Vállalati filozófia, misszió (küldetés)
Az SZVMF Zrt. vállalati filozófiája
A vízügyi szakterületen a lakosság és az önkormányzatok igényeinek kiszolgálása, a
XXI. századi környezetvédelmi elvárások és fenntartható fejlődés szem előtt
tartásával, a .köz szolgálata tisztességes piaci magatartással.
Az SZVMF Zrt. missziója
Célok: a társaság vezetése és munkavállalói a társadalom szemléletformálásában, a
fenntartható fejlődésben, nyilvánosság erejében, a lakosság tájékoztatásának
szükségességében, a lakosság életminőségének javításában, a csapadékvizek és árvizek
kártételének megelőzésében látja küldetését a vízügyi szakterületen: az árvízvédelemi
intézkedések, vizek helyben tartása, szennyvíz elvezetése és tisztítása és egészséges
ivóvíz biztosítása útján.
Az élővizek és holt ágak védelmének biztosítása: a flóra és fauna megőrzése, a
szennyező anyagok - lakossági, ipari, mezőgazdasági - bebocsátásának megszüntetése.
Stratégia, magatartási normák: a társaság belső működése és külső kapcsolataiban is az
etikus magatartást, a szakmai igényességet és a megrendelők érdekeinek gazdaságos és
kulturált érvényesítését tartja szem előtt.
A társaság értékeinek legfőbb letéteményesei a magasan kvalifikált és szakmai
színvonalában elkötelezett munkavállalói. A tulajdonos önkormányzat és a
megrendelők gazdasági és szakmai elvárásainak történő megfelelés az értékek magas
szinten tartását várja el minden dolgozótól
Az SZVMF Zrt. víziója
Magyarország lakosságának minden állampolgára jusson elegendő és jó minőségű
ivóvízhez elérhető áron, a szennyvizeket ne a talajba, hanem tisztítóra vezessék el, a
csapadékvizek helyben tartása és újra hasznosítása településenként megvalósulhasson,
a folyók, élővizek kártételeinek megelőzése az árvízvédelem és a lakosság,
intézmények javainak védelme hosszú távon is biztosított legyen,.

A vízió elérésének típusai, formái
1./ a társaság dolgozói tudásszintjének emelése
2./ a Mérnöki Kamarai továbbképzéseken, szakmai fórumokon, a szakmai közéletben,
Hidrológiai Társaságban, Területi Vízgazdálkodási Tanácsban való aktív részvétel
3./ a társaság tevékenységének kiterjesztése az ország területére és a szomszédos
országok, különösen Szerbia és Románia határon átnyúló együttműködésének
erősítése
4./ a lakossági fórumokon a szakszerű tájékoztatás
5./ a megrendelők részére döntési alternatívák kidolgozása
6./ az MSZ EN ISO 9001:2009; OHSAS 18001:2007 / MSZ 28001:2008; MSZ EN
ISO 14001:2005 minőségirányítási rendszerek folyamatos alkalmazása, megújítása, érvényre juttatása.

