
A víz az egyik Legfontosabb alapelemünk, az éLet Lént,jegi
összetevője Eletet ad, fenntart, de pusztításra is képes
NéLküle a növént,jek kiszáradnak, a magok nem hajtanak, nem
lenne élet sem. Minden életműködéshez vízre is szükség van,
ez aLól nincsen kivétel.

A Lakott területek vízeLLátásár13k és szennyvízelvezetésének
biztosítása mindenkor az egt,jik Legfontosabb, legfeLelősség

te~esebb feladatok közé tartozott.
A Szegedi Vízmű Zrt-nek feladata, hogt,j minden fogyasztója

számára biztosítsa Létünk egt,jlk alapfeltételét, a tiszta,
egészséges és vízbiztonságilag garantáLt minőségű ivóvizet a
nap minden piLLanatában

A Társaság óVJa, védi a rá bízott vízkészletet, amit nem
csupán kivesz a környezetbőL, hanem vissza is juttatja oda,
keresve a környezetet mind inkább kímélő megoLdásokat

Elköteleztük magunkat a környezettudatos, a természeti
erőforrások takarékosabb felhasználására törekvő váLlaLati
magatartás, vaLamint a technoLógiáink, energiahatékony
ságunk és szoLgáLtatásaink foLyamatos fejlesztése meLLett.
Kitűzött céLunk, hogy tevékenységünk vaLamennyi területén
európai szintű és péLdaértékű vízügyi szolgáltatóvá váLjunk

Fogyasztóink, tulajdonosaink és üzleti partnereink minél
jobb és biztonságosabb kiszolgálása érdekében nyitottak
vagyunk igényeikre, elvárásaikra. Acégcsoporton belüli vállaLati
értékeket a munkánk során folyamatosan szem előtt tar~uk

Céljaink megvalósítása érdekében.
- Megfelelünk a hatósági előírásoknak, jogszabályoknak és

az előírt szabványok követelményeinek Törekszünk az európai
normák betartására

- Kockázat alapú gondolkodást folytatunk, a működési,

ivóvíz-biztonsági, környezeti és energiaellátási kockázataink
minimalizálására törekszünk

- Az ivóvíz termelés és szolgáltatás terén a higiéniai
viszonyok maximális betartása mellett minden ivóvíz
biztonsági előírást betartunk.

- Törekszünk a káros kibocsátások mértékének, a keletkező

hulladékok mennyiségének minimalizálására, azok környezeti
hatásának csökkentésére, a természetből származó anyagok,
erőforrások takarékos felhasználására és az energetikai telje
sítményünk folyamatos javítására, valamint lehetősége/nk

hez képest a megLJ/uló erőforrások minél szélesebb körű

alkalmazasára
- Életciklus-szemlélet alkalmazásával különös figyelmet

fordítunk a keletkező szennyvizek szakszerű kezelésének
folyamatos biztosítására, illetve a szennyvízIszapból nyerhető

biogáz energetikai hasznosítására.
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- A minőséget rendszeresen ellenőrizzük, a vizsgálólabo
ratóriulTJok akkreditált státuszát fenntarUuk

- BiztosíUuk a célok, előirányzatok eléréséhez szükséges
információkat és erőforrásokat

- TámogaUuk az olyan energiahatékony és környezetbarát
termékek és szolgáltatások beszerzését. amelyek hatással
vannak az energiagazdálkodási és környezeti teljesítményre,

Társaságunk rnunkaválLalóinak szakmai felkészüLtsége és
a vezetés minden szintjén megnyiLvánuló elköteLezettsége
garanciát JeLent tevékenységeink minőségére, a környezetünk
megóvására és az energiahatékony működésre

A Szegedi Vízmű vezetősége eLköteLezett abban, hogy minden
tevékenységét a Legszigorúbb erköLcsi és etikai normák szerint
foLytassa - beleértve az antikorrupciós jeLLegű normákat is
Társaságunk meg tiLtja a korrupciót és annak kísérletét, ennek
érdekében antikorrupciós irányítási rendszert vezet be és
működtet Ezek megvalósítását többek között a szükséges
szabályzatok, erőforrások biztosításávaL. széLeskörű kommuni
kációvaL. célzott oktatássaL. bejelentési rendszer bevezetéséveL.
vaLamint rendszeres kockázatfelmérésseL. ellenőrzésseL. feLüL
vizsgáLattal és foLyamatos fejLesztésseL segít eLő.

Társaságunk megköveteli a korrupcióellenes jogszabályok
ban és a belső érvényes és hatályos, rendelkezésekben a
korrupció megelőzését, illetve feltárását szolgáló előírások

betartását továbbá azt. hogy Társaságunk vaLamennyi mun
kaváLLaLója és üzleti partnere a fentiekben kinyilvánított szán
déknyiLatkozatot szem eLőtt tartva, mindenkor társadalmiLag
feLeLős módon járjon eL a tevékenysége során. CéLunk oLt,jan
váLLaLati kuLtúra és bejelentési rendszer kiaLakítása és foLya
matos feJ Lesz tése, meLyben a korrupciót, egyéb visszaéLést,
vagy az antikorrupciós politika megsértésének gyanúját,
megtorlástól vaLó féLeLem néLküL és befolyásmentesen tudja
feLénk jeLezni a jóhiszemű és a gyanú fennáLlását ésszerű

aLapon feLtéteLező munkavállaLó, vagy külsős szeméLy.
A Szegedi Vízmű esetében - ideértve az antikorrupciós irá

nyítási rendszert is - irányító testületként az Igazgatóság, míg
felsővezetőként a Vezérigazgató jár el.

Ezen politika szervesen kapcsoLódik és integráLtan beépüL
a Szegedi Vízmű minőségirányítási és beLső szabáLyzati
rendszerébe. A politika antikorrupciós rendelkezéseit - és
a kapcsoLódó egyéb antikorrupciós szabályzatokban foglaLt
előírásokat - megszegőkkel szemben a hatáltjos jogszabáLyok
általlehetővé tett jogkövetkezmények alkalmazására kerüL sor
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