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VÁLLALATI POLITIKA 

 

Az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. képviseletében az ügyvezető 
kinyilvánítja elkötelezettségét a mindenkor hatályos jogi és egyéb, különösen a 
környezetvédelmi és munkabiztonsági követelmények betartása iránt; valamint a 
követelményeken túlmutató, az állandó fejlődést, fejlesztést és megújulást eredményező 
működés mellett. 

Hulladékgazdálkodási tevékenységünk minőségét leginkább a szociális szempontok és az 
innovatív technológiai alkalmazások olyan optimalizálásával biztosítjuk, amellyel törekszünk 
a környezettel harmonikus együttélésre, a természeti erőforrások ésszerű felhasználására, 
ugyanakkor a gazdasági növekedés biztosítására a további műszaki fejlesztés és vevői 
elégedettség folyamatos javítása érdekében.  

Az integrált irányítási rendszer bevezetése, eredményes működtetése biztosítja a 
tevékenység minden elemére kiterjedő folyamatszemléletű, környezetközpontú 
megközelítést. A rendszerszemlélet hozzájárul a szolgáltatási tevékenység folyamatos 
elemzéséhez, ügyfeleink kiszolgálásának fejlesztéséhez, ugyanakkor biztosítja a tulajdonosi 
kör és a munkatársak igényeinek, valamint a hatósági érdekelt feleknek való megfelelést is. 
Integrált irányítási rendszerünk működése során meghatározzuk a működés kockázatait és 
lehetőségeit a folyamatos fejlesztés biztosítása és az érdekelt felek elvárásainak teljesülése 
érdekében. 

A társaság minden munkatársa felelős saját munkavégzésének minőségéért, biztonságáért, 

szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztéséért és a bevezetett rendszer hatékony, 

környezettudatos, építő működtetéséért.  

Az ügyvezető felelősséget vállal arra, hogy 

- biztosítja a szükséges humán- pénzügyi és tárgyi erőforrásokat a politikában 

megfogalmazott szempontok érvényesítése érdekében; 

- célkitűzéseink összhangban állnak a vevői igényekkel, környezetvédelmi, 

munkabiztonsági szempontú követelményekkel, azok fejlesztésére irányulnak; 

- a Kézikönyvben és az integrált irányítási rendszer egyéb dokumentációs elemeiben 

rögzített információkat, utasításokat a dolgozókkal megismerteti, betartatja, 

fejlesztésére ösztönzi a kollégákat és külső partnereinket; 

- a politikában és vállalati célokban, programokban megfogalmazott törekvések elérése 

érdekében a munkavállalók képzéséhez lehetőséget biztosít, támogatást nyújt; 

- az integrált rendszer irányítására, karbantartására és fejlesztésére Integrált Irányítási 

Vezetőt (IRV) bíz meg, a munkájához szükséges feltételeket biztosítja; 

- a jogi és egyéb követelményeket nyomon követjük, dolgozóinkkal ismertetjük, hatékony 

külső és belső kommunikációt tartunk fenn.  
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