjük ügyfeleinket, hogy növeljük versenyképességüket;
ösztönözzük az innovációt, hogy a jövőt céltudatosan alakíthassuk, valamint különös gondot fordítunk a fenntartható 
fejlődés szempontjaira;
támogatjuk munkatársainkat, hogy kiemelkedő teljesítményekre legyenek képesek; csapatmunkát alkalmazunk  
és elősegítjük a környezettudatos gondolkodást, a környezeti erőforrások ésszerű használatát;
folyamatosan követjük a jogszabályok és speciális védelmi követelmények változásait, megteremtjük a hatóságokkal 
való jó együttműködés, eredményes és elismert, jogszabályi követelményeknek megfelelő működés feltételeit;
fejlesztjük irányítási rendszerünket, a döntéseket objektív tényezők alapján hozzuk, a folyamatok hatékonyságát  
céltudatosan javítjuk;
partnereinkkel eredményes együttműködést alakítunk ki és ösztönözzük őket, hogy velünk megegyező minőség-  
és környezeti politikai irányvonalat kövessenek;
az állami, ezen belül a fegyveres és rendvédelmi szervezetek szállítóival szemben támasztott követelmények teljes körű 
kielégítése céljából Katonai Minőségirányítási Rendszert működtetünk az AQAP-2110 NATO normatíva előírásainak  
megfelelően.

Az Enterprise Group minden munkatársának feladata, hogy tevékenységét a minőség- és környezeti politika elvei szerint 
végezze.

Budapest, 2018. november 08.

Orbán Előd
Ügyvezető igazgató

„Küldetésünk a 
kommunikációs 

kultúra 
formálása. Vezető 

rendszerintegrátorként 
kiemelkedő szakmai 

színvonalon, innovatív 
technológiák és 

komplex megoldások 
alkalmazásával, 

megbízható 
partnerként elégítjük 

ki ügyfeleink igényeit.”

„Ügyfeleink számára 
mindig öröm, ha 

innovatív, igényes, 
logikus megoldást 
találnak a mérnöki 

feladataikra. 
Csapatunk számára 
az az öröm, ha több 
évtizedes szakmai 
tapasztalatunkkal, 
kreativitásunkkal 

ehhez 
hozzájárulhatunk.”

„Küldetésünk 
meglévő egészségügyi 

rendszerek 
fejlesztésében szerzett 

tapasztalataink 
és szakértelmünk 
felhasználásával, 

korszerű, innovatív 
technológiákra épülő, 

ügyfeleink számára 
értéket teremtő, 

piacvezető medikai 
alkalmazások, 

megoldások fejlesztése 
és szállítása.”

„Képesek vagyunk 
műszaki területen 

maradandót, 
világhírűt alkotni, 
kreatív ötletekből 
sikeres, high-tech 

terméket létrehozni. 
Mindezt egy olyan, 

együttműködő 
csapatban, ahol 

fontos az összetartás, 
a folyamatos szakmai 
fejlődés, a jó érzéssel 
végzett közös munka, 

a nyitottság és az 
önmegvalósítás.”


