
A Szegedi Sport és Fürdők Kft. Minőség és Környezetpolitikája

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. Anna Gyógy-, Termál és Élményfürdő létesítményében alkalmazott minőség-
és környezetirányítási rendszerének célja, hogy működésével, tanúsíttatásával bizalmat ébresszen, és garanciát
nyújtson ügyfelei,  partnerei (fürdővendégek, együttműködő vállalkozások és Szeged Város Önkormányzata),
valamint a felügyelő hatóságok számára.

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. tevékenysége során az Anna Fürdő létesítményében olyan szolgáltatást nyújt,
amelynél döntő szerepe van az alkalmazottak szaktudásának, helyi rendszerismeretének, tájékozottságának és
rátermettségének.  A  Kft.  fejlődése  a  munkatársai  belső  képzésére,  képzettségére  és  szakmai  tudására,
elhivatottságára épül, biztosítva ez által a szakmában élenjáró technológiák használatát és az ehhez kapcsolódó
szolgáltatási rugalmasságot.

Az  Anna  Fürdő  üzemeltetési  gyakorlatában,  a  minőség-  és  környezetirányítási  rendszer  bevezetésében,
működtetésében kiemelt  szerepet  tölt  be  a  társaság vezetése.  Az ügyvezető  igazgató vezetésével  a  társaság
alkalmazottai elkötelezték magukat, hogy tevékenységük minősége teljes mértékben megfeleljen az ügyfelek,
partnerek elvárásainak, a vonatkozó jogszabályok követelményeinek. A társaság vezetése elkötelezte magát a
folyamatos minőségjavítás- és környezetfejlesztés gyakorlata mellett.

Ezek a törekvések és szándékok hozzásegítik a  Szegedi Sport és Fürdők Kft-t ahhoz, hogy az Anna Fürdő
üzemeltetése és a gyógyászati szolgáltatások területén elért elismertségét a szigorodó követelmények mellett is
fenntartsa és növelje – valamint ezeknek megfelelve –, sikeresen felkészüljön arra a szerepre, amit Szeged, mint
európai szintű fürdőközpont jelent majd a közeli jövőben.

Ennek  megfelelően  betartja  a  környezetvédelmi  előírásokat  és  a  jogszabályokat,  Anna  fürdő  telephelyén
bevezeti  és  folyamatosan  fejleszti  Minőség  és  Környezetirányítási  rendszerét  az  ISO 9001  és  ISO 14001
rendszer betartásával.

Mindezek megvalósítása érdekében az alábbi célokat tűzzük ki: 
- Együttműködve  a  tulajdonos  Szeged  Város  Önkormányzatával  teljesítjük  az  Uniós  előírásoknak  is
megfelelő gyógyászati- és fürdőszolgáltatási követelményeket.
- Hozzájárulunk a környezet védelméhez (pl. szelektív hulladékgyűjtés alkalmazásával).
- Az energiafelhasználás csökkentése érdekében törekszünk energiatakarékos megoldások alkalmazására.
- Törekszünk fürdőüzemeltetési technológiánk fejlesztésére a minél nagyobb üzembiztonság és a minőségi
szolgáltatásnyújtás érdekében.
- Lehetőségeinkhez képest igyekszünk figyelembe venni vendégeink igényeit a szolgáltatások kialakításánál.
- Kiemelten  fontosnak  tartjuk  dolgozóink  megfelelő  felkészültségét,  képzettségét  igazodva  a  mindenkor
hatályos jogszabályi követelményekhez is. 
- Azonosítjuk  a  negatív  minőségi-  és  környezeti  hatásokat,  megteszünk  mindent  azok  kiküszöbölése,
csökkentése érdekében. 
- Alkalmazottainkat  képezzük  a  környezettudatos  munkavégzésre,  tudatosítjuk  a  Kft.  minőség-  és
környezetirányítási céljait.
- Biztosítjuk, hogy a telephely harmóniában legyen a természetes és az épített környezettel.
- Minőség-  és  Környezetpolitikánkat  valamint  valamennyi  kapcsolódó  tevékenységünket  megismertetjük
dolgozóinkkal  és  üzleti  partnereinkkel,  törekszünk  a  közösség  megbecsülésére  a  minőségi  és  környezeti
elkötelezettségünkkel kapcsolatban is.
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