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1. ELKÖTELEZETTSÉG 

1.1. Minőség- és környezeti politika 

Szabványhivatkozás: ISO 9001:2008: 5.3. fejezet 

ISO 14001:2004: 4.2. fejezet 

 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft célja, hogy tevékenységi körében partnereinek igényeit minél 

teljesebb mértékben, megfelelő gyorsasággal, a környezet védelmét figyelembe véve, a minőség 

folyamatos ellenőrzése mellett elégítse ki. 

Ennek érdekében a KÖZSZOLG Nonprofit Kft főbb célkitűzései: 
 

A Megrendelői elégedettség fenntartása 

Amit a megrendelések minőségi teljesítésével, pontos határidőre, megállapodás szerinti áron 

végzett szolgáltatás révén érünk el. 
 

Felelősségtudatos, minőségi munkavégzés 

A megrendelőink elégedettségét csak jó minőségű szolgáltatásokkal, a környezetvédelmi szempontok 

betartásával lehet elérni. A KÖZSZOLG Nonprofit Kft vezetősége a jó munkahelyi légkör 

kialakításával, a minőségi munkavégzés és a környezetszennyezés megelőzése iránti 

elkötelezettségével elősegíti, hogy a munkatársak azonosulni tudjanak a minőségteljesítéssel, 

környezetvédelemmel kapcsolatos, valamint a rendszerben működő folyamatok fejlesztésével. 
 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás előírásoknak megfelelő végzése 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft arra törekszik, hogy ügyfelei számára kiemelt minőségi szolgáltató 

legyen. A cél érdekében tevékenységünket a mindenkor érvényes jogszabályi és hatósági 

előírásoknak megfelelően, ellenőrzött és felügyelt körülmények között végezzük és a szükséges 

erőforrásokat biztosítjuk. A dolgozók képzését szervezett és ismétlődő oktatásokkal biztosítjuk. 
 

Hatékonyan működő, tanúsított Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer 

kialakítása 

Vezetőségünk elkötelezett az MSZ EN ISO 9001:2009 valamint az MSZ EN ISO 14001:2005 

szabványok követelményeinek megfelelő, dokumentált szabályozásokban rögzített, belső és külső 

auditokkal a folyamatos fejlesztés céljából rendszeresen felülvizsgált Minőség- és 

Környezetközpontú Irányítási rendszer fenntartása mellett. 

 

KÖZSZOLG Nonprofit Kft mottója: „A tiszta városért!” 

 

Pápa, 2014.11.03. 

 

  ………………………….. 

 ügyvezető 
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1.2. Vezetői nyilatkozat 

Szabványhivatkozás: ISO 9001:2008; 5.1. fejezet 

 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft eredményes működése hosszú távon csak úgy biztosítható, ha 

szolgáltatásaink színvonalát a hazai piac mindenkori igényeihez alakítjuk. Mivel cégünk 

hírnevének, piaci pozíciójának fenntartását és erősítését elvárásoknak megfelelő minőség, a 

környezet védelme valamint a hatékony minőség- és környezetirányítás garantálja, ezért kiemelt 

fontosságot tulajdonítunk mindazon tevékenységnek, amely céljaink elérését a minőség és a 

Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer, valamint a szolgáltatási kultúra folyamatos 

fejlesztésével segíti. 

Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszerünket úgy alakítottuk ki és úgy kell 

működtetnünk, hogy az megfeleljen ügyfeleink, érdekelt feleink elvárásainak, előírásoknak, és 

biztosítsa minőség- és környezeti politikánk, Minőség- és Környezetközpontú Irányítási céljaink 

megvalósulását, cégünk eredményességét, dolgozóink megélhetését. 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft vezetése nevében az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 

14001:2005 szabványok szerinti minőség - és környezetközpontú irányítási rendszer fenntartásának, 

koordinálásának felelőse Kanozsai Gábor, mint a KÖZSZOLG Nonprofit Kft minőségirányítási 

és környezetvédelmi vezetője és a Kft hulladékgazdálkodási szakágvezetője. 

 

Eddig elért eredményeink megőrzése és azok jövőbeni továbbvitele érdekében a mai naptól 

elrendelem a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyvben és a kapcsolódó 

szabályozásokban előírt követelmények alkalmazásba vételét és folyamatos betartását. 

 

 

 

Pápa, 2014.11.03. 

 

 

 ………………….. 

 ügyvezető 
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2. A KÖZSZOLG NONPROFIT KFT BEMUTATÁSA 

Szabványhivatkozás:ISO 9001:2008 1. fejezet 

ISO 14001:2004: 1. fejezet 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft 1992.11.16-ben alakult. A társaság hivatalos cégneve: KÖZSZOLG 

Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft székhelye: 8500 Pápa, Árok u. 7. 

A társaság telephelyei: 

  8500 Pápa, Szabó Dezső utca 6918 hrsz 

A társaság tevékenységét a székhelyén és a hulladékgazdálkodási telephelyén valamint szolgáltatási 

területén végzi. 

Cégünk hulladékgazdálkodási közszolgáltatással foglalkozik.  

A KÖZSZOLG Kft 1992. január 1-jével jött létre a valamikori Pápai Városgazdálkodási Vállalat 

jogutódjaként. Alapításának célja a pápai települési szilárd hulladékkezelési feladatok 

közszolgáltatóként történő ellátása volt. A Kft megalakulásakor Pápa Város Önkormányzatának 

többségi tulajdonában álló gazdálkodó volt, mely tulajdoni szerkezet napjainkra sem változott meg. 

Az önkormányzat részesedése a gazdálkodóban megközelítőleg 90 %, a fennmaradó 

nagyságrendileg 10 %-ot a gazdasági társaság valamikori, illetve jelenlegi munkavállalói birtokolják 

kisebbségi tulajdonosként. Megalakulását követően a Kft Pápán illetve két környező településen, 

Bakonykoppányon és Bakonyszücsön települési szilárd hulladékkezelői közszolgáltatóvá vált. 

A szolgáltató a nagytérségi hulladékkezelési rendszer keretében elkészült pápai hulladékkezelő 

létesítmény (átrakóállomás és válogatómű) 2012. június 2-i átvételét követően annak 

üzemeltetőjeként a vegyesen gyűjtött hulladék gyűjtéséért, illetve az átrakóállomáson való 

átrakásáért és a királyszentistváni központi hulladékkezelő telepre történő elszállításáért felel. 

Tevékenységként végzi továbbá a pápai gyűjtőkörzethez tartozó elkülönítetten gyűjtött hulladék 

kezelését, illetve a lakosság számára biztosított hulladékudvar üzemettetését. 
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A KÖZSZOLG Nonprofit Kft szervezeti felépítését a következő ábra mutatja be: 

 

 

 

 

 

 
 

Felügyelő 

bizottság 

Ügyvezető 

ADR tanácsadó 

 
Jogi megbízott 

Munka- és 

tűzvédelmi 

megbízott 

 

Külső MIR-KIR 

megbízott 

 

Rendszergazda 

 

Taggyűlés 

Hulladékgazdálkodási 

szakág vezető 

MIR-KIR vezető 

 

Gazdálkodásvezető 

 

Szállítási üzemág 

vezető 

 

Telepvezető 

 

Rakodómunkás 

 

Gépkocsivezető 

 

Gépkezelő 

 

Hulladék-

osztályozó 

 

Portás, telepőr 

 

Ügyfélszolgálati 

asszisztens 

 

Számviteli 

ügyintéző 

 

Adatrögzítő 

 

Adminisztrátor 

Hulladékgazdálko-

dási adminisztrátor 

 

Főkönyvelő 
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3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

Szabványhivatkozások: ISO 9001:2008; 3. fejezet,  

  ISO 14001:2004: 3. fejezet 

A Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyvben az általános Minőség- és 

Környezetközpontú Irányítási fogalmak használata az MSZ EN ISO 9000:2005 és az MSZ EN ISO 

14001:2005 szabványoknak megfelelő értelmezésben történik. A Minőség- és Környezetközpontú 

Irányítási rendszer egyéb, a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv egységes 

értelmezéséhez szükséges fogalom meghatározásai és rövidítései a következőkben kerülnek 

betűrendben meghatározásra, illetve ezek a megfelelő alkalmazási helyeken - egyéb belső 

szabályozásaiban találhatók meg: 

Alvállalkozó: Műszaki-, informatikai- vagy egyéb szolgáltatást nyújtó vállalkozó. 

Audit - MSZ EN ISO 9000:2005: Audit bizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére 

irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az audit 

kritériumok milyen mértékben teljesülnek. 

Beszállító: Anyagok, berendezések értékesítését végző gyártó és/vagy forgalmazó. 

Ellenőrzés (minőségellenőrzés): Valamely szolgáltatás egy vagy több jellemzőjének mérése, az 

eredmények összehasonlítása az előírt követelményekkel, az előírásoknak való megfelelőség 

meghatározása céljából. 

Érdekelt fél: Olyan szervezet vagy csoport, akit, vagy amelyet a KÖZSZOLG Nonprofit Kft 

teljesítménye érint vagy érdekel. 

Feljegyzés - MSZ EN ISO 9000:2005: Dokumentum, amely rögzíti az elért eredményeket vagy 

bizonyítja tevékenységek megtörténtét. 

Helyesbítő tevékenység - MSZ EN ISO 9000:2005: Tevékenység egy észlelt nem - megfelelőség 

vagy más nem kívánatos helyzet okának kiküszöbölésére. 

Hibás vagy nem megfelelő szolgáltatás: Olyan szolgáltatás, amely nem elégíti ki az előírt 

követelményeket. 

Környezet: A szervezet közvetlen környezete, amelyben működik, beleértve a levegőt, a vizet, a 

földterületet, a természeti erőforrásokat, a növény- és állatvilágot, az embereket és ezek kölcsönös 

kapcsolatait. 

Környezeti hatás: A környezetben végbemenő mindennemű változás - akár káros, akár hasznos -, 

amely egészben vagy részben a szervezet tevékenységeiből, termékeiből vagy szolgáltatásaiból 

származik. 

Környezeti teljesítés: A környezetközpontú irányítási rendszer mérhető eredményei, viszonyítva a 

környezeti tényezőknek a szervezet által megvalósított, a környezeti politikán, célokon és 

előirányzatokon alapuló szabályozásához. 
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Környezetszennyezés megelőzése: Olyan folyamatok, módszerek, anyagok vagy termékek 

használata, amelyek elkerülik, csökkentik, vagy szabályozott szinten tartják a környezetszennyezést; 

ez magában foglalhatja az újrafeldolgozást, a kezelést, a folyamat módosításait, szabályozó 

mechanizmusokat, az erőforrások hatékony kihasználását és helyettesítő anyagok alkalmazását. A 

környezetszennyezés megelőzésének lehetséges előnyei közé tartozik a káros környezeti hatások 

csökkentése, a hatékonyság növelése és a költségcsökkentés. 

Megelőző tevékenység: - MSZ EN ISO 9000:2005: Tevékenység egy lehetséges nem - 

megfelelőség vagy más nem kívánatos lehetséges helyzet okának kiküszöbölésére 

Minőség - MSZ EN ISO 9000:2005: Annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy 

csoportja a követelményeket. 

Minőség- és környezeti politika - MSZ EN ISO 9000:2005: Egy szervezetnek a minőségre 

vonatkozóan a felső vezetőség által hivatalosan kinyilvánított általános szándékai és irányvonala. 

Minőség- és Környezetközpontú Irányításieljárás: A Minőség- és Környezetközpontú Irányítási 

Kézikönyvben leírt Minőség- és Környezetközpontú Irányítási tevékenységek végrehajtásának 

folyamatát leíró dokumentum, részletes feladat és felelősség megjelöléssel. 

Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv: A Minőség- és Környezetközpontú 

Irányítási Kézikönyv a cég Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszerének 

alapdokumentuma. Ismerteti a cég minőség- és környezetirányítását, Minőség- és 

Környezetközpontú Irányítási rendszerét, meghatározza a cég minőséggel, környezetvédelemmel 

kapcsolatos célkitűzéseit, tevékenységeit, szervezeti- és felelősségi viszonyait. A Minőség- és 

Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv állandó hivatkozási alap a Minőség- és 

Környezetközpontú Irányítási rendszer létrehozása és működtetése folyamán. 

Minőségügyi terv- MSZ EN ISO 9000:2005: Dokumentum, amely előírja, hogy kinek, mikor, 

milyen eljárásokat és ezekhez milyen erőforrásokat kell alkalmaznia egy meghatározott projekthez, 

folyamathoz vagy szerződéshez 

Minősítési folyamat - MSZ EN ISO 9000:2005: Az előírt követelmények teljesítési képességét 

bizonyító folyamat. 

Nem megfelelőség (eltérés) - MSZ EN ISO 9000:2005: Egy követelmény nem teljesülése. 

Nyomonkövethetőség - MSZ EN ISO 9000:2005: Képesség arra, hogy nyomon kövessék a múltját, 

az alkalmazását vagy a helyét annak, amiről szó van. 

Vezetőségi átvizsgálás - MSZ EN ISO 9000:2005 A felső vezetőség tevékenysége, amely a 

vizsgálat tárgyára (Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszerre) vonatkozóan az 

alkalmasság, a célnak való megfelelés és az eredményesség meghatározására irányul, a kitűzött 

célok elérése érdekében. 

Vevői/Megrendelői elégedettség: A vevőnek/megrendelőnek a beszállítóival szembeni érzéseit, 

igényeit és elvárásait átfogó minőségi megközelítés. 
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Visszavezethetőség: Egy mérési eredménynek, vagy egy etalonnak tulajdonított értéknek az a 

tulajdonsága, hogy az ismert bizonytalanságú összehasonlítások megszakítatlan láncolatán keresztül 

kapcsolódik specifikált referenciákhoz, általában az országos vagy nemzetközi etalonhoz. 
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4. MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 

4.1. Általános követelmények 

Szabványhivatkozás: ISO 9001:2008; 4.1. fejezet, 

 ISO 14001:2004; 4.1. fejezet 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszerét úgy alakítottuk 

ki, hogy az biztosítsa a vonatkozó jogszabályi kereteken belül a hatékony rugalmas működést és 

megfeleljen a minőség- és környezeti politikában és az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 

14001:2005 szabványban meghatározott követelményeknek. A minőségirányítási rendszer 

érvényessége hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra terjed ki, míg a környezetirányítási 

rendszer csak a KÖZSZOLG Nonprofit Kft hulladékkezelésére vonatkozik. Minőség- és 

Környezetközpontú Irányítási rendszerünk kialakításakor meghatároztuk folyamatainkat, azok 

sorrendjét és kapcsolódásait, meghatároztuk a folyamatok működtetéséhez szükséges erőforrásokat 

és követelményeket valamint ezen folyamatokat ellenőrizzük, mérjük és ennek eredményeit 

felhasználjuk a folyamatok fejlesztéséhez. 

Folyamataink között kizárással éltünk a 7.3. Tervezés, fejlesztés pontban, mivel tervezés, fejlesztés 

tevékenységet nem végzünk; 7.5.2. Folyamatok érvényesítő ellenőrzése pontban, mivel a 

szolgáltatás nyújtás valamennyi lényeges pontján elvégzett ellenőrzéssel a szolgáltatás kimenete 

igazolható. 
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4.2. A dokumentálás követelményei 
Szabványhivatkozás: ISO:9001: 2008; 4.2. fejezet 

ISO 14001:2005: 4.3.2., 4.4.4., 4.4.5., 4.5.4. fejezetek 

4.2.1. Általános útmutatás 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működtetésére, az MSZ 

EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok követelményeivel összhangban 

minőség- és környezetközpontú irányítási rendszert hozott létre. A rendszer követelményeit a 

Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer dokumentumaiban rögzíti. 

Főfolyamatok 

 hulladékgazdálkodási közszolgáltatás.  

A folyamat szabályozása a szakmai dokumentumokon keresztül történik 

(Szabályzatok, ügyvezetői utasítások), a szolgáltatás jellegétől függő MU 02, 03,04-

utasítással” kiegészítve, amelyek a konkrét feladatra vonatkoznak, 

amelyek tartalmazzák a tevékenységre vonatkozó követelmények átvizsgálását, a 

folyamat és a szolgáltatás jellemzőinek figyelemmel kísérését, valamint az ügyfelekkel 

való kapcsolattartást, beleértve az esetleges reklamációkezelést is. 

Vezetői folyamatok  

 a Társaság minőség- és környezetpolitikájának, minőségcéljainak, környezeti 

céljainak és programjainak megfogalmazása, fenntartása és ismertetése a szervezeten 

belül, a tudatosság, az érdekeltség és a részvétel növelése céljából, 

 gondoskodás a megbízói követelményekre való összpontosításról az egész 

szervezetben, 

 a megfelelő folyamatok alkalmazásának biztosítása, amelyek lehetővé teszik az 

ügyfelek és más érdekelt felek követelményeinek teljesítését és a minőségcélok 

megvalósulását, 

 a minőségcélok eléréséhez eredményes és hatékony integrált irányítási rendszer 

létrehozása, bevezetése és fenntartása, 

 a megbízói követelmények teljesítéséhez és az integrált irányítási rendszer működéséhez 

szükséges erőforrások biztosítása, 

 az integrált irányítási rendszer időszakonkénti átvizsgálása, 

 döntés a minőség- és környezetpolitikával, a minőségcélokkal, környezeti célokkal és 

programokkal kapcsolatos tevékenységekről, 

 döntés az irányítási rendszer fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről. 
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A támogató folyamatok szabályozása: 

 a vezetői illetve szolgáltatási (hulladékgazdálkodási, oktatás) folyamatok feltételeit 

biztosító tevékenységek (megbízások, szerződések átvizsgálása, kezelése, beszerzés, az 

infrastruktúra és a megfelelő munkakörnyezet biztosítása, a szolgáltatás feltételeinek 

biztosítása, ellenőrzések, szolgáltatási folyamatok felügyelete). 

A rendszer működésének megfigyelését és fejlesztését biztosító folyamatok szabályozása 

 Belső auditok, 

 A nem megfelelőségek kezelése, 

 Helyesbítő és megelőző tevékenységek, 

 Megbízói (ügyfelek) kapcsolatok (elégedettség és elégedetlenség felmérése, reklamációk 

kezelése). 

A folyamatok részletezése a Kézikönyvben, vagy az ebben hivatkozott eljárásokban történik, 

 meghatározva ezeknek a folyamatoknak a sorrendjét és kölcsönhatásait, 

 meghatározva azokat a kritériumokat és módszereket, amelyek a folyamatok hatásos 

működtetésének és szabályozásának biztosításához szükségesek, 

 a Kft vezetése figyelemmel kíséri és elemzi ezeket a folyamatokat, és alkalmazza azokat a 

tevékenységeket, amelyek a tervezett eredmények eléréséhez és a folyamatos fejlesztéshez 

szükségesek. 

A minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer dokumentációja tartalmazza a fenti szabvány 

által megkövetelt, dokumentált eljárásokat, feljegyzéseket és a KÖZSZOLG Nonprofit Kft által, a 

folyamatainak hatékony működtetéséhez meghatározott dokumentumokat, beleértve a 

feljegyzéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a KÖZSZOLG Nonprofit Kft biztosítsa 

folyamatainak eredményes tervezését, működését és felügyeletét. A dokumentációs rendszer az 

alábbiak szerint épül fel: 

 a vezetőség általános minőség- és környezeti céljait és a minőség- és a környezetvédelem 

iránti elkötelezettségét a minőség- és környezeti politika tartalmazza, 

 az aktuális minőség- és környezeti célokat és a kapcsolódó feladatokat az egyes területekre 

vonatkozóan lebontva a vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvében (lásd az 5.6. pontban) 

rögzítjük, 

 a rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat, felelősségeket, valamint a feladatok 

végrehajtásának folyamatát (eljárásait) a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási 

Kézikönyv egyes fejezeteiben adjuk meg, 

 a minőségirányítási tevékenységek végrehajtásának módját szükség esetén a Kézikönyvhöz 

kapcsolódó Eljárásokban, Szabályzatokban írjuk elő, 
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a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer követelmények teljesítését, teljesülését 

feljegyzésekkel igazoljuk. 

A Kft a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszert jelen Minőség- és Környezetközpontú 

Irányítási Kézikönyv érvénybeléptetését követően bevezette, folyamatosan működteti és fejleszti. 

4.2.2. Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft dokumentált Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszerében 

a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv az alábbiak szerint épül fel: 

 a vezetőség minőség- és környezeti politikáját, alapvető céljait és a minőség és a 

környezetvédelem iránti elkötelezettségét a minőség- és környezeti politika és a vezetői 

nyilatkozat című fejezetek tartalmazzák (lásd Minőség- és Környezetközpontú Irányítási 

Kézikönyv 1. fejezet), 

 a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer érvényességi körét a Minőség- és 

Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv 4. fejezete határozza meg, 

 a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer alapkövetelményeit és feladatait, a 

Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer folyamatait és azok kölcsönös 

kapcsolatát a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv egyes fejezeteiben adjuk 

meg, 

 a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási feladatok végrehajtásának folyamatát és a 

feladatok felelőseit a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv egyes 

fejezeteiben szabályozzuk, 

 a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv egyes fejezetei (ahol ez értelmezhető) 

hivatkoznak a kapcsolódó szabályozásokra, 

 A KÖZSZOLG Nonprofit Kft szervezeti felépítését a Minőség- és Környezetközpontú 

Irányítási Kézikönyv 2. fejezete tartalmazza. 

Kiegészítő dokumentumok (specifikációk, feljegyzések): 

 a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási követelményeket specifikációk, szerződések, 

szabványok, egyéb, a szolgáltatási folyamatot szabályozó feltételek vagy ezekre való 

hivatkozások formájában adjuk meg, 

 a követelmények teljesítését, feljegyzésekkel igazoljuk. 

A Kft Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer dokumentumainak azonosítását, kiadását, 

visszavonását, elosztását, módosítását, megőrzését és kezelését a Minőség- és Környezetközpontú 

Irányítási Kézikönyv 4.2.3. fejezet, a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási feljegyzések 

azonosítását, megőrzését és kezelését a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv 4.2.4. 

fejezet előírásai szerint végzi. 
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4.2.3. Dokumentumok és adatok kezelése, módosítása 

A Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer részét képező belső és külső 

dokumentumokkal kapcsolatos tevékenységeket az alábbiakban előírt módon, szabályozott 

formában történik. 

A dokumentumok nyilvántartása és elosztása a (MF 4.1.) Belső dokumentum nyilvántartó lapon 

vezetetten a MIR-KIR vezető (lásd 4.2.3.1. fejezet) feladata. 

4.2.3.1. Belső dokumentumok szabályozása 

A Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer alapvető belső dokumentumai a következők: 

 

Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv  

A Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszerünk alapdokumentuma a Minőség- és 

Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv, amely szövegszerkesztővel készül, egy módosítás 

átvezetésére kötelezett használati példánya kerül kiadásra. A Kézikönyvet egészében, a 

mellékleteket önállóan módosítjuk. A Kézikönyv kezelése (módosítása, kiadása) a MIR-KIR 

vezető feladata, melyet az ügyvezető a tartalomjegyzék megfelelő rovatának aláírásával hagy jóvá.  

Munkaköri leírások 

Azok a dokumentumok, melyek rögzítik az egyes munkakörökre, beosztásokra kidolgozott 

feladatokat, hatásköröket, felelősségeket, szervezeti függőségeket valamint a munkakör betöltéséhez 

szükséges képesítési követelményeket. A munkaköri leírások 2 eredeti példányban készülnek, 1 

példány átadásra kerül a dolgozó részére, 1 példány a személyi anyagához csatolva kerül 

megőrzésre. A munkaköri leírások elkészítésének és módosításának jóváhagyása az ügyvezető 

feladata. 

Eljárások, Szabályzatok, Utasítások 

Minőség- és környezet irányítási rendszerben a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási 

Kézikönyvben előírt egyes minőségirányítási tevékenységek végrehajtási módját Eljárások, 

Szabályzatok, Utasítások rögzítik. Az eljárások, szabályzatok, utasítások szövegszerkesztővel 

készülnek és egyben kerülnek módosításra. Az eljárásokat, szabályzatokat, utasításokat az 

ügyvezető hagyja jóvá a tartalomjegyzék vagy az első oldal aláírásával. Az eljárások, szabályzatok, 

utasítások kezelése, nyilvántartása és elosztása a MIR-KIR vezető feladata. 

4.2.3.2. A belső dokumentumok azonosítása 

Minden belső dokumentumon legalább a következő azonosítóknak kell szerepelni: 

 dátum, 
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 oldalszám / összes oldal száma, 

 jóváhagyó aláírás 

 dokumentumazonosító név, jelölés.  

4.2.3.3. A belső dokumentumok módosításának lépései 

A belső dokumentumok módosítása, a régi példányok bevonása és az újak kiadása a MIR-KIR 

vezető (lásd 4.2.3.1. fejezet) feladata.  

A belső dokumentumok módosítási lépései a következők: 

 a törzspéldány módosítása számítógépen, 

 kézikönyv és egyéb dokumentumok esetén a kézikönyv / dokumentum és/vagy melléklet 

érvényességet jelző dátum és/vagy a melléklet (amennyiben a dokumentum tartalmaz 

mellékletet) dátumának aktualizálása, 

 az új törzspéldányon a jóváhagyó aláírás rögzítése, 

 a régi törzspéldányok ellátása „ ÉRVÉNYTELEN” felirattal, 

 a régi használati példány visszavonása és megsemmisítése, 

 az új használati példányok kiadása (a munkaköri leírások kivételével). 

A dokumentumok nyilvántartása a Belső dokumentum nyilvántartó lapon (MF 4.1.) történik. Ez 

alól kivételt képeznek a munkaköri leírások (MF 5.5.). 

A régi törzspéldányok utolsó kettő változatának megőrzése a MIR-KIR vezető (lásd 4.2.3.1. fejezet) 

feladata. 
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4.2.3.4. Külső dokumentumok szabályozása 

A külső dokumentumok közé a Kft. tevékenységére vonatkozó 

 szabványok, 

 jogszabályok, 

tartoznak. 

A Kft. szolgáltatási tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó jogszabályok megjelenésének 

figyelése (www.magyarorszag.hu alapján) a ügyvezető feladata. Abban az esetben, ha a 

szolgáltatást érintő jogszabály, vagy egy már meglévő jogszabálynak a változása jelenik meg, akkor 

azt az ügyvezető ismerteti az érintettekkel. 

A társaság működési tevékenységét valamint a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer 

területeit érintő jogszabályokat a ügyvezető a Külső dokumentumok nyilvántartásában (MF 4.2.) 

számítógépen összesíti. Az ügyvezető gondoskodik ezek figyeléséről és folyamatos aktualizálásáról. 

A Kft Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszerének működésével kapcsolatos 

szabványok érvényességéről évente minimum egyszer (pl.: az MSZT-től lekért információk alapján) 

a MIR-KIR vezető feladata meggyőződni. Az érvényét vesztett szabványt “ÉRVÉNYTELEN” 

felirattal látja el. Az érvényes szabványokról a Külső dokumentumok nyilvántartásában (MF 4.2.) 

listát vezet. Az érvényes szabványok a nem kerülnek elosztásra. A megőrzésük és az érintettek 

számára hozzáférhető módon való tárolásuk a ügyvezető feladata. 

A szabványbeli változásokról az érintettek oktatások keretében értesülnek, melynek bizonylatolása 

Képzési jegyzőkönyvben (MF 6.2.) történik a 6.2.2. fejezetben leírtak szerint. 

 

4.2.3.5. Számítógépen tárolt adatok kezelése 

A hálózati programba beépített hozzáférési jogosultságok kizárják, hogy az adatbázishoz 

illetéktelenek hozzáférjenek  

A hálózaton kívüli tárolt adatok tájékoztató jellegűek. Ezen adatok érvényes változatai minden 

esetben papíron kerülnek megőrzésre. 

A hálózat teljes adatmentéséért, vírusvédelmének biztosításáért az ügyvezető a felelős. 

 

4.2.4. Feljegyzések kezelése 

A Minőség- és Környezetközpontú Irányítási feljegyzések azonosításával, összegyűjtésével, 

rendezésével, tárolásával, megőrzésével, selejtezésével kapcsolatos feladatokat és felelősségi 

viszonyokat a jelen fejezet szabályozza.  
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A Minőség- és Környezetközpontú Irányítási feljegyzéseket a feljegyzés címe, megnevezése és a 

készítésének dátuma azonosítja. A minőségirányítási feljegyzéseket jól olvasható kivitelben 

készítjük, védjük a sérüléstől, rongálódástól, elvesztéstől, hozzáférhető módon tároljuk és 

biztosítjuk a visszakereshetőséget, valamint az elemzés lehetőségét. 

A Minőség- és Környezetközpontú Irányítási feljegyzéseket - beleértve az alvállalkozóknak a 

rendszerben hivatkozott feljegyzéseit is - az előírt módon és ideig őrizzük meg a meghatározott 

követelményeknek való megfelelés és a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer 

eredményes működésének bizonyítására. 

A szolgáltatással kapcsolatos feljegyzéseket munkák szerint csoportosítjuk. 

A Minőség- és Környezetközpontú Irányítási feljegyzéseket - külön kérésre, illetve ha a szerződés 

azt előírja - a megrendelő vagy képviselője rendelkezésére bocsátjuk a megállapodás szerinti 

időtartamon belül, ha azok nem bizalmasak. A Minőség- és Környezetközpontú Irányítási 

feljegyzések bizalmas kezeléséről az ügyvezető dönt. 

Az elektronikusan kezelt feljegyzések, adatbázisok kezelésekor is biztosítjuk az ellenőrzött 

hozzáférést és a szükséges elemzések lehetőségét, valamint, hogy azok a rendszerbe történő 

bármilyen beavatkozáskor olvashatók (visszakereshetők) maradjanak. 

 

A megőrzési időn túli selejtezést a megőrzésért felelős végzi. 
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FELJEGYZÉS 
MEGŐRZÉS 

MEGJEGY- 

ZÉS FELELŐS IDŐTARTAM 

Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve ügyvezető 3 év  

Belső dokumentum nyilvántartó  lap ügyvezető 3 év  

Külső dokumentumok listája ügyvezető folyamatosan 

aktualizálva 

 

Környezeti tényezők és hatások 

nyilvántartása 

ügyvezető 3 év  

Képzési jegyzőkönyvek ügyvezető 3 év  

Képzési terv ügyvezető 3 év  

Képzettséggel kapcsolatos 

feljegyzések 

ügyvezető kilépésig  

Szerződések ügyvezető 5 év  

Ajánlatok ügyvezető 3 év  

Beszállítók/alvállalkozók 

nyilvántartása és értékelése 

ügyvezető beszállító/alvál-

lalkozó 

kizárását 

követően 1 év 

 

Átadás-átvételi jegyzőkönyvek ügyvezető 5 év  

Auditterv ügyvezető 3 év  

Nem megfelelőségi jelentés ügyvezető Folyamatos 

töltés  

 

Auditprogram ügyvezető 3 év  
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5. A FELSŐ VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGE 

Szabványhivatkozások: ISO:9001: 2008: 5.1. fejezet 

ISO 14001:2004 4.2., 4.4.1. fejezetek 

5.1. Vezetői elkötelezettség 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft felső vezetése a vezetői nyilatkozatban (lásd Minőség- és 

Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv  1.2. fejezet) kinyilvánította elkötelezettségét a Minőség- 

és Környezetközpontú Irányítási rendszer kialakítása és továbbfejlesztése valamint ennek érdekében 

a szükséges erőforrások biztosítása (lásd 6. fejezet) iránt. Elkötelezettségük az előírások kielégítése 

mellett a megrendelők igényeinek maradéktalan teljesítésére is kiterjed. a KÖZSZOLG Nonprofit 

Kft a megrendelők igényeit a velük történt egyeztetések folyamán egyértelműsíti és azokat a 

megvalósításban érintettek tudomására hozza (lásd Minőség- és Környezetközpontú Irányítási 

Kézikönyv  7.2.1. és 7.3.2 fejezet). 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft minden területének működésével, minden alkalmazottunk 

munkájával szemben alapvető követelmény a vonatkozó jogi szabályozás ismerete és betartása. A 

KÖZSZOLG Nonprofit Kft-re vonatkozó jogszabályok figyelése a Minőség- és Környezetközpontú 

Irányítási Kézikönyv  4.2.3. fejezetében szabályozott módon történik. A jogszabályok nyilvántartása 

és az ezekhez történő hozzáférés elektronikusan vagy papíron, a dokumentum érkezési formájában 

valósul meg. 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszerének alapja a 

minőség- és környezeti politika és ehhez kapcsolódó célkitűzései (lásd Minőség- és 

Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv  1., 5.3. és 5.4. fejezet), melyek megvalósításához a 

szükséges erőforrásokat biztosítják (lásd Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv  6. 

fejezet). A megvalósítás ellenőrzését valamint a továbbfejlesztés lehetőségeinek elemzését a 

vezetőségi átvizsgálások során (lásd Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv  5.6. 

fejezet) végzik el. 

5.2. Vevőközpontúság 

Szabványhivatkozás: ISO:9001: 2008 5.2. fejezete 

ISO 14001:2004 4.3.1., 4.3.2., 4.6. fejezetei 

 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft az ügyfelek várható igényeit felmérve ezeket megfogalmazza, olyan 

formában rögzíti, amely biztosítja, hogy az érintett területek ezeket az igényeket maradéktalanul ki 

tudják elégíteni, ahol ez szükséges, a megrendelővel egyeztetéseket kezdeményez. Az egyeztetések 

eredményét az érintettek tudomására hozza (lásd Minőség- és Környezetközpontú Irányítási 

Kézikönyv  7.2.1. és 7.3.2 fejezet). 

A Kft hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét alapvetően a következő jogszabály 

határolja be: 

 A mindenkor hatályos hulladékgazdálkodási törvény  
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A KÖZSZOLG Nonprofit Kft a jogszabályi követelmények teljesítésén túl, a jövőben is törekszik 

arra, hogy az ügyfelek bizalmának megnyerése és megtartása érdekében növelje szolgáltatásainak 

minőségi szintjét, és környezeti teljesítésének színvonalát. 

Ennek érdekében 

 meghatározta azt a feltételrendszert, amelynek létrehozása, fenntartása és folyamatos 

fejlesztése szükséges a KÖZSZOLG Nonprofit Kft által végzett tevékenységek megfelelő 

minőségű és környezetkímélő megvalósításához, 

 biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges infrastruktúrát és munkakörnyezetet, 

 a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettségű foglalkoztatottakkal biztosítja, hogy a 

megrendelők igényei – teljes körűen – meghatározásra és kielégítésre kerüljenek, 

 biztosítja, hogy a nyújtandó szolgáltatás az ügyfelek és a törvény elvárásainak megfelelő 

legyen, ennek érdekében a megbízó által meg nem határozott, de szükséges követelményeket 

és feltételeket pontosítja, 

 a KÖZSZOLG Nonprofit Kft tevékenysége során tervezett módon, de a megbízó 

igényeihez igazodva biztosítja a folyamatos kapcsolattartást a megbízóval, 

 a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályokat követi, annak érdekében, hogy a 

vevői követelmények és igények valamint a környezetvédelmi előírások a legteljesebb 

mértékben meghatározásra és kielégítésre kerüljenek, 

 rendszeresen tájékozódik a hulladékgazdálkodási technológia fejlesztéseiről, és 

eredményeiről, ezeket alkalmazza, 

 képzi munkatársait a környezettudatos magatartás fejlesztése érdekében, 

 ügyfélkörének bővítése érdekében szakmai fórumokat és tájékoztatókat rendez illetve 

részt vesz a szakmai rendezvényeken, 

 vevői és megrendelői elégedettségét méri és elemzi, az ilyen módon feltárt nem 

megfelelőségek javítására és megszűntetésére intézkedik, 

 rendszeresen figyeli és elemzi környezetvédelmi tevékenységének hatékonyságát, az 

érdekelt felek véleményét, és szükség esetén helyesbítő, megelőző tevékenységet folytat a 

környezeti teljesítés javítására. 

 

5.3. Minőség- és környezeti politika 

Szabványhivatkozás: ISO 9001: 2008: 5.3. fejezet 

ISO 14001:2004 4.2 fejezet 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft vezetése meghatározta minőség- és környezeti politikáját (lásd 

Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv  1.1. fejezet), melyben kinyilvánította a 

minőség megvalósítása és a folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettségét és ehhez kapcsolódóan a 

minőség- és környezeti céljait (lásd Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv  5.4.1. 
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fejezet). A minőség- és környezeti politika megismertetéséről oktatás keretében gondoskodik a 

szervezet minden szintjén, illetve azt kifüggeszti a munkatársak számára hozzáférhető helyen. A 

minőség- és környezeti politika aktualitásának vizsgálatát a vezetői átvizsgálások keretében végzi 

(lásd Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv 5.6. fejezet). 

A minőségpolitika részét képezi a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer dokumentum 

rendszerének és ennek megfelelően kerül kiadásra, elosztásra, kezelésre (lásd Minőség- és 

Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv 5.5.6. fejezet). 

5.4. Tervezés 

Szabványhivatkozás: ISO 9001: 2008 5.4. fejezete 

ISO 14001:2005: 4.3. fejezete 

5.4.1. Környezeti tényezők és jogi követelmények azonosítása és értékelése 

A minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer kiépítésekor felmértük és nyilvántartásba 

vettük (KF 4.3.1-02) a tevékenységek környezeti tényezőit és hatásait. A normál és az attól eltérő 

üzemmenet során fellépő környezeti tényezők és hatások naprakész nyilvántartása a MIR-KIR 

vezető feladata az érintettekkel történő egyeztetéssel, az alábbiak szerint: 

 a korábban nem vizsgált környezeti tényezőket azonosítja, a hozzá tartozó környezeti 

hatásokat megállapítja és a Környezeti tényezők és hatások nyilvántartása 

formanyomtatványra (KF 4.3.1-02) felvezeti; 

 új vagy módosított technológiák, tevékenységek bevezetéséhez kapcsolódó környezeti 

tényezőket és hatásokat azonosítja és nyilvántartja a Környezeti tényezők és hatások 

nyilvántartása formanyomtatványon; 

 a környezeti tényezőket és hatásokat szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja. 

A tevékenységek nyilvántartásba vett környezeti tényezőit, hatásait a jelentős környezeti tényezők 

meghatározása érdekében értékelni kell. 

A környezeti hatások értékelési szempontrendszerét a Környezeti tényezők azonosítása értékelése 

(KE 03) eljárás tartalmazza. Az értékelést a MIR-KIR vezető végzi. Az értékelés alapján 

jelentősnek ítélt hatásokat a Környezeti tényezők és hatások nyilvántartása formanyomtatványon 

jelöli. Az értékelést minden azonosított környezeti tényezőre és hatásra el kell végezni, az értékelés 

eredményéről az illetékes területi vezetőt értesíteni kell. 

A célok és előirányzatok kidolgozásakor a jelentősnek ítélt környezeti tényezőket és hatásokat 

figyelembe kell venni. 

Jogszabályok azonosítása, nyomon követése, nyilvántartása a 4.2. fejezetben leírtak szerint történik 

5.4.2. Minőség- és környezeti célok 

A szolgáltatásra vonatkozó követelmények kielégítése, a hatékony működés és a folyamatos 

fejlesztés érdekében vezetőségi átvizsgálások határozzák meg a minőség- és környezeti célokat (MF 

5.1.; KF 4.3.3-01) illetve a minőség- és környezeti politikát. Ezek teljesülését, elérését a követő 
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vezetőségi átvizsgálások keretében értékelik és amennyiben szükséges, intézkedéseket 

foganatosítanak meg. A mérhető (ellenőrizhető) minőség- és környezeti célok meghatározását és 

figyelemmel kísérését a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv  5.6. fejezetében 

leírtak szerint végezik. 

5.4.3. A Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer tervezése, programok 

Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszerünkben a szolgáltatásokra vonatkozó 

követelmények kielégítésekor a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyvben 

meghatározottakat vesszük alapul.  

A minőség és környezetirányítási dokumentumokban meghatározott követelményekkel összhangban 

alkalmazzuk a következő tevékenységeket: 

 belső dokumentumainkban rögzítjük a folyamatainkat (figyelembe véve a KÖZSZOLG 

Nonprofit Kft működésének sajátosságait, valamint az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ 

EN ISO 14001:2005 szabványok követelményeit) amelyekben egyértelmű felelősségeket és 

hatásköröket határozunk meg, 

 biztosítjuk a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer működtetéséhez és 

továbbfejlesztéséhez szükséges erőforrásokat, 

 egyértelműen és kellő időben meghatározzuk és tisztázzuk a szolgáltatás minőségének 

elfogadási követelményeit. 

 meghatározzuk az elvárt minőség eléréséhez szükséges folyamatokat, ellenőrzéseket, 

berendezéseket (beleértve az ellenőrző- és vizsgáló berendezéseket is), forrásokat és 

képességeket, illetve biztosítjuk ezeket, 

 a vezetőség által meghatározott esetben a minőségügyi, környezetvédelmi illetve műszaki 

célok megvalósításához programokat, intézkedési terveket készítünk, 

 biztosítjuk a folyamatok, az ellenőrzési és vizsgálati eljárások valamint az alkalmazható 

dokumentáció valamint a feljegyzések összhangját, 

 folyamatosan fejlesztjük a minőségellenőrzési, az ellenőrzési és vizsgálati módszereket a 

külső és belső elvárásokhoz igazodóan. 

 

Amennyiben a Kézikönyvben meghatározottak nem elégítik ki a szolgáltatásokra vonatkozó 

követelményeket, vagy a megrendelő elvárja, akkor minőségügyi tervet készítünk az ügyvezető által 

meghatározottak szerint. A minőségügyi terv tartalma: 

 az elvárt minőség eléréséhez szükséges folyamatok, ellenőrzések, berendezések, források 

és készségek meghatározása és biztosítása, 

 az elfogadhatósági feltételek (kritériumok) meghatározása, 

 az értékesítési folyamat, a kapcsolódó szolgáltatások, az ellenőrzési eljárások és az 

alkalmazható dokumentáció, valamint a feljegyzések összhangjának biztosítása, 

 a tevékenység alkalmasságát igazoló ellenőrzés meghatározása. 
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A minőségügyi tervezéssel biztosítjuk, hogy szervezetünk fejlesztése, esetleges átalakítása során 

integrált rendszerünk aktuális és hatékony maradjon. 

Az egyes célok megvalósítását célzó programok - a vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve 

tartalmazza - kialakítása az érintettek bevonásával a MIR-KIR vezető feladata. A végrehajtásért a 

programban megjelölt személyek a felelősek, akik a részfeladatok teljesítését ellenőrzik, ha a 

programtól való eltérést tapasztalnak, feljegyzésben rögzítik a szükséges intézkedést a feladat 

végrehajtója részére. 

Az adott időszakban a határidőkhöz képest a MIR-KIR vezető, illetve az évenként történő 

vezetőségi átvizsgálás keretén belül a résztvevők értékelik a kialakított programok teljesülését, 

hatékonyságát. A MIR-KIR vezető jelöli a programon a teljesült fázisokat. 

 

5.5. Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció 

Szabványhivatkozás: ISO 9001:2008 5.5. fejezet 

ISO 14001:2004 4.4.1., 4.4.3. fejezet 

5.5.1. Felelősség és hatáskör 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft valamennyi munkatársa felelős a rábízott feladat előírásoknak 

megfelelő elvégzéséért. Az egyes munkakörök alá- és fölérendeltsége a Minőség- és 

Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv  2. fejezetében található szervezeti ábrán tekinthető meg. 

A vezetők és beosztottak feladatait a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv , az 

eljárások, szabályzatok, utasítások, illetve az egyes munkakörökre kidolgozott munkaköri leírások 

valamint a kollégákkal kötött munkaszerződések rögzítik (pl. hivatkozás formájában). 

5.5.2. A vezetőség megbízottja 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft vezetése - az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek 

folyamatos teljesülése érdekében - kijelölte vezetőségének egy tagját (lásd Minőség- és 

Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv  1.2. és 5.5.2. fejezetek), akinek feladatait, felelősségét és 

hatáskörét a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv és a munkaköri leírása 

tartalmazzák. Ennek megfelelően felelős a: 

 Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer kiépítésért és működtetéséért, 

 a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer teljesítményének és a szükséges 

fejlesztési javaslatoknak a továbbításáért a vezetőség felé, 

 az ügyfelek igényei és követelményei iránt elkötelezettség fenntartásáért. 

5.5.3. Belső és külső kommunikáció 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszerében az 

alkalmazott belső kommunikációs eszközök és fórumok rendszeresített formái: 
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 hirdetőtábla, (pl.: faliújság) 

 A megbeszélések. Az ügyvezetői megbeszéléseket az ügyvezető hívja össze. A 

megbeszélés résztvevői az ügyvezető, telepvezető, hulladékszállítási vezető, 

hulladékgazdálkodási szakág vezető valamint az ügyvezető által meghívott személyek. 

A megbeszélésen egyebek mellett napirendre kerülnek az elmúlt hónap eseményei, 

valamint a következő hetek vállalásai.  

 a rendszert szabályozó dokumentumok, szerződések 

 oktatások- jegyzőkönyv, 

 a helyesbítő és megelőző tevékenységek, 

 a vezetőségi átvizsgálások rendszere- jegyzőkönyv. 

A Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer működésével kapcsolatos információk körébe 

tartoznak az alábbiak: 

 a minőség- és környezeti politika, 

 célok és programok, 

 a rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatok, esetleges problémák, 

 kívülről érkező - a szervezetre vonatkozó, közérdekű információk. 

A minőség- és környezeti politika ismertetése a dolgozókkal a Minőség- és Környezetközpontú 

Irányítási Kézikönyv  5.3. fejezetében leírtaknak megfelelően történik. 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft oktatások keretében is biztosítja, hogy a dolgozók, alvállalkozók a 

Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer működésével kapcsolatos ismeretanyagot 

elsajátíthassák. Az oktatások szervezésével, lebonyolításával, nyilvántartásával kapcsolatos 

feladatokat és felelősségeket a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv 6.2.fejezete 

tartalmazza. 

A kifelé irányuló kommunikációt (pl. internetes weboldal, reklámanyagok, hatósággal való 

kapcsolattartás, stb.) az ügyvezető végzi, szükség esetén az illetékes területi vezető bevonásával. 

 

5.6. Vezetőségi átvizsgálás 

Szabványhivatkozás: ISO 9001: 2008: 5.6. fejezet 

ISO 14001:2004: 4.6. fejezet 

5.6.1. Általános követelmények 

A Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer megfelelő hatékonyságú működésének 

biztosítása érdekében a Kft. vezetősége évente legalább egy alkalommal vezetőségi átvizsgálás 

keretében tekinti át és értékeli a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer működését. 

A vezetőségi átvizsgálást a MIR-KIR vezető hívja össze, egyeztetve az időpontot és a résztvevőket. 

Az értékelés résztvevői az ügyvezető és egyéb érintettek. 
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5.6.2. A vezetőségi átvizsgálás kiinduló adatai 

 

A vezetőségi átvizsgálás az alábbi témakörök esetében értékeli az aktuális teljesítést és a 

továbbfejlesztés lehetőségeit. Az egyes témák esetében a megnevezett felelősök döntés előkészítő 

anyagot készítenek. 

 

A vezetőségi átvizsgálás témakörei: 

Témakör Felelős 

az elmúlt évi jelentésben megfogalmazott célok, 

előirányzatok, tevékenységek megvalósultsága / 

megvalósulása 

ügyvezető/MIR-KIR vezető 

a politika és a célkitűzések aktualitása, teljesülése ügyvezető/MIR-KIR vezető 

szolgáltatások és folyamatok (minőségügyi, környezeti) 

állapota, teljesítménye 

ügyvezető/MIR-KIR vezető 

jogszabályi követelmények és a szervezet által vállalt 

egyéb követelményeknek való megfelelés 

ügyvezető/MIR-KIR vezető 

megfelelő szolgáltatás nyújtásához, fejlesztésekhez 

szükséges erőforrások 

ügyvezető/MIR-KIR vezető 

külső érdekelt felektől származó közlések, panaszok, 

reklamációk és visszajelzések, valamint a jelentős 

környezeti tényezőkkel kapcsolatos kifelé irányuló 

kommunikáció megtételének döntése 

ügyvezető/MIR-KIR vezető 

vevő elégedettség elemzése ügyvezető/MIR-KIR vezető 

belső és külső felülvizsgálatok eredményei, következő 

évi felülvizsgálatok tervezése 

ügyvezető/MIR-KIR vezető 

helyesbítő és megelőző tevékenységek ügyvezető/MIR-KIR vezető 

jövőbeli célok ügyvezető/MIR-KIR vezető 

a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszerre 

hatással bíró változások (változó körülmények, beleértve 

a Kft. környezeti tényezőivel kapcsolatos jogszabályi és 

egyéb követelmények alakulását) 

ügyvezető/MIR-KIR vezető 

az alkalmazott adatelemzési módszerek teljeskörűsége ügyvezető/MIR-KIR vezető 
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a képzési igények alapján képzési terv kidolgozása, 

valamint az elmúlt évi képzési terv hatékonyságának 

vizsgálata 

ügyvezető/MIR-KIR vezető 

környezeti tényezők, hatások azonosítása és kockázatok 

értékelése 

ügyvezető/MIR-KIR vezető 

továbbfejlesztésre vonatkozó javaslatok ügyvezető/MIR-KIR vezető 

adott időszakban bekövetkezett káresemények, balesetek, 

helyesbítő és megelőző intézkedések értékelése 

ügyvezető/MIR-KIR vezető 

korábbi vezetőségi átvizsgálásból származó 

tevékenységek bemutatása, értékelése 

ügyvezető/MIR-KIR vezető 
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A vezetőségi átvizsgálás megtartását vezetői értekezlet formájában végezzük, az ügyvezető 

vezetésével. 

5.6.3. A vezetőségi átvizsgálás eredménye 

A vezetőségi átvizsgálásokon az áttekintett témakörök alapján döntések születnek: 

 a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer szükséges módosításáról, 

továbbfejlesztéséről, 

 a szolgáltatások és folyamataink szükséges módosításáról és továbbfejlesztéséről, 

 a továbbfejlesztéshez szükséges erőforrásokról és ezek megvalósításának tervezéséről (lásd 

Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv  5.4.2. fejezet), 

 a minőség- és környezeti politika szükség szerinti módosításáról, jövőbeli 

célkitűzéseinkről. 

A vezetőségi átvizsgálásról és az ott hozott határozatokról a MIR-KIR vezető jegyzőkönyvet készít. 

A jegyzőkönyvben foglalja össze a határozatok megvalósításához szükséges feladatokat, megadva a 

feladatok leírását, felelősét és határidejét. A jegyzőkönyvet az ügyvezető hagyja jóvá és rendeli el. A 

feladatok végrehajtása a megnevezett felelősök, azok ellenőrzése az ügyvezető feladata. 
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6. GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL 

6.1. Gondoskodás az erőforrásokról 

Szabványhivatkozás: ISO 9001:2008; 6.1. fejezet 

ISO 14001:2004, 4.4.1. fejezet 

 

A Kft. valamennyi, a szolgáltatási folyamataihoz szükséges erőforrást (tárgyi feltételeket, 

technikai eszközöket, munkakörnyezetet és a személyi állományt) úgy választja meg, illetve 

alakítja ki, hogy  

 Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszerét hatékonyan működtethesse és 

továbbfejleszthesse, 

 a megrendelőkkel kötött szerződéseit megfelelően és gazdaságosan teljesíthesse. 

A szükséges erőforrások meghatározásával kapcsolatos felső vezetői feladatokat és 

tevékenységeket a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv  5.1. és 5.6. 

fejezeteiben szabályozták. 

A forrásokkal kapcsolatos követelményeket, azok rendelkezésre állását és megfelelőségét 

rendszeresen ellenőrzik a szerződések, a szolgáltatási folyamatok valamint a személyzet 

képzettségének vizsgálatával és/vagy minősítésével, valamint a Minőség- és 

Környezetközpontú Irányítási rendszer időszakos felülvizsgálatával. 

6.2. Emberi erőforrások 

Szabványhivatkozás: ISO 9001:2008; 6.2. fejezet 

ISO 14001:2005; 4.4.1., 4.4.2. fejezet 

6.2.1. Általános előírás 

Azoknak a munkatársaknak, akik olyan munkát végeznek, amely hatással van szolgáltatásokra 

vonatkozó követelményeknek való megfelelőségre, felkészültnek kell lenniük a megfelelő 

oktatás, képzés, készségek és gyakorlat alapján. A személyállomány képesítési, képzési 

követelményeinek meghatározását, az alkalmazott képzési tevékenységeket az alábbiak szerint 

végzik. 

6.2.2. Felkészültség, képzés és tudatosság 

6.2.2.1. Képesítések nyilvántartása 

A Kft minden munkatársával, alvállalkozójával szemben alapvető követelmény, hogy ismerje 

a cég Minőség- és Környezetközpontú Irányítási célkitűzéseit, a rá vonatkozó Minőség- és 

Környezetközpontú Irányítási követelményeket, rendelkezzen a beosztásához szükséges 

szakmai ismeretekkel, végzettséggel. 

Alapvető követelmény, hogy a munkatársak a törvényben, jogszabályokban rögzített 

minimum végzettséggel rendelkezzenek, ez alól a szervezet ügyvezetője indokolt esetben 
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eltérést engedélyezhet. Ezt külön feljegyzésben rögzítik, melyet az adott személy személyügyi 

anyagának mellékleteként csatolva őriznek meg. 

 

6.2.2.2. Képzési igények, képzések tervezése 

A képzési igény az ügyvezető és a munkatársak igénye alapján jelentkezhet. 

A jelzett igények, oktatási intézmények által felkínált lehetőségek vagy a felmerülő problémák 

alapján, minden év végén a MIR-KIR vezető összeállítja a Képzési tervet,  (MF 6.1.).  

6.2.2.3. Új belépők felvétele 

Amennyiben új munkatárs felvételére kerül sor, az ügyvezető megvizsgálja, hogy az új belépő 

rendelkezik-e az adott munkakör betöltéséhez előírt képzettséggel, (lásd még 6.2.1.pont) 

indokolt esetben eltérést engedélyezhet. 

Ha a jelölt rendelkezik az előírt képzettséggel és azokkal a képességekkel, amelyek az adott 

munkakör betöltéséhez szükségesek, alkalmazásáról az ügyvezető dönt. 

Amennyiben a jelölt nem rendelkezik az előírt képzettséggel, az adott munkakörben úgy 

alkalmazható, hogy az ügyvezető feljegyzésben rögzíti az előírt képzettség megszerzésének 

feltételeit. 

6.2.2.4. Új belépők és új munkakörbe kerülők képzése 

Minden új belépő dolgozó, még a szakmai képzés (próbaidő elkezdése) előtt az alábbi 

képzésekben részesül: 

 általános cégbemutatásban (csak új belépőnél), munkaterületi, szakmai feladatok 

ismertetése - végzi az ügyvezető, igazolására a Képzési jegyzőkönyv (MF 6.2.) 

szolgál, 

 általános minőségirányítási ismeretek oktatásában (csak új belépőknél, illetve 

szükség esetén újból) - végzi a MIR-KIR vezető, igazolására a Képzési jegyzőkönyv 

szolgál, 

 tűz- és munkavédelmi oktatásban - végzi a terület szerint illetékes munka- és 

tűzvédelmi megbízott, . 

Az adott területen végzendő szakmai munkák, próbaidő alatti elsajátítását az ügyvezető 

gyakorlati teszt és/vagy szóbeli kérdezés útján értékeli, majd megfelelés esetén a dolgozót 

alkalmazza.  

6.2.2.5. Külső szakmai és egyéb képzések 

Szakirányú szakmai, egyéb szakmai tanfolyamok esetén a munkatárs az igényét először 

szóban jelzi az ügyvezető felé jóváhagyásra (pl.: a tanfolyam Jelentkezési lapján). A 

jóváhagyott igényeket a Képzési tervben (MF 6.1.) rögzítik. 
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A képzés elvégzésének igazolása a képesítést illetve részvételt igazoló bizonylat (oklevél, 

bizonyítvány, igazolás, jelenléti ív) bemutatásával történik. A képzésben részt vett munkatárs 

a bizonylatot az ügyvezetőnek bemutatja, aki a továbbiakban 6.2.1. fejezetnek megfelelően 

jár el.  

6.2.2.6. Minőség- és Környezetközpontú Irányítási ismeretek oktatása 

Az aktuális Minőség- és Környezetközpontú Irányítási célkitűzésekről, az eredményekről, a 

Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszerben történő változásokról a MIR-KIR 

vezető képzésben részesíti a munkatársakat. A képzés megtörténtét a Képzési jegyzőkönyvben 

(MF 6.2.) igazolja. 

6.2.2.7. Egyéb belső képzések 

Egyéb belső oktatást a Képzési tervnek megfelelően, vagy szükség esetén rendkívüli esetben 

lehet tartani. Egyéb belső oktatásokat az ügyvezető rendelhet el. 

Az oktatás megtörténtét az oktatást végző személy Képzési jegyzőkönyvben igazolja, 

valamint a végrehajtott oktatás hatékonyságának ellenőrzését (pl. írásbeli vagy szóbeli 

kérdezés útján) a Képzési jegyzőkönyvben igazolja.  

6.3. Infrastruktúra 

Szabványhivatkozás: ISO 9001: 2008; 6.3. fejezete 

ISO 14001:2004; 4.4.1. fejezete 

 

A Kft a szolgáltatási folyamatok megfelelősége, az ügyfelek elégedettsége érdekében 

biztosítja a jó minőségű szolgáltatáshoz, munkavégzéshez szükséges: 

 munkavégzéshez közvetlenül szükséges egyéb eszközöket,  

 kommunikációs hátteret, 

 a cég tulajdonában vagy használatában lévő eszközök karbantartására vonatkozó 

előírásokat az Eszközjegyzék (MF 6.3.) tartalmazza.  

 munkaterülettel kapcsolatos probléma esetén, a munkatársak tájékoztatása alapján 

az ügyvezető intézkedik a probléma kijavításáról.  

 a Kft tulajdonában lévő eszközök állapotának felügyelete az ügyvezető feladata. 

Amennyiben valamilyen probléma merül fel a gépek működésével kapcsolatban, úgy 

az ügyvezető gondoskodik a szükséges javítások illetve ellenőrzések 

elvégeztetéséről.  

 munkavégzéshez szükséges megfelelő környezetet. 

 

Az infrastruktúra fejlesztése iránti igények felmérését, a szükséges tárgyi feltételek 

azonosítását és biztosítását: 



 

Minőség- és Környezetközpontú 
Irányítási Kézikönyv 

Kézikönyv kiadás: 2012.07.25 

6. fejezet Gazdálkodás az 
erőforrásokkal 

Fejezet változat: 2/2014.11.03. 

 

2014.11.03             Oldal: 33 / 45 

 

KÉZIKÖNYV_3.kiadás_2014.11.03.-KÖZSZOLG 

 új folyamatok és szolgáltatások esetén a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási 

Kézikönyv  5.4.2. fejezetben szabályozottak szerint a minőségügyi tervezés,  

 meglévő folyamatok és szolgáltatások esetén a Minőség- és Környezetközpontú 

Irányítási Kézikönyv  5.6. fejezet alapján és a vezetőségi átvizsgálások során 

végezzük. 

Az infrastruktúra kialakítása és folyamatos biztosítása az ügyvezető feladata. 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft vezetősége úgy határozza meg a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges infrastruktúrát, hogy figyelembe veszi az érdekelt felek – megbízók, 

szolgáltatást végző alkalmazottak valamint a Kft tulajdonosa - igényeit és elvárásait.  

Az infrastruktúra tartalmazza  

 a telephelyet (irodaépület és helyiségek), 

 a munkaterületet (megbízási szerződések), 

 a szolgáltatás során használatos gépeket, járműveket, berendezéseket és a 

támogató szolgáltatásokat  

 az információ- és kommunikációtechnikát, 

 valamint a vállalt megbízások teljesítéséhez szükséges egyéb felszereléseket. 

Ezeken kívül a KÖZSZOLG Nonprofit Kft értelmezésében magában foglalja 

 a jogszabályokban előírt képzettségű, szakmai tapasztalatokkal rendelkező 

irányítást és ellenőrzést végző munkatársakat, 

 a szolgáltatásteljesítéshez szükséges szociális helyiségeket, illetve 

 egészségügyi szolgáltatásokat. 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft gondoskodik a tevékenységei közben használt 

telekommunikációs eszközök, megfigyelő berendezések megfelelő karbantartásáról, 

hogy a megbízó igényeit megbízhatóan, és a legteljesebben ki tudja elégíteni. 

Az infrastruktúra biztosításáért, karbantartásáért az ügyvezető a felelős. 

 

6.4. Munkakörnyezet kialakítása 

Szabványhivatkozás: ISO:9001: 2008; 6.4. fejezete 

 

Munkatársaink számára a munkavégzéshez szükséges feltételeket az ügyvezető biztosítja, a 

környezetszennyezés megelőzésével kapcsolatos feladatokat a Vészhelyzeti terv alapján 

biztosítjuk. 

A megfelelő munkakörnyezet kialakítása, illetve a szükséges változtatások felmérése és a 

szükségesek végrehajtásának elrendelése, valamint a végrehajtáshoz szükséges feltételek 

biztosítása az ügyvezető feladata. 
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7. FOLYAMATOK IRÁNYÍTÁSA 

7.1. Folyamatok tervezése 

Szabványhivatkozás: ISO 9001: 2008; 7.1.fejezet 

ISO 14001:2004 4.4.6. fejezet 

 

Meghatározták a szolgáltatások végrehajtásával kapcsolatos folyamatokat, azok kölcsönös 

kapcsolatát (lásd 4. fejezet, illetve a 7.5. pont). Ezen folyamatok a vonatkozó jogszabályi, 

szabványi, hatósági és egyéb előírások, valamint megrendelőink igényeinek megfelelően, 

szabályozott körülmények között hajtják végre, ezért: 

 a folyamatokat és módszereket valamint a végrehajtáshoz szükséges képzettséget és 

gyakorlottságot olyan mértékig határozzák meg, hogy biztosítsa a vonatkozó 

jogszabályi és egyéb előírások, valamint megrendelőink igényeinek kielégítését, 

 meghatározzák és biztosítják a folyamatokkal kapcsolatban szükséges igazolási 

(verifikálási), érvényesítési (validálási), figyelemmel kísérési, mérési, ellenőrzési és 

vizsgálati tevékenységeket, valamint az elfogadási kritériumokat, 

 folyamatok hatékony működésének és ellenőrzésének bizonyítására feljegyzéseket 

vezetnek (lásd Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv  4.2.4. 

fejezete). 

A folyamatok azonosítását és szabályozását Minőség- és Környezetközpontú Irányítási 

rendszer kiépítésével végezték el. Amennyiben szükséges folyamatok megváltoztatása vagy új 

folyamatok szabályozása, akkor azt a fenti szabályozások és a minőségügyi tervezés (lásd 

Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv 5.4. fejezet) követelményeinek 

figyelembe vételével végezik el és vezetik be. 

7.2. Megrendelőkkel kapcsolatos folyamatok 

Szabványhivatkozás: ISO 9001: 2009; 7.2. fejezete 

ISO 14001:2005 4.3.1., 4.3.2., 4.4.3.,4.4.6. fejezetei 

 

Ügyfeleink részére biztosítjuk a korrekt és hatékony kapcsolattartást a megkeresések, igények 

fogadása, teljesítése során és utána is a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv 

7.2.1., 7.2.2., 7.4., 7.5. és 8.2.1. fejezetében leírtak szerint. 

Az ügyfelek tulajdonát szolgáltatási folyamatunk során megfelelő gondossággal kezelik a 

Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv 7.5.3. fejezetében szabályozottak 

szerint. 

7.2.1. Megrendelői igények, előírások, követelmények felmérése 

Ügyfeleinkkel szembeni kötelezettségvállalást a törvényben előírtakon kívül, ajánlatok, 

megrendelés visszaigazolások, szerződések, valamint szóbeli megkeresés alapján teszünk. A 

kötelezettségvállalással kapcsolatos információkat minden esetben átvizsgáljuk annak 
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érdekében, hogy: 

 ügyfeleink szolgáltatásainkkal kapcsolatos elvárásai a megfelelő mértékben 

meghatározásra és dokumentálásra kerültek-e (a nem egyértelmű, vagy nem 

teljesíthető előírásokat pontosítjuk), 

 az ajánlatainkban megadottaktól eltérő vagy azokat kiegészítő követelményeket 

tisztázzuk, 

 az ügyfél követelményeinek teljesítéséhez szükséges eszköz, szakember és 

munkamódszer a megfelelő időben a rendelkezésünkre álljon, 

 a szolgáltatásra alkalmazható jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeket 

tisztázzuk. 

Amennyiben az ügyfelek megkeresései nem írásos formában történtek, akkor azokat írásban 

rögzítjük és visszaigazoljuk a fenti pontokban rögzített átvizsgálást követően. Az 

átvizsgálásokra vonatkozó feljegyzéseket megőrizzük a 4.2.4 fejezet szerint. 

Kötelezettségvállalásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az előzőekben leírt átvizsgálás 

pozitív eredménnyel zárult. Az ügyfelekkel kötött megállapodások módosítására is csak a fent 

leírtak alapján végzett vizsgálatot követően kerülhet sor. Szabályozásaink alapján biztosítjuk, 

hogy a végleges megállapodás eljusson minden, a teljesítésében érintett személyhez. 

7.2.2. Kapcsolattartás az érdekelt felekkel 

Az ügyfelekkel való kapcsolattartást az ügyfélszolgálatunkon keresztül biztosítjuk. A 

folyamatos kapcsolattartás során biztosítják a szükséges információk megszerzését, 

megrendelők elégedettségének megismerését. 

Ezen kívül ügyfeleinkkel az alábbi módon tartjuk a kapcsolatot: 

 a szakmához kapcsolódó sajtóban való folyamatos hirdetésekkel, 

 valamint a telefonos kapcsolattartás segítségével biztosítjuk. 

 

A kapcsolattartás követelményeit meghatározzák a: 

 szolgáltatásokkal kapcsolatos információk biztosítása érdekében a Minőség- és 

Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv 7.2.1., 7.2.2. fejezeteiben, 

 a megrendelések teljesítése során a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási 

Kézikönyv 7.5. fejezetében, 

 a megrendelők észrevételeinek, reklamációinak kezelésére vonatkozóan a Minőség- 

és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv 8.3., 7.5. fejezetekben, 

 megrendelők elégedettségének felmérésére a Minőség- és Környezetközpontú 

Irányítási Kézikönyv 8.2.1. fejezetben. 

7.3. Tervezés és fejlesztés 

Szabványhivatkozás: ISO 9001: 2008; 7.3. fejezete 

ISO 14001:2004; 4.4.6. fejezete 

A Kft tevékenysége során nem végez tervezést, fejlesztést. 
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7.4. Beszerzés 

Szabványhivatkozás: ISO 9001: 2008; 7.4. fejezete 

ISO 14001:2004; 4.4.6. fejezete 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során igénybe vett beszállítókat, teljesítményük 

alapján az ügyvezető értékeli: 

A beszállítók, alvállalkozók nyilvántartása az Alvállalkozók/Beszállítók, értékelő lapján (MF 

7.1.) történik. Az Alvállalkozók/Beszállítók, értékelő lapjának vezetése, folyamatos 

karbantartása az ügyvezető feladata. 

A beszállítók, alvállalkozók minősítését az ügyvezető végzi minimum évente egyszer a 

beszállítók, alvállalkozók értékelése nyilvántartás szerint. 

Értékelési szempontonként 1-5 pont adható. A minősített ügyfelek a pontszámok alapján „A”, 

„B” vagy „C” jelölést kapnak: 

„A” kategória:    21 - 30 pont között 

„B” kategória:    11 - 20  pont között 

„C” kategória:      6 - 10  pont között. 

 

Új beszállítók, alvállalkozók keresésével, elfogadásával kapcsolatos tevékenységeket a cégen 

belül az ügyvezető végzi. 

A szállító lehetséges minősítése: 

(A)  Kiemelten megfelelő 

A szállító kiemelten megfelelő besorolású. A megrendelés minden korlátozás, jóváhagyás 

nélkül kibocsátható. 

(B)  Megfelelő 

A szállító megfelelő besorolású, megfelelő minősítésű szállító esetén a megrendelésről az 

ügyvezetők döntenek. 

(C)  Korlátozással megfelelő 

A szállító terméke/szolgáltatása korlátozottan megfelelő. A megrendelésben ki kell kötni 

azokat az intézkedéseket, amelyek megakadályozzák a nem megfelelő termék/szolgáltatás 

felhasználását. 

Megjegyzés: Korlátozással megfelelő besorolás megfelelő minősítés esetén is előfordulhat, 

amennyiben egy évnél nem több a felhasználói tapasztalat. 

A szállítók értékelése és minősítése során figyelembe kell venni a szállítók azon képességeit, 

melyek képessé teszik őket arra, hogy a követelményeknek megfelelő szolgáltatást nyújtsanak 

a szervezet számára, valamint figyelembe kell venni mennyire aktívan, vesznek részt 

szervezetünk irányítási rendszerének rájuk is vonatkozó folyamataiban.  

Ezen követelményeknek való megfelelőséget dokumentált formában igazolni kell, valamint a 

feljegyzéseket meg kell őrizni a vonatkozó MK. 4.2-es fejezetben leírtaknak megfelelően 
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7.5. A szolgáltatási folyamatok működtetése 

Szabványhivatkozás: ISO 9001:2008: 7.5. fejezet 

ISO 14001:2004: 4.4.6. fejezet 

7.5.1. A folyamatok szabályozása 

A Kft. tevékenységét szabályozott körülmények között valósítja meg, azaz  

 meghatározza a folyamatok működésének módját, 

 biztosítja a szükséges tárgyi és környezeti feltételeket, 

 gondoskodik arról, hogy megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak, nemzetközi 

előírásoknak, 

 figyelemmel kíséri és szabályozza a szolgáltatási folyamatokat, 

 biztosítja az előírások elérhetőségét, 

 biztosítja a megfigyelő és mérőberendezések elérhetőségét és használatát. 

 

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tevékenységét 

tervezett, szabályozott körülmények között, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelően, azok mellékleteiben leírt módon valósítja meg. 

7.5.2. A folyamatok érvényesítő ellenőrzése 

A tevékenységünk során a folyamatok érvényesítő ellenőrzésére vonatkozó szabályozást nem 

értelmezik, mert a szolgáltatás nyújtás valamennyi lényeges pontján elvégzett ellenőrzéssel a 

szolgáltatás kimenete igazolható. 

7.5.3. Azonosítás és nyomon követhetőség, visszakereshetőség 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyomon követését a GPS rendszer segítségével a napi 

járatprogramok végrehajtásának ellenőrzésével végezzük. 

 

Az elvégzett szolgáltatást a felelős munkavégző dátummal, aláírással dokumentálja. 

 

Az azonosítást és nyomon követést részletesen a 7.4. Beszerzés, 7.5. A szolgáltatási 

folyamatok működtetése, 7.5.5. Kezelés, tárolás, állagmegóvás és átadás fejezetekben 

tárgyaljuk. 

Az azonosítással és nyomon követhetőséggel kapcsolatos dokumentumok kezelését és 

megőrzési idejét a 4.2. fejezet szabályozza.         
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7.5.4. A megrendelő tulajdonának kezelése 

A megrendelő tulajdonának a megrendelő által rendelkezésre bocsájtott helyszín, azok berendezései, 

felszerelései, dokumentumai minősülnek, melyek állagmegóvására kiemelten figyelünk. Az 

esetlegesen bekövetkezett kárról a megrendelőt haladéktalanul értesítjük. 

A vevő tulajdona lehet továbbá szellemi terméke és személyes adatai is. A szolgáltatás során a Kft 

tudomására jutott szellemi termékeket és a birtokába került személyes adatokat a törvényi 

előírásoknak megfelelően kezeli. 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

 

7.5.5. A termék megóvása (kezelés, tárolás, állagmegóvás és átadás) 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási folyamat során az átvett hulladékot a folyamat végéig 

kiemelt figyelemmel szállítjuk, tároljuk, kezeljük, különös tekintettel a környezet védelmére. 

A harmadik félnek okozott kár esetére felelősségbiztosítással rendelkezünk. 

7.6. A megfigyelő és mérőberendezések kezelése 

Szabványhivatkozás: ISO 9001: 2008, 7.6. fejezet 

ISO 14001:2005, 4.5.1. fejezet 

7.6.1. Mérőeszközök azonosítása, megjelölése 

A tevékenységhez kapcsolódóan hagyományos értelemben vett mérő- és megfigyelőeszközt a 

szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése mellett a hulladékkezelő telepen használunk. A hídmérleg 

hitelesíttetését rendszeresen kétévente végezzük. Felügyelete az MF 6.3-01 formalapon történik.  

 

7.6.2. Mérőeszközök kiválasztása, beszerzése, megjelölése és nyilvántartása 

A mérési feladatokhoz alkalmazni kívánt mérőeszközök kiválasztásáért és meghatározásáért az 

ügyvezető a felelős. A beszerzést maga végzi a kiválasztott szempontok alapján. Annál a 

berendezésnél, ahol előírás a hitelesített eszköz használata, azt a megfelelő igazolásokkal együtt 

szerzi be, majd amennyiben lehetséges az ehhez hasonló eszközöket ehhez, mint etalonhoz mérve, 

kalibrálással végzik a karbantartást. Ennek lehetőségét az MF 6.3-01 Eszközjegyzékben az adott 

mérőeszköznél kell jelezni. A mérőeszközök kezelésének részletezése az MU 05 szerint történik. 

 

A munkautasításban a meghatározott szempontok szerinti mérések elvégzése biztosítja a 
szolgáltatási folyamat megkívánt kimenetelét. 
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A használt mérőberendezéseket: 

 az évente teljes körűen hitelesíteni/ kalibrálni és használatba vétel előtt részlegesen 

ellenőriznie kell a használó személynek, 

 hiba esetén a MIR-KIR vezetőnek kell jelezni, aki gondoskodik az mérőeszköz javításáról, 

javíttatásáról, 

 a mérőeszközöket egyedi azonosítóval láttuk el, melyen jelezni kell, az eszköz 

kalibrált/hitelesített állapotát is, 

 a munkautasításban meghatároztuk a mérőeszköz tárolásának, szállításának módját is, amely 

biztosítja, hogy a kalibrált/hitelesített állapot fennmaradjon. 
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8. MÉRÉS, ELEMZÉS FEJLESZTÉS 

8.1. Tervezés 

Szabványpont: ISO :9001: 2008: 8.1. fejezet 

ISO 14001:2004: 4.5.1. fejezet 

 

A Kft mérési és értékelési eszközöket és módszereket alkalmaz arra, hogy bizonyítsa a 

szolgáltatásra vonatkozó követelményeknek való megfelelőséget, valamint a Minőség- és 

Környezetközpontú Irányítási rendszere, folyamatai, szolgáltatásai bizonyíthatóan megfelelőek 

legyenek mind a megrendelők elvárásainak, mind a Kft célkitűzéseinek. 

A méréseket és ellenőrzéseket jelen Kézikönyvben és a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási 

rendszer kapcsolódó dokumentumaiban írják elő. A mérések és értékelések eredményeit 

felhasználják a folyamatok értékeléséhez, javításához a helyesbítő, megelőző tevékenység 

keretében, illetve a vezetőségi átvizsgálásokon. 

8.2. Mérés és figyelemmel kísérés 

Szabványpont: ISO 9001: 2008: 8.2. fejezet 

ISO 14001:2004 4.5.2., 4.5.5. fejezet 

8.2.1. A megrendelők elégedettségének mérése 

A Kft. a megrendelők elégedettségéről a következő módokon nyer információt: 

 Az ügyfélszolgálatunk felkeresésekor ügyfeleinket folyamatosan megszólítjuk, és kérdőív 

(MF 8.1.) kitöltetésével mérjük a ügyfeleink elégedettségét. 

 Vevői reklamációk. Az írásban vagy szóban érkező reklamációk az ügyvezetőhöz 

érkeznek. A szóban érkező vevői reklamációt az észrevételt fogadó munkatárs rögzíti, 

majd továbbítja az ügyvezetőnek. Az ügyvezető elrendeli az ügyek kivizsgálását, majd a 

kivizsgálással megbízott személy meghatározza a szükséges intézkedéseket, valamint, 

hogy a panasszal kapcsolatban helyesbítő, megelőző tevékenység indítása szükséges-e. 

Az ügyfélelégedettség-mérések eredményei, amelyet felső vezetői körben értékelik, alapot 

jelentenek a rendszeres vezetőségi átvizsgálásokhoz is. 

8.2.2. Környezetközpontú irányítással kapcsolatos mérés és megfigyelés 

A Kft környezetre jelentős hatást illetve a baleseteket, az egészségkárosodásokat, az eseményeket 

kifejtő műveletei és tevékenységei szabályos időközönkénti figyelemmel kísérésére és mérésére, 

illetve az üzemeltetéssel kapcsolatos, valamint a környezetvédelmi, munka és tűzvédelmi 

jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelés értékelésére vonatkozó feladat és felelősségi 

köreit az KE 01 A működés szabályozása Eljárás tartalmazza. 

A környezetirányításban alkalmazott méréssel, megfigyeléssel kapcsolatos tevékenységekből 

származó információkat rögzítjük, amellyel biztosítjuk környezetvédelmi szempontból a működés 
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nyomon követését és a megfelelő üzemmenet ellenőrzését. Az így nyert információk alapot 

nyújtanak céljainknak, előirányzatainknak való megfelelés vizsgálatához. 

 

8.2.3. Belső audit 

A Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer hatékony működésének ellenőrzésére belső 

auditokat végzünk.  

A MIR-KIR vezető a tárgyévet megelőző év végéig elkészíti a Belső audit tervet (MF 8.2.). A 

tervben meghatározza az auditok időpontjait legalább hónap pontossággal, a felülvizsgálandó 

területeket a Kézikönyv fejezet feltüntetésével, és az auditot végzők nevét. Az elkészült terv 

végrehajtását a MIR-KIR vezető rendeli el. A felülvizsgálók kiválasztásának és az auditok 

végrehajtásának biztosítania kell az audit folyamatának objektivitását és pártatlanságát. 

Belső auditot olyan személy végezhet, aki 

 járatos az auditálási módszerekben, részt vett belső auditor oktatáson és rendelkezik az 

elvégzést igazoló bizonyítvánnyal, 

 ismeri a társaság Kézikönyvében meghatározott, a belső auditokra vonatkozó 

követelményeket, az alkalmazható bizonylatokat és azok használatát, illetve az ismeretek 

meglétét és alkalmazási képességét igazoltan bizonyította, 

 független az auditált terület által végzett munkáért közvetlenül felelős személyzettől. 

A Belső audit tervet a minőségirányítási megbízott elküldi az auditoroknak és az auditálandó terület 

vezetőjének. Az audit végrehajtása előtt a MIR-KIR vezető pontos időpontot egyeztet a kijelölt 

auditorokkal és az auditálandó terület képviselőjével. 

Az auditra az auditorok Belső audit tervet készítenek a MIR-KIR vezető utasításai, az előző 

auditok eredményei, a kézikönyvben és a vonatkozó eljárásokban rögzített követelmények alapján. 

Az audit során tapasztalt hiányosságokról az auditorok feljegyzést készítenek (Audit jelentés), 

törekedve a probléma lehetséges okának meghatározására is. Az audit lefolytatása után az audit 

jelentést  átadják a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási megbízottnak. 

A hiányosságok kivizsgálását, a szükséges intézkedések meghozatalát a MIR-KIR vezető rendeli 

el. A feltárt hiányosságokat rögzíti a Nem megfelelőségi jelentésben (MF 8.4.) 

A felülvizsgált területért felelős vezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy minden szükséges 

helyesbítést és helyesbítő intézkedést indokolatlan késedelem nélkül megtegyenek a feltárt nem 

megfelelőségeknek és azok okainak kiküszöbölésére. 

Az intézkedések hatékonyságának ellenőrzését az auditor végzi. Az auditot a MIR-KIR vezető a 

Nem megfelelőségi jelentésben (MF 8.4.) zárja le, ha meggyőződött az intézkedések végrehajtásáról 

és hatásosságáról. 

Rendkívüli auditot rendszeresen visszatérő problémák, belső dolgozói jelzések, vagy az ügyfelek 
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reklamációi esetén az ügyvezető vagy a MIR-KIR vezető rendelhet el. 

A belső auditok eredményei a vezetőségi átvizsgálás tárgyát képezik. 

8.2.4. A folyamatok mérése 

Folyamatainkat úgy terveztük meg, hogy az előírt tevékenységek elvégzése biztosítsa a vevői 

igények és követelmények valamint a jogi és egyéb követelmények teljesülését. Folyamataink 

hatékonyságát a kapcsolódó eljárásokban megjelölt mutatószámok alapján az illetékes vezetők 

értékelik. Támogató folyamatok megfelelő működésének figyelemmel kísérését, ellenőrzését, a 

szükséges helyesbítő és megelőző intézkedések meghatározását belső auditálási tevékenységünk 

keretében biztosítják. 

Fő folyamatok vonatkozásában az árbevétel / költség mutatót, illetve fajlagos szolgáltatási költség 

mutatót használjuk a folyamatok működésének figyelemmel kísérésére. 

A teljesítés mutatók megfelelőségét ügyvezető ellenőrzi, és indokolt esetben helyesbítő és 

megelőző intézkedéseket kezdeményez a vonatkozó előírásoknak megfelelően. 

Az elemzés során a probléma kapcsán értékeljük a folyamat hatékonyságát abból a szempontból, 

hogy annak végrehajtásával képesek vagyunk-e az elvárt eredmény eléréséhez. 

8.2.5. A szolgáltatások mérése 

A szolgáltatások megfelelőségének ellenőrzésére és igazolására vizsgálatokat végzünk annak 

érdekében, hogy: 

 időben észleljék az előírásoktól eltérő állapotot, 

 minél hamarabb intézkedhessenek a nem megfelelő állapot megszüntetése érdekében, 

 igazolják az előírásoknak való megfelelést. 

A vizsgálatok során feljegyzéseket készítenek oly módon, hogy a feljegyzések egyértelműen 

mutatják, hogy a szolgáltatás megfelelt vagy sem a vizsgálati előírásoknak. A feljegyzések 

készítésénél a vonatkozó előírások betartásával biztosított a vizsgálatot végző feljogosított személy 

azonosíthatósága. A feljegyzéseket az 5.5.7. fejezetnek megfelelően kezelik, ezzel biztosítva az 

ellenőrzött szolgáltatások adatainak későbbi visszakereshetőségét. 
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8.3. A nem megfelelő szolgáltatás kezelése 

Szabványhivatkozás: ISO 9001: 2008: 8.3. fejezete 

ISO 14001:2004: 4.4.7., 4.5.3. fejezetei 

 

8.3.1. A folyamatközi és végellenőrzések során talált nem megfelelőségek kezelése 

A szolgáltatási folyamat során a nem-megfelelő szolgáltatás kezelésének módját a 7.5. fejezetben 

szabályozták. 

A szolgáltatással kapcsolatos nem megfelelőség a szolgáltatás nyújtás során derülhet ki. A nem 

megfelelőséget, az átvizsgálást, annak eredményét a Nem megfelelőségi jelentés –en (MF 8.4.)  

rögzítjük. 

Szolgáltatás nem megfelelőségeket az alábbi esetekben észlelhetünk: 

 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

 

A szolgáltatással kapcsolatos nem megfelelőségeket, hiányosságokat megállapító (ügyfelektől, 

vevőktől érkező) észrevételek jellegüktől függően a Nem megfelelőségi jelentésen dokumentáljuk.  

Balesetek, események és nem megfelelősségek kezelése és kivizsgálása a Vészhelyzeti tervben 

leírtak szerint történik. 

A felmerült nem megfelelőségekről és azok visszaellenőrzéséről készült feljegyzéseket a Minőség- 

és Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv  4.2.4. fejezet szerint kezelik és megőrzik. 

8.4. Adatelemzés 

Szabványhivatkozás: ISO 9001: 2008: 8.4. fejezet 

ISO 14001:2004, 4.5.1. fejezet 

 

A Kft folyamatosan gyűjti és figyelemmel kíséri mindazokat az adatokat, melyek jellemzik 

folyamatainkat és teljesítésünket, és ezen adatok alapján elemezik és fejlesztik folyamataikat: 

 A beszállítók teljesítésével kapcsolatos adatokat a beszállítók értékelése során (lásd 7.4.1. 

fejezet); 

 Az ügyfél elégedettség, a követelményeknek való megfelelés kapcsán (8.2.1. és 8.2.3. 

fejezet); 

 A Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer működéséről a belső audit során 

(8.2.2. fejezet); 

 A szolgáltatások megfelelőségéről (8.2.4. és a 7.5.1. fejezet).a vevői elégedettség mérése 

során 
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8.5. Továbbfejlesztés 

Szabványhivatkozás: ISO 9001: 2008; 8.5. fejezet 

ISO 14001:2004; 4.2., 4.3.3., 4.5.3., 4.6. fejezetei 

8.5.1. A folyamatos továbbfejlesztés tervezése 

A Kft elkötelezte magát azon folyamatok folyamatos fejlesztésére, melyek befolyásolják a 

ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások minőségét, hogy megrendelőink igényeit minél magasabb 

színvonalon, hatékonyan és gazdaságosan ki tudjuk elégíteni. A folyamatok fejlesztéséhez 

felhasználjuk a folyamatok mérésének és elemzésének eredményeit (lásd 8.2.1. fejezet). A 

folyamatok fejlesztését a minőségügyi tervezésnél és a folyamatok szabályozásánál leírt elvek 

figyelembe vételével teszik meg. 

A folyamatok fejlesztését a vezetőségi átvizsgálásokon indítják és a minőség- és környezeti 

politikában és a kapcsolódó célkitűzésekben határozzák meg az elérendő fejlesztések irányát és 

céljait. Folyamatokról és Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer működéséről az 

adatelemzések segítségével követik nyomon a fejlesztéseket és szükség esetén helyesbítő 

intézkedéseket tesznek. A vezetőségi átvizsgálások során ellenőrizzük a továbbfejlesztések 

megvalósulását és szükség esetén helyesbítő intézkedéseket hoznak. 

8.5.2. Helyesbítő és megelőző tevékenységek 

Tevékenységek során és a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszerben előforduló nem 

megfelelőségek újbóli, vagy lehetséges előfordulásának megakadályozásáért helyesbítő és megelőző 

tevékenységeket végeznek. 

A helyesbítő vagy megelőző intézkedések összhangban vannak a felmerült problémák súlyával és 

lehetséges következményeivel. 

Minden dolgozónk feladata, hogy, ha olyan problémát észlel, melynek megoldása a szolgáltatásunk 

minőségét vagy Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer működését javíthatja, akkor azt 

lehetőség szerint saját hatáskörben megoldja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a problémát az 

ügyvezető/MIR-KIR vezetőnek jelezze. 

Azon problémák felmerülésének további helyei, melyekre helyesbítő tevékenységet indítanak, a 

következők lehetnek: 

 a folyamatok mérése és elemzése, 

 a beszerzési folyamatban felmerülő problémák, 

 szolgáltatás során felmerülő problémák, 

 ügyfelek észrevételei, reklamáció, 

 belső és külső audit. 

Megelőző tevékenységet általában az alábbi esetekben folytatnak: 

 lényegesen új szolgáltatásra való felkészülés esetén, 
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 helyesbítő tevékenységhez kapcsolódóan a probléma általánosításából származó nem-

megfelelőség okának megszüntetésére, 

 minőségjavítási céljából. 

 

A megelőző tevékenységek végzése során: 

 azonosítják a lehetséges nem-megfelelőségeket, 

 feltárják az okait, 

 előfordulásuk megakadályozására intézkedéseket terveznek és vezetnek be, 

 a megelőző intézkedések megvalósítását dokumentálják, 

 a megelőző intézkedések megvalósítását és eredményességét ellenőrzik. 

 

A helyesbítő vagy megelőző tevékenységek végrehajtásának lépései a következők: 

 A nem megfelelőség, probléma, illetve lehetséges kritikus pont azonosítása, leírása, 

 A nem megfelelőség, probléma okainak kivizsgálása, rögzítése, illetve lehetséges probléma 

kialakulásának leírása 

 Intézkedés az ok illetve a lehetséges ok megszüntetésére, 

 Az intézkedés végrehajtásának és eredményességének ellenőrzése. 

A helyesbítő vagy megelőző tevékenység egyes lépéseit a MIR-KIR vezető személyesen végezheti, 

vagy más munkatársakat bízhat meg. A probléma okainak megszűntetéséhez szükséges megoldások 

elrendeléséért az ügyvezető a felelős. A helyesbítő / megelőző tevékenységek végrehajtásának, 

illetve a végrehajtás hatékonyságának (pl. utóaudit formájában történő) ellenőrzése és az 

eredmények dokumentálása a MIR-KIR vezető, vagy az általa megbízott személy feladata. 

A helyesbítő vagy megelőző tevékenységgel kapcsolatos feljegyzéseket a Minőség- és 

Környezetközpontú Irányítási Kézikönyv  4.2.4. fejezete szerint kezelik és megőrzik. 


