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MINŐSÉGPOLITIKA 

 
 

A Securitas Biztonsági Szolgáltatások Magyarország Kft. egy Svéd anyavállalatú multinacionális 
cég, amely 1991 óta tevékenykedik Magyarországon. Vállalatunk élőerős vagyonvédelmi 
szolgáltatással, biztonságtechnikai rendszerek telepítésével, felügyeletével és karbantartásával, 
távfelügyelettel, valamint védelmi, vállalati tevékenységet támogató (hiánypótló) megoldások 
együttes alkalmazásával foglalkozik.   
 
Három alapérték határozza meg mindennapi tevékenységünket: BECSÜLET, ÉBERSÉG, 
SEGÍTŐKÉSZSÉG, ami iránymutatást jelen Munkavállalóink számára és ezt várjuk el Partnereinktől 
is.  
  
Azért, hogy garantálni tudjuk a minden tekintetben megfelelő szolgáltatást először a belső 
szervezetünkben volt szükség egy megfelelően kidolgozott minőségirányítási rendszer 
kialakítására, így 2003 óta tanúsított módon rendelkezünk és működtetünk ISO EN MSZ 9001:2015 
irányítási rendszert.  
  
Számunkra is fontos a környezetünk, természeti értékeink megóvása, hiszen  
"A Földet nem apáinktól örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön" (David Brower), 
 ezért 2015-ben határozott célt fogalmaztunk meg azzal kapcsolatban, hogy tanúsítást is szeretnénk 
szerezni ezen törekvésünkről. Ennek eredményeként társaságunk ISO EN MSZ 
14001:2015 certifikációt szerzett, amit minden éveben auditokon való megfelelősség biztosít. 2022-
ben az anyacégünk kezdeményezésére Fenntarthatósági csoportot hoztunk létre, ami kiemelt 
figyelmet fordít az alábbi hat területre: sokszínűség, egészségvédelem és biztonság, fejlődés, 
környezetvédelem, etikus viselkedés, társadalmi szerepvállalás.  
 
Minden nap azon dolgozunk, hogy csökkentsük ökológiai lábnyomunkat, ezért komoly figyelmet 
fordítunk károsanyag kibocsájtásunkra. Pl.: járműparkunk korszerűsége és területbejárási 
útvonalaink megtervezése minden esetben a lehető legnagyobb hatékonyság jegyében történik. 
Keressük a megoldást, hogyan tudjuk munkaruházatainkat fenntartható forrásból beszerezni, ezzel 
is élhetőbbé tenni világunkat.  
  
Vagyonvédelmi cégként megbízóink adatainak, bizalmas információinak biztonsága alapvetés 
számunkra. Ezt segíti a 2015-ben bevezetett ISO EN MSZ 27001:2014 irányítási rendszer fenntartása 
és folyamatos továbbfejlesztése is.  
  
  
FENNTARTHATÓSÁGI ALAPELVEINK közé tartoznak az alábbi pontok például:  
  

• Emisszió kibocsájtás csökkentése  
korszerű gépjárműpark 
hatékonyan megszervezett területbejárási útvonalak 

  
• Energia felhasználás optimalizálása  

olyan irodahelyiségeket használunk, ahol az energiafelhasználás a lehető 
legalacsonyabb 
a szelektív hulladékgyűjtés a lehető legmodernebb módon megoldott  

  
• Fenntartható forrásból származó munkaruházat  

törekszünk rá, hogy munkaruháink organikus pamutból és újrahasznosított poliészterből 
készüljenek 
a csomagolás pedig környezetbarát módon kerüljön kialakításra  
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A vagyonvédelmi piacon egyedülálló módon multinacionális vállalatként teljesítünk szolgálatot. 
Kollégáink élő erős őrzés megszervezésével biztosítják megbízóink termékeinek, technológiáinak, 
tudásának, munkatársainak és még sok más területének biztonságát. Őrzési területeinken, hogy 
csak pár pozíciót említsünk, recepciós, vagyonőr, diszpécser, területellenőrző járőr, rakodás 
felügyelő, rendezvény biztosító vagyonőr pozíciókban foglalkoztatunk szakembereket.  
 
 
Fő profilunkon túl, amely az élőerős őrzés, számtalan kiegészítő szolgáltatás telepítésével 
igyekszünk portfoliónkat bővíteni. Szükség szerint kamerarendszerek kiépítése, röntgenkapuk, 
épületfelügyeletei rendszerek, beléptetőkapuk és sorompók telepítése, üzembehelyezése szélesíti 
repertoárunkat.  
 
Biztonságirányítási rendszerünk eredményeként területspecifikus oktatásokkal tartjuk naprakészen 
kollégáink tudását. 
 
Igény szerint vagyonvédelmi auditok kivitelezést vállaljuk, ezzel is segítve, hogy fel tudjuk tárni már 
meglévő vagy leendő partnereink vagyonvédelmi pajzsának esetleges gyengébb pontjait. 
 
 
 
 
Budapest, 2023. február 10. 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………. 
Bagdi Tamás Ferenc 

Ügyvezető 
 
 
 
 

………………………………………………………………………. 
Dr. Hadas László Róbert 

Risk Manager 
 
 
 
 

………………………………………………………………………. 
Kovács Petra 

Minőségirányítási mérnök 


		2023-02-13T11:42:56+0100
	Bagdi Tamás Ferenc


		2023-02-13T08:22:00+0100
	Kovács Petra


		2023-02-13T08:34:32+0100
	Hadas László




