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QUALITY POLICY 

 
 

The basic orientation of Dewhurst Hungary Kft is to be recognized for quality in production of electronic, and 
electromechanical control devices.  

 
 
This will be achieved through: 
 

• Consideration of context of our organization and aligning our Quality Management System with the strategic 
direction of Dewhurst Hungary 
 

• Satisfying our customers and applicable statutory and regulatory requirements 
 

• Managing our organization, along with employee-established quality objectives and defined responsibilities for 
their fulfillment  

 
• Establishing, applying, maintaining and continual improvement of effectiveness of our documented Quality 

Management System which meets the requirements of ISO 9001:2015 standard 
 

• Commitment to increase the quality of our products  
 

• Making continuous improvement a part of every day and every job 
 

• Training for all of our employees to be Quality conscious and proactive in solving Quality issues. 
 
 
The framework for setting quality objectives is defined in the Quality Manual. 
 
Managing Director is responsible for communicating the Quality Policy to all persons working for or on behalf of the 
organization and making it available to the relevant interested parties as appropriate. 
 
 
Laszlo Denk 
Managing Director         Date: 15. November 2017 
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MINŐSÉGPOLITIKA 

 
 

A Dewhurst Hungary Kft alapvető célja, hogy az elektromos és elektromechanikus kezelőpanelek minőségi 
gyártójaként váljon ismertté. 

 
 
Ezt a célt a következőkkel érjük el: 
 

• A szervezetünk környezetét figyelembevéve a minőségirányítási rendszerünket hozzáigazítjuk a Dewhurst 
Hungary stratégiai irányához 

• A vevőink elégedetté tételével, és a vonatkozó törvényi, valamint hatósági előírások betartásával 

• A szervezet irányításával, valamint az alkalmazottak bevonásával meghatározott minőségi célkitűzések és 
ezek teljesítésére vonatkozó feladatok kezelésével 

• Az ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelő dokumentált minőségirányítási rendszer 
létrehozásával, alkalmazásával, fenntartásával és folyamatos feljesztésével 

• Termékeink minőségének növelése melletti szilárd elkötelezettséggel 

• A folyamatos fejlesztést minden napunk és minden feladatunk részévé tételével 

• Minden alkalmazottunk képzésével, hogy a minőségi problémák megoldásában minőség-tudatosak és 
proaktívak legyünk 

   
A minőségi célkitűzések meghatározásának kereteit a Minőségügyi Kézikönyv határozza meg. 
  
Az Ügyvezető Igazgató felelős azért, hogy a Minőségpolitikát a szervezeten belül vagy a szervezet nevében 
dolgozó valamennyi személlyel megismertesse, és megfelelő módon az érintett érdekelt felek rendelkezésére 
bocsássa. 
 
 
Denk László 
Ügyvezető Igazgató          Dátum: 2017 November 15. 
 


