
Összefoglaló 
az AQUA Kft. által bevezetett 

irányítási rendszerek alkalmazásáról 
 
Az AQUA Szolgáltató Kft. tevékenységével biztosítani kívánja ügyfelei, partnerei és 
tulajdonosai, valamint a tevékenységével érintettek igényeinek hosszú távú és magas szintű 
kielégítését. 
Ennek érdekében több olyan nemzetközi téren elismert menedzsment rendszert alkalmaz, 
melyek elősegítik a szervezet működésének folyamatos felügyeletét és céljai megvalósítását. 
Az alkalmazott rendszerek a Kft. működésének különböző területeit fogják át, biztosítva a 
folyamatos felügyeletet, a hatékony és hatásos működést. A kiépített menedzsmentrendszerek 
megfelelőségét akkreditált szervezetek tanúsítványai igazolják. 
Az irányítási rendszer alkalmazás teljes működést átfogó alapját, gerincét képezi az  
MSZ EN ISO 9001:2009 szabványon alapuló minőségirányítási rendszer. Bevezetésével 
megvalósult a munkafolyamatok elemeinek rendszerbe szervezése és folyamatos felügyelete 
annak érdekében, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. által előállított hálózaton értékesített ivóvíz 
fogyasztók, valamint a szennyvíz gyűjtő és -kezelő szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek 
igényei folyamatosan és magas szinten kerüljenek kielégítésre. 
Ennek struktúrájával összhangban épült további két menedzsment rendszer. 
Cégünk alaptevékenységével hozzájárul az emberi egészség és a környezeti állapot 
megőrzéséhez, javításához. Az MSZ EN ISO 14001:2005 rendszerszabvány alkalmazásával 
a tevékenységének környezeti elemekre kifejtett hatásait helyezte felügyelet alá. A 
környezetközpontú irányítási rendszer működtetése azon felül, hogy a megelőzés, a 
környezetvédelem és a felelős erőforrás felhasználás szempontjait érvényesíti a 
döntéshozatalban és a szervezet működtetésében, ráirányítja vevői és ügyfelei figyelmét a 
szervezet környezettudatosságára, az indokolatlan környezet terhelés- és veszélyeztetés 
megelőzése, valamint a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségére. 
Szintén lényeges területe a vezetés elkötelezettségének a humán erőforrás munkahelyi 
egészségének és biztonságának védelme. Ennek biztosítására került alkalmazásra az  
MSZ 28001:2008 szabvány követelményrendszere. Segítségével meghatározásra kerültek 
azok a kockázatok, kritikus területek és munkafolyamatok, melyek folyamatos felügyelete, 
valamint a megelőzésükre kidolgozott eljárások alkalmazása hozzásegíti a szervezetet a 
folyamatos és magas szintű szolgáltatás biztosításához a humán erőforrás egészségének és 
munkabiztonságának fenntartása által. 
Az ISO alapú rendszerek alkalmazásával kapcsolatban a szervezet 2013-ban két fejlesztési 
célt tűzött maga elé, melyek megvalósítása és fenntartása azóta már megtörtént.  
Az első az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelményeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében az MSZ EN ISO 22000:2005 élelmiszer-biztonsági 
irányítási rendszer kialakítása volt, hogy segítségével az AQUA Szolgáltató Kft. feltárja 
tevékenységével kapcsolatban az élelmiszer-biztonságot befolyásoló tényezőket, 
körülményeket és folyamatokat, meghatározza a kockázatokat és a megelőzés lehetséges 
eljárásait, valamint szabályozza a kulcselemek kezelését és folyamatos felügyeletét. 
Ezt követően a kialakított menedzsment rendszerek átfogó integrálása történt a párhuzamos 
folyamatok kiiktatásával a rendszer egyszerűsítése és hatékonyságának fokozása érdekében 
úgy, hogy egyúttal aktív részévé válik annak az infótechnikai háttéren nyugvó vezetői 



információs rendszer információbázisnak, mely jelenleg is a napi tevékenység gyors és 
hatékonyan koordinált felügyeletét biztosítja. 
Végül még egy elem csatlakozik az AQUA Szolgáltató Kft. működésének felügyeletét 
elősegítő menedzsment eszközökhöz. 
Szintén jelentős garanciát biztosít a szervezet tevékenysége és a termékei megfelelőségének 
igazolhatósága terén, hogy Kft. felső vezetése elkötelezettséget vállal azért, hogy 
szolgáltatásainak és termékeinek minősége a jogszabályi előírásoknak, valamint a megrendelő 
igényeinek és elvárásainak megfeleljen, ezért az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 számú, 
„Vizsgáló- és kalibráló-laboratóriumok felkészültségének általános követelményei” című 
szabványban és a NAT előírásaiban foglaltak szerint működtetett vizsgálati 
laboratóriumunkban végezzük a minőségellenőrzést. 
 


