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Az IMSYS Kft. célja – társadalmi elvárásoknak is megfelelő – egyre magasabb színvonalú 
tevékenységgel a cég versenyképességének fenntartása, meglévő partnereink megtartása 
mellett a megrendelői kör bővítése, ezzel az alkalmazottak számára tisztességes jövedelem 
biztosítása. Ezt a célt munkánk szakmai minőségének állandó emelésével, és pártatlanságának 
további erősítésével kívánja elérni. 

Az IMSYS Kft. vezetése és az IMSYS Kft. ÜHG Hitelesítő üzletága elkötelezett arra, hogy 
munkavégzésük folyamatosan megfeleljen az MSZ EN ISO 14065 szabvány előírásainak. 

Az IMSYS Kft. vezetése biztosítja, hogy az ÜHG Hitelesítő Üzletág személyzete alkalmas, 
független és pártatlan legyen a hitelesítési tevékenységekre vonatkozó szabályokkal és 
alapelvekkel összhangban történő elvégzéséhez. 

Az IMSYS Kft. nem vesz részt olyan tevékenységben, amely a bizalmat veszélyeztethetné 
ítéleteik függetlenségében és feddhetetlenségében. Az ÜHG Hitelesítő üzletág személyzete a 
Minőségirányítási Kézikönyvben felsorolt tevékenységek tekintetében minden olyan illetéktelen 
kereskedelmi, pénzügyi és más nyomástól mentes, amely befolyásolhatná műszaki ítéletét. 

Az IMSYS Kft. egyszemélyi felelős vezetőjeként felelősséggel tartozom: 

• a minőségirányítási követelményeknek is megfelelő szervezeti struktúra kialakításáért, 
kijelölve azokat a megfelelő hatáskörű részlegeket, amelyek helyesbítő intézkedéseket 
fognak bevezetni, valahányszor nem megfelelő munka tapasztalható, vagy ha eltérnek jelen 
politikától, az akkreditált minőségirányítási rendszer eljárásaitól, vagy a műszaki 
előírásoktól; 

• az IMSYS Kft. ÜHG Hitelesítő üzletága akkreditált státuszának folyamatos fenntartásáért; 

• a minőségi munkavégzés feltételeinek biztosításáért, külön hangsúlyozva 
elkötelezettségemet: 

• a jó szakmai gyakorlat, 

• a bizalmas adatkezelés, 

• az ügyfelek kiszolgálása, 

• az MSZ EN ISO 14065 szabványnak, a Bizottság (EU) 2018/2067 Végrehajtási 
rendeletének és a hitelesítési tevékenység végzésére vonatkozó egyéb 
követelményeknek való megfelelés mellett. 

Az ÜHG Hitelesítő üzletág személyzete ismeri a Minőségirányítási Kézikönyv által szabályozott 
rendszert, az ahhoz tartozó politikai nyilatkozat és az eljárások tartalmát, továbbá elkötelezett 
abban, hogy mindennapi munkájában alkalmazza azokat. 

Az ÜHG Hitelesítő üzletágvezető felel a minőségirányítási követelmények mindennapi 
munkában történő érvényesítéséért és ezek folyamatos továbbfejlesztéséért. 
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