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A VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. vezetése kinyilvánítja és rögzíti azon elkötelezettségét, hogy a tevékenységi 
körébe tartozó és az alkalmazási területben kiemelt tevékenységei magas szintű és eredményes 

ellátásának támogatására működteti és folyamatosan fejleszti  

az MSZ EN ISO 9001:2015; MSZ EN ISO 14001:2015; MSZ EN ISO 27001:2014 és a MSZ EN 45001:2018 
szabványok követelményeinek megfelelő rendszerét, amely érvényessége a főtevékenységre és az 

annak megvalósítását elősegítő valamennyi kapcsolódó tevékenységekre kiterjed. 

Alkalmazási terület meghatározása: 

• települési hulladékgazdálkodási tevékenység, 

• hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése,  

• hulladékválogató- hasznosító telep üzemeltetése,  

• hulladéklerakó üzemeltetése, 

• átrakóállomás üzemeltetése 

Alkalmazási terület személyi hatálya: 

Kiterjed a szervezet valamennyi – a feladatokban munkaköri kötelezettségből, illetve egyedi megbízás 
alapján eljáró – munkavállalójára, továbbá minden szerződéses partnerére, akik közvetlenül érintettek 
a bevezetett irányítási rendszerekkel kapcsolatban. 

Alkalmazási terület működési és területi hatálya:  

Telephely 
száma 

Kockázatviselés címe 
Telephelyen végzett 

főtevékenység 
Tanúsítandó tevékenység 

1 Polgárdi, Szabadság u. 26. irodaépület  
Települési 

hulladékgazdálkodási 
tevékenység 

2 Polgárdi 098/6 
Hulladékválogató és hasznosító 

telep 
hulladékválogató és hasznosító 

telep üzemeltetés 

3 Polgárdi 093/6 hrsz hulladéklerakó (L2) hulladéklerakó üzemeltetés 

4 Adony 0195/2 hrsz hulladéklerakó hulladéklerakó üzemeltetés 

5 Sárbogárd, 0522/187 hrsz hulladéklerakó hulladéklerakó üzemeltetés 

6 Simontornya 135/32 hrsz hulladékudvar hulladékudvar üzemeltetés 

7 
 

Cece 1402/1 hrsz hulladékudvar hulladékudvar üzemeltetés 

8 Ercsi, 2846/2 hrsz. hulladékudvar hulladékudvar üzemeltetés 

9 
Oroszlány, 0204/21 hrsz.,  

0204/22 hrsz., 0204/25 hrsz. 
 

hulladéklerakó hulladéklerakó üzemeltetés 

10 
Cikó, 020/18., 020/19., 

020/21., 020/22., 020/23. és 
7150 Bonyhád, 073/71. hrsz. 

hulladéklerakó hulladéklerakó üzemeltetés 

11 Paks, 0299/5 hrsz. hulladéklerakó 
hulladéklerakó üzemeltetés, 

inert hulladékkezelés – és 
hasznosítás 

12 Paks 8802/24, 023/29 hrsz. hulladékkezelés 
inert hulladékkezelés – és 

hasznosítás 

13 
Esztergom, Kesztölci út 0548/4 

hrsz. 
átrakóállomás átrakóállomás üzemeltetés 
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14 Polgárdi 098/1 hrsz. komposztálás 
komposztálás, komposzt 

forgalomba hozatal 

15 Tamási, Koppánypart u. 3. hulladékudvar 
hulladékudvar üzemeltetés, 

komposztálás 

 
A társaság vezetése az integrált irányítási rendszer hatékony működése érdekében: 

• a szervezet stratégiai és üzletpolitikai céljainak megfelelő Politikát és stratégiát fogalmaz meg, 
illetve elérhető, reális és mérhető célokat tűz ki, 

• a szervezet minden tagjában és alvállalkozójában tudatosítja az ügyfél követelmények és 
elvárások teljesítésének, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások betartásának fontosságát, 
ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri, értékeli az ügyfelek és más érdekelt felek 
megelégedettségi szintjét, 

• az irányítási rendszereinek folyamatos fejlesztését, tökéletesítését szolgáló rendszeres 
vezetőségi átvizsgálásokat végez, 

• biztosítja a szükséges erőforrások rendelkezésre állását, a megfelelő szervezeti felépítés és 
infrastruktúra kialakítását, a végrehajtó személyzet kiválasztása során figyelembe veszi a 
képzettség, felkészültség és kompetencia követelményeit, gondoskodik a munkatársak 
folyamatos szakmai és minőségügyi oktatásáról, illetve továbbképzéséről, valamint a jó 
munkakörnyezet kialakításáról. 

IRÁNYÍTÁSI VEZETŐK KINEVEZÉSE 

A VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. vezetése elvárja valamennyi munkatársától, hogy munkájával járuljon 
hozzá a megfogalmazott célok megvalósításához, eléréséhez. 

A VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. vezetése nevében az integrált irányítási rendszerének irányításával, 
működésének ellenőrzésével, a fejlesztések előkészítésével, az alábbi kinevezési megbízásban 

megjelölt személy(eke)t jelölöm meg 

       
KINEVEZÉSI MEGBÍZÁS ELFOGADÁSA 

IIR RENDSZERBEN BETÖLTÖTT MUNKAKÖR NÉV ALÁÍRÁS 

MIR-IBIR vezető Tihanyi Andrea 
 

KIR-MEBIR vezető Pataki Renáta 
 

MEBIR megbízott Gimes Péter 
 

 A jelen vezetői nyilatkozattal az előző Vezetői Nyilatkozat visszavonásra kerül! 

Polgárdi, 2022. augusztus 2. 

MADARÁSZ ANDRÁS 

VEZÉRIGAZGATÓ 

 


