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MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 

Értéket adunk- Értéket őrzünk 

 

A NATIONAL DYNAMIC GROUP KFT. célja, hogy kiemelkedő minőségű, ellenőrzött és folyamatosan 

fejlődő, innovatív, magas technológiai színvonalat képviselő, az érdekelt felek és megrendelők igényeihez 

igazodó, a jogszabályi és szabványi elvárásoknak is megfelelő, Épületvillamosági, Biztonságtechnikai, Tűz-

védelmi és Klímarendszerek kivitelezése, karbantartása, tervezése, amelynek elérése érdekében: 

 
 

 Célunk, stabil pénzügyi és jogi alapokkal rendelkező, a szükséges eszközökkel és humán erőforrással ellátott,    a 
hazai biztonságtechnikai és épületvillamossági piacon kihagyhatatlan helyet elfoglaló vállalkozássá válni.  

 Az ország dinamikusan fejlődő szolgáltatójaként, társaságunk hosszú távú stratégiája, hogy az                
MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint a belső és külső tényezők figyelembevételével a kockázatértékelési 
szempontokra alapozva kívánjuk működtetni, ellenőrizni és fejleszteni folyamatainkat, 

 El kell nyernünk vevőink, és a többi érdekelt fél bizalmát a folyamatosan felügyelt, „az eltérésekből tanuló”, 
gyorsan reagáló szolgáltatással, mely során cégünk arra törekszik, hogy munkatársaink több éves gyakorlatára 
és a széles körű ismereteinkre támaszkodva az eltéréseket feltárjuk, és minőségjavító helyesbítő intézkedések 
segítségével fejlesszük folyamatainkat. 

 National Dynamic Group Kft. elvárja minden munkavállalójától a megfelelően motivált és etikus magatartást 
a vállalkozás, és az ügyfelek irányába, amit etikai kódexünkben deklaráltunk. 

 Minden munkatársunkban tudatosítjuk az együttműködési igényünket, a kockázatalapú gondolkodást, a minő-
ségirányítási rendszerdokumentációban leírtakat és minőségpolitikánkat annak érdekében, hogy magas szín-
vonalú tevékenységünk egybeessen megbízóink, munkatársaink, környezetünk és a társadalom elvárásaival, 
amit támogatói és karitatív tevékenységünkkel is alátámasztunk. 

 A National Dynamic Group Kft. stratégiája a folyamatos fejlődés és munkatársaink képzése melynek segítség-
ével intenzíven növelhetjük ügyfélkörünket, kiszolgálhatjuk megrendelőinket és tisztességes profitot realizál-
hatunk. 

 Minőségirányítási rendszerünk kulcskérdése az elvárt minőség teljesítése, ezért munkatársaink mellett,                          
alvállalkozóinktól és beszállítóinktól is megköveteljük ezen feltételek betartását. 
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