
 

 

 

 

A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 

Integrált Minőség-, Környezet- és Munkahelyi Egészségvédelem 

és Biztonság politikája 

A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.  – mint Somogy, Tolna és Baranya megyék jelentős területeit ellátó kommunális 
hulladékgazdálkodási szervezete– az elvárásoknak megfelelő, hatékony minőség-, környezet- és munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági, (továbbiakban: MIR-KIR-MEBIR) irányítási rendszer fenntartására és folyamatos 
fejlesztésére törekszik. Ezeket egy rendszerbe foglalva, integráltan, az ISO 9001, az ISO 14001 és az OHSAS 18001-es 
szabványok követelményei alapján működteti.  

A KVG Zrt. célja a megrendelők elvárásainak folyamatos és teljeskörű kielégítése, a meglévők megtartása, a nemzetközi 
előírásoknak is megfelelő eszközök és technológiák alkalmazásával. Társaságunk vezetése a hatékony irányítási 
rendszerek mellett kötelességének tartja az egyre szigorúbb, a szervezetre vonatkozó környezetvédelmi, 
munkabiztonsági, munkavédelmi, valamint egyéb jogszabályi, és más előírásoknak való megfelelést is.  

Társasági kultúránk alapeleme a „Magas színvonalú szolgáltatás megfizethető áron” elv érvényesítése, melynek 
érdekében működtetjük integrált irányítási rendszerünket, amely garantálja a szolgáltatás állandó és kifogástalan 
minőségét, folyamatos fejlesztését a vevőink megelégedettsége mellett. A Zrt. szolgáltatásait, irányítási rendszerét a 
megrendelői visszacsatolások figyelembevételével, mérésével és értékelésével tökéletesíti. Alapvető cél az ügyfelek 
elvárásainak való megfelelés a szerződések szerint. 
Cégünk a beszállítókkal és alvállalkozókkal is hosszú távú, kölcsönös előnyöket biztosító kapcsolatokra törekszik. A 
szolgáltatás díjának mértéke összhangban kell, hogy legyen azzal a célkitűzéssel, hogy Társaságunk a törvényi 
előírásoknak mindenkor megfeleljen és a folyamatos fejlődés és fejlesztés is biztosított legyen. A vállalat vezetése 
minden szinten támogatja, illetve megköveteli dolgozóitól a folyamatos képzést és önképzést, és a szükséges 
erőforrások biztosításával áll a minőségi munkavégzés mellé. Gondoskodunk róla, hogy valamennyi dolgozónk és 
szerződéses partnerünk megértse, támogassa elképzeléseinket és társaságunk minden munkatársa, személyes 
tudásával, növekvő szakmai felkészültségével és célkitűzéseink iránti elkötelezettségével járuljon hozzá MIR-KIR-
MEBIR politikánk megvalósításához. 

A Zrt. elismeri a környezetvédelem, a munkavédelem, a fenntartható fejlődés és a társadalmi felelősségvállalás 
fontosságát, gazdasági és társadalmi jelentőségét. Tevékenységében kiemelten kezeli a környezet és a dolgozók 
védelmének szempontjait, és ezek érvényesítését az üzleti kapcsolataiban is elvárja. 

A fentiek érdekében elkötelezett az alábbi feladatok végrehajtására: 

- A szervezetre vonatkozó jogszabályi és egyéb előírások naprakész nyilvántartása, a követelmények teljesítése 
- Az alvállalkozók, partnerek tevékenységének, MIR-KIR-MEBIR teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérése és 

értékelése 
- A dolgozók folyamatos MIR-KIR-MEBIR oktatása és képzése 
- A vállalat megbízásából munkát végzők részére a MIR-KIR-MEBIR politika, valamint az integrált irányítási 

rendszerünk által megköveteltek közvetítése  
- A MEB veszélyekkel összefüggő követelmények naprakész nyilvántartása, kockázatértékelés felülvizsgálata 
 
A KIR-MIR-MEBIR politikánk irányelveinek támogatása és folyamatos érvényesítése a társaság minden dolgozójának 
alapvető kötelessége.  
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