A Tanúsítási Divízió minőségpolitikai nyilatkozata
A HUNGUARD Kft. vezetői és munkatársai egyaránt elkötelezettek a szakterületen alkalmazható
minőségügyi- és szakmai normatív dokumentumok alkotó alkalmazása mellett. A vizsgálati
tevékenység minőségének mércéjeként a megbízók, normatív dokumentumok valamint jogszabályok
által meghatározott követelményeket tekinti, arra törekszik, hogy magas színvonalú tanúsító
laboratóriumi szolgáltatást nyújtson, megnyerje ügyfelei és partnerei bizalmát, továbbá elismertséget
szerezzen az informatikai biztonság terén a hazai informatikai piacon.
A HUNGUARD Kft. munkatársai magas képzettséggel, tudományos fokozatokkal, szakértői címekkel
rendelkező, szakmájukban elismert munkatársak. A cég politikájának alapeleme a magas szakmai
színvonal megtartása érdekében a folyamatos képzés. Cégünk vezetői aktív szerepet vállalnak a
minőség, az információbiztonsági irányítási rendszer, valamint az akkreditált laboratórium
tekintetében a jó szakmai gyakorlat, integrált rendszereink bevezetésében, működtetésében, valamint
az akkreditált vizsgálatok minőségének folyamatos javításában.
A HUNGUARD Kft. szem előtt tartja ügyfelei adatainak védelmét, melynek érdekében Információ
biztonság politikai nyilatkozatot alkotott és Adat- és Iratkezelési Szabályzatot működtet, az adatokat
azok védelmi igényeinek, érzékenységi szintjének megfelelően kezeli. Az adatok bizalmas kezelésének
érdekében megfelelő infrastruktúrával, védelmi eszközökkel rendelkezik.
A HUNGUARD Kft. a megbízói megelégedettségének kivívása, megőrzése, tevékenysége fejlesztése
valamint folyamatos magas szintjének biztosítása céljából az MSZ EN ISO 9001 szabvány
követelményeinek megfelelő, dokumentált minőségirányítási rendszert, valamint MSZ ISO/IEC 27001
szabványnak megfelelő informatikai biztonsági rendszert vezetett be, azt folyamatosan működteti,
fejleszti. A Tanúsítási Divíziójára vonatkozóan a tanúsítási tevékenység fokozottan magas szintjének
biztosítása céljából 2002-ben az MSZ EN 45011 szabvány követelményeinek megfelelő dokumentált
minőségirányítási rendszert vezetett be, melyet a szabvány továbbfejlesztését követően 2014-ben az
MSZ EN ISO/IEC 17065 alapján módosított, azt folyamatosan működteti és fejleszti.
A HUNGUARD Kft. a döntéshozatalba bevonja a munkatársakat, akik felelősségükkel arányos
hatáskörrel tevékenykednek valamennyi érdekelt fél elégedettségének elérésére.
A HUNGUARD Kft. az üzleti sikerek, a kitűzött minőségcélok elérésének alapjaként a magas színvonalú,
részrehajlás nélküli szakmai munkát és az elemzett tényeken alapuló döntéshozatalt, valamint a
korrekt partnerkapcsolatok fejlesztését tekinti.
A HUNGUARD Kft. tanúsítási tevékenységének célja, hogy minden érdekelt félben bizalmat ébresszen
azt illetően, hogy egy adott termék kielégíti az előírt követelményeket. A tanúsítás értéke annak a
bizonyosságnak és bizalomnak a mértéke, amelyet az előírt követelmények teljesítésének egy
harmadik fél általi pártatlan és kompetens módon történő bizonyítása hoz létre.
A HUNGUARD Kft. munkatársai a szervezet közvetlen üzleti céljain túlmenően elkötelezettséget
éreznek Magyarországon az informatikai biztonsági ismeretek, tudatosság növelésére, ezen belül a
független vizsgálattal tanúsított biztonságos szoftver termékek és rendszerek alkalmazási előnyeinek
ismertetésére – konzultációkkal, oktatással, ismeretterjesztő dokumentumok biztosításával.
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