Minőségirányítási kézikönyv

MK 2.A

Minőségpolitikai nyilatkozat
A MAROVISZ fő célkitűzése, hogy a roncsolásmentes anyagvizsgálók érdekképviseleti,
információszolgáltatási, szabványosításban való közreműködési, szakmai képzési, rendezvényszervezési és
lebonyolítási, szakértői tevékenységi, a szakmai képviseleti, a jártassági vizsgálati és a roncsolásmentes
vizsgálatot végzők minősítése és személytanúsítása tevékenységek végzése során a Tagok igényeinek minél
jobban és tartósan megfeleljen.
Ennek a célnak az elérése érdekében a Szövetség tevékenységeit és az alkalmazott folyamatokat a minőségi
munkavégzés és a minőségfejlesztés iránti elhivatottság jellemzi. A Szövetség a minőségi munkavégzést
úgy értelmezi, hogy az a jogszabályok, a kapcsolódó szabványok és egyéb dokumentációk ismerete és
betartása, valamint a Tagok igényeit kielégítő szolgáltatás nyújtásának biztosítása.
Általános célunk, hogy tevékenységeinket megbízható módon, a vállalt határidőre, a szerződések előírásainak
megfelelően, és a kor műszaki színvonalához igazodó szinten hajtsuk végre.
A Szövetség célja, hogy
 érdekegyeztetést, érdekvédelmet és képviseletet végezzen;
 szakmai információs tevékenységet folytasson;
 szakmai közreműködést biztosítson szabványosításban;
 szakmai képzések szervezését, lebonyolítását végezze a szakmai kultúra javítása érdekében;
 a vizsgálószemélyzet képzését folyamatosan fejlessze;
 szakmai képviseletet biztosítson nemzetközi társszervezetekben;
 szakértői tevékenységeket folytasson;
 Szövetségünknél fenntartjuk, működtetjük és folyamatosan fejlesztjük az MSZ EN ISO 9001:2015
szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, ill. az EU-s követelményeknek való megfelelést;
 a roncsolásmentes anyagvizsgálók személytanúsítását végezze az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 és
az MSZ EN ISO 9712:2013 szabvány alapján;
 roncsolásmentes anyagvizsgáló laboratóriumok jártassági vizsgálatait szervezze az MSZ EN ISO/IEC
17043:2010 előírásai értelmében.
E célok elérése érdekében a Szövetség
 összegyűjti és összehangolja tagjai véleményét, a tagságot érintő szakmai és egyéb kérdésekben,
 közvetíti a tagság megfogalmazott és összehangolt véleményét a döntéshozóknak,
 dolgozik az anyagvizsgálók kedvezőbb szakmai, jogi és gazdasági környezetének, jogi
szabályozásának megteremtése, valamint a speciális szakmai igények érvényre juttatása érdekében,
 segítséget nyújt a tagoknál folyó szakmai munka fejlesztéséhez a nemzetközi tapasztalatok, az új
eredmények elterjesztésében, átvételében,
 szakmai konferenciákat, bemutatókat és tanfolyamokat szervez, írott szakanyagokat ad ki,
 képviseli a roncsolásmentes anyagvizsgálókat a hazai és külföldi társszervezeteknél.
 roncsolásmentes anyagvizsgálatot végzők minősítését és személytanúsítását végzi.
Tudatában vagyunk annak, hogy tevékenységünk minőségét fejleszteni csak a tagsággal és a külső
partnerekkel együttműködve, észrevételeik figyelembevételével lehet. Ezért tevékenységeink színvonalának
megítélését a tagság és külső partnerek elégedettségére alapozzuk, és azt tekintjük a fejlesztés alapjának.
A leírtakat tükrözi a felismert és tevékenységünk minden szintjén alkalmazott alapelv:
Minőséggel, megbízhatósággal, pontossággal a tagjaink és partnereink bizalmáért!
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