
   

 

1. Quality policy  

Our corporation's main function is composite component 
production for aircraft with thread strengthening. 

The management of FLYTECH Ltd. commits itself to ensure the 
level of personal and material work conditions necessary to reach 
and maintain a Quality level for the products manufactured meeting 
the current markets’ requirements. 

In order to preserve and increase our Customers’ confidence and to 
assure the long-term function of the Corporation, it is considered a 
basic duty for every Worker to operate and develop continuously our 
Quality Management System according to the EN 9100:2018 
standard in case general parts. 

Every Worker of our Corporation shall be proud of his own work and 
shall take full responsibility for the Quality of his own work. 

Every Worker of FLYTECH Ltd. is required to work to the best of his 
knowledge in order to achieve the purposes formulated in our Quality 
Policy and Quality Objectives and to participate actively in the 
process of continuous improvement through defined actions. In 
return, FLYTECH Ltd. shall increase the Workers’ satisfaction by 
improving work environment and conditions through regulated 
actions. 

Efforts shall be maintained at all levels in order to meet constantly 
our delivery schedule and the Customers’ Quality expectations. We 
endeavour to reach 0 defect through the continuous improvement of 
our quality system. 

Our aim is to maintain and develop our communication with our 
suppliers, colleagues, and customers, by shortening feedback times 
and encouraging direct contacts. This axis of development shall 
contribute to reduce non-conformities due to lack of information and 
increase reactivity in order to meet better and faster the requirements 
of our customers and of our corporation. 
 

In the course of our work, every effort is made to meet equally the 
social, internal customer, and labour requirements. 

Our ambition is to preserve our position in the aerospace markets by 
means of a profitable management, which ensures a continual 
development in order to ensure the material and personal fulfilment 
of our colleagues. 

1. Minőségpolitika  

A cégünk alaptevékenysége szálerősítésű kompozit repülőgép 
alkatrészek gyártása. 

A FLYTECH Kft. vezetése arra törekszik, hogy a gazdaságos 
működés mellett a személyi- és tárgyi feltételeket olyan szinten 
biztosítsa, hogy az általunk gyártott termékek minősége feleljen meg 
a mindenkori piaci igényeknek. 

Vevőink bizalmának megtartására és erősítésére, valamint a 
társaság hosszútávú működésének biztosítása érdekében minden 
dolgozónk alapvető feladatának tekintjük az EN 9100:2018 szabvány 
szerinti minőségirányítási rendszerünk működtetését és folyamatos 
fejlesztését.  

Társaságunk minden alkalmazottja legyen büszke saját munkájára, 
és vállaljon teljes felelősséget munkájának minőségéért. 

A FLYTECH Kft. minden dolgozójának kötelessége a 
minőségpolitikában és a minőségcélokban megfogalmazott célok 
eléréséért legjobb tudása szerint dolgozni, az elvégzett 
tevékenységek minőségének folyamatos javításában aktívan részt 
venni. Ezért a FLYTECH Kft. növelni fogja dolgozói elégedettségét a 
munkahelyi körülmények és feltételek fejlesztésével szabályozott 
intézkedések keretében. 

Munkánk során arra törekszünk, hogy folyamatosan teljesíteni tudjuk 
kiszállítási ütemtervünket és megfeleljünk a vevői elvárásoknak. 
Törekedünk a 0 hiba szint elérésére minőségirányítási rendszerünk 
folyamatos fejlesztésével. 

Célunk, hogy kiépítsük és fejlesszük a kapcsolattartást 
beszállítóinkkal, munkatársainkkal és vevőinkkel azáltal, hogy 
rövidebbé tesszük a visszajelzési időket és közvetlen 
kapcsolattartást kezdeményezünk. Ezzel a fejlesztéssel csökkentjük 
az információáramlás hiánya miatt keletkezett nem megfelelőségeket 
és javítsuk reakcióképességünket, hogy ezáltal jobban és 
gyorsabban feleljünk meg Vevőink és Társaságunk elvárásainak. 

Munkánk során mindent megteszünk azért, hogy a szociális, belső 
vevői és munkavédelmi követelményeknek megfeleljünk. 

Célunk helyzetünk megőrzése a repülésipari piacon jövedelmező 
gazdálkodásunk által, mely folyamatos fejlődést biztosít, ezáltal 
tudjuk kielégíteni munkatársaink vagyoni és személyi igényeit. 
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