Az ISO szabványcsalád követelményrendszere
a Vasútvill Kft. tevékenységében

A Vasútvill Kft. vezetősége mélyen elkötelezett a nemzetgazdaság, azon belül is a hazai vasúti
infrastruktúra fejlesztésében, továbbá dolgozó munkatársainak (személyzetének) tartós és
színvonalas megélhetésének biztosításában, a kiegyensúlyozott és kölcsönösen előnyös megbízói és
(be)szállítói kapcsolatában és a társadalmi kötelezettségek teljesítésében.
Ezeket az elkötelezettségeinket az integrált irányítási rendszerünk politikája foglalja össze
A vezetőség az integrált irányítási rendszert üzleti és gazdasági céljainak elérése érdekében
eszköznek tekinti. Filozófiánk az, hogy a hangsúlyt folyamatos fejlesztéssel, a korábbi működéssel
összhangban a szervezetirányításra helyezzük, ez a szervezeti irányítás a megalkotott stratégiai
döntések folyamatába illeszkedik és része az integrált irányítási rendszer tervezésének.
Ennek a tudatos és tervezett stratégiának a része:




az MSZ EN ISO 9001:2009 hivatkozási számú szabvány követelményeinek megfelelő
MIR fenntartása és kialakítása,
MSZ EN ISO 14001:2005 hivatkozási számú szabvány követelményeinek megfelelő KIR
fenntartása és kialakítása,
valamint MSZ 28001:2008 hivatkozási számú szabvány követelményeinek megfelelő
MEBIR fenntartása és kialakítása.

Vasútvill Kft. változó szükségleteit és igényeit az általa szolgáltatott termékek és szolgáltatások és az
alkalmazott folyamatok az integrált irányítási rendszer keretén belüli megtervezése igazolja a vevői,
jogszabályi és az egyéb szabályozó követelményeknek való megfelelőséget.
A Vasútvill Kft. integrált rendszert épített ki és alkalmaz szervezetében a tanúsított

Villamos felsővezeték és csatlakozó berendezések építése
tevékenységi körre vonatkozóan.
Vasútvill Kft. létrehozta, dokumentálta, bevezette, fenntartja, és folyamatosan tökéletesíti az MSZ EN
ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001:2008 szabványok követelményeinek
megfelelő integrált irányítási (MIR-KIR-MBEBIR) rendszerét, valamint a rendszeréhez szükséges
folyamatokat.
Szabályozásunk e szabványok követelményeinek megfelelően készült el és került bevezetésre.
A folyamatainkat figyelemmel kísérjük, és ahol alkalmazható ott méréseket és elemzéseket végzünk.

Szervezetünk külső erőforrás igénybevételével végez el olyan folyamatot, amelynek hatása van a
termék követelményeinek való megfelelőségére, ezért ennek a folyamatnak a felügyeletét biztosítjuk.
A folyamatokra alkalmazandó felügyelet típusát és mértékét, az alvállalkozók kiválasztását, a
szerződéskötés folyamatát, szabályoztuk.
Az integrált irányítási rendszer (MIR-KIR-MEBIR) előírásai kézikönyvben és dokumentált eljárásaiban,
valamint belső szabályzatokban, illetve egyéb hivatkozott dokumentumokban kerültek rögzítésre.
Ezen előírások ismerete és betartása a Vasútvill Kft. minden munkatársa számára kötelező.
Az integrált irányítási rendszer alkalmazási területe a Vasútvill Kft. teljes szervezete
Az integrált irányítási rendszer hatálya kiterjed a társaság székhelyére, és külső munkaterületeire.
A szervezetünk vezetősége elkötelezett komplex célkitűzéseinek elérésében, melynek egyik jól bevált
eszköze az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és a MSZ 28001:2008 szabvány
modelleknek megfelelő integrált irányítási rendszer.
Ez a rendszer biztosítja a hazai munkamegosztásban a megfelelő kapcsolattartást és az
összehasonlítható, jó kivitelezési szintet.

A rendszerhez tartozó folyamatok sorrendje és kölcsönhatásai

Előkészítési folyamatok

Vevői igények meghatározása

Kapcsolattartás a vevővel
IIK 7.2. fejezet
Beszerzés
IIK 7.4. fejezet

Ellenőrzés és vizsgálat

Megvalósítási folyamatok
Tárgyi eszközök
Rendszer ellenőrzés
Rendszer fejlesztése

Vevői elégedettség mérése
IIK 8.2.1.

Beszállítók/alvállalkozók értékelése
IIK 7.4. fejezet

Szolgáltatás nyújtása
DE 7.5.-03

Infrastruktúra és munkakörnyezet
IIK 6.3., 6.4.

Folyamatparaméterek mérése
IIK 8.2.

Belső auditok
DE 8.2.2.

Helyesbítő és Megelőző tevékenységek
DE 8.5.2., 8.5.3.
Emberi
erőforrások
IIK 6.2.

Vezetőség felelőssége
IIK 5. fejezet

Integrált irányítási rendszer és dokumentumai
DE 4.2.3, 4.2.4.

Adatok és feljegyzések kezelése
DE 4.2.3, 4.2.4.

