
ELGOSCAR International Kft. 
bevezette a nemzetközi 

minőségbiztosítási 
rendszert

A z ELGOSCAR International Magyar-amerikai Kör
nyezetvédelmi és Mérnökgeofizikai Kft. 1998. október 
8-án sikeresen megfelelt az ISO 9001 nemzetközi minő
ségbiztosítási rendszer követelményeinek. Az auditá- 
lást a Bureau Veritas Quality International végezte.

Az ELGOSCAR Kft. minőségügyi rendszerét az ISO 
9001 nemzetközi minőségügyi rendszerszabvány kö
vetelményeinek megfelelően szabályozza. A minőség- 
biztosítási rendszer az ELGOSCAR Kft. által készített 
dokumentációk és egyéb mérnöki szolgáltatások minő
ségére hatással lévő cégbeli folyamatokra és tevékeny
ségekre terjed ki, az ISO 9001 sz. szabványnak megfe
lelő módon. A minőségügyi rendszer követelményeit a 
Minőségbiztosítási kézikönyvben fogalmazták meg, 
amelynek betartása a Cég valamennyi alkalmazottja 
számára kötelező.

Ez a minőségbiztosítási rendszer az alkalmazott nyil

vántartásokban és bizonylatokban, a munkavégzéshez 
felhasznált, saját fejlesztésű, valamint külső készítésű 
dokumentumok, eszközök szoftverek alkalmazásában, 
valamint az alkalmazott nyilvántartási rendszerben 
nyert megfogalmazást. A minőségügyi rendszer kiter
jed az ELGOSCAR Kft. minden olyan tevékenységére, 
amelyek a szolgáltatás minőségét befolyásolják. Az eh
hez kapcsolódó minőségügyi terv tartalmazza a tevé
kenység előkészítésének folyamatát, a szükséges ellen
őrzési és igazolási tevékenységeket, végül rögzíti a fe
lelősöket.

Az ELGOSCAR Kft. fő célkitűzése, hogy a megren
delőit magas műszaki és minőségi színvonalú szolgál
tatásokkal és a hozzá tartozó dokumentációkkal elé
gítse ki, és emellett a Kft. jelenlétét szilárd alapokra he
lyezze. Ezt a célját a Kft-nél működő ISO 9001 nemzet
közi minőségbiztosítási rendszer tervezett időszakok
ban történő felülvizsgálatával éri el.

Mit ad az ISO 9001 ?
A nagyvállalatok ma már csak a minőségbiztosítási 

rendszerrel rendelkező cégeknek adnak megbízást, de 
esetenként már a tenderkiírásokban is megkövetelik 
ezt a pályázóktól. Külföldi cégek pedig az ISO minő
sítés nélkül nem is kötnek szerződést.

Schőnviszky László 
ELGOSCAR Kft.

Certificate o f Approval
Awarded to

ELGOSCAR INTERNATIONAL MAGYAR-AMERIKAI KÖRNYEZETVÉDELMI 
ÉS MÉRNÖKGEOFIZIKAI KFT.

BUDAPEST. GYÖNGYÖSOROSZI (HUNGARY)

Bureau Veritas Quality International certify that the 
Quality Management System o f  the above supplier 

has been assessed and found  to be in accordance 
with the requirements o f  the quality standards 

and scope o f  supply detailed below

--------------------------------------------QUALITY STANDARDS---------------------------------------------

ISO 9001:1994

-SCOPE OF SUPPLY -

FÖLDTANI KUTATÁS (GEOFIZIKA, MÉRNÖKGEOFIZIKAI, 
KÖRNYEZETVÉDELEM (KÖRNYEZETFÖLDTAN, KÁRFELMÉRÉS, 

KÁRMENTESÍTÉS, KÁRMENTESÍTÉS TERVEZÉSE, VÍZKEZELŐK ÉS 
SZÍVA TTYÚVEZÉRLŐK TERVEZÉSE ÉS GYÁRTÁSA), 

TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK.

_____________________________ 199Я. OKTÓBER Я . ______________________

Subject to the continued satisfactory operation o f  the supplier's 
Quality Management System, this Certificate is validfor a period o f  three years from:

________________________1998. OKTÓBER 8.______________________

For Bureau Veritas Quality International

r w  1998. OKTÓBER 20.

Certificate No: 51052
Swia Certification Service 00.1
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