
 

M I N Ő S É G  É S  I N F O R M Á C I Ó B I Z T O N S Á G I  P O L I T I K A  
 

A HTM ZRt. legfőbb szándéka, hogy tevékenysége során megfeleljen a megrendelők (szerződésben, illetve egyéb módon), az egyéb 

érdekelt felek által meghatározott követelményeknek, valamint a szabványokban, hatósági előírásokban, jogszabályokban 

megfogalmazott elvárásoknak, előírásoknak, biztosítsa a kezelt információk és adatok megfelelő szintű védelmét.  

Céljaink megvalósításának alapvető eszköze a HTM Zrt. teljes tevékenységi körére kiterjedő ISO 9001 minőségirányítási szabvány 

és a kissorozatú visszatérő alkatrészgyártásra vonatkozó ISO/IEC 27001 információbiztonság irányítási szabvány követelményeinek 

és kapcsolódó ajánlásainak való folyamatos megfelelés. 

• Minőségirányítási rendszer célja tevékenységeink szabályozott módon történő működtetése azért, hogy a megrendelőink, a 

tulajdonosaink, maradéktalanul elégedettek legyenek munkánkkal, amit munkatársaink biztonságos körülmények között, jó 

közérzettel végeznek. 

• A Megrendelők igényeinek maradéktalan kielégítése érdekében a szerződések szerint járunk el oly módon, hogy az 

megfeleljen a megrendelő minőségi, teljesítési határidő és költség elvárásainak valamint növelje irántunk a bizalmat, 

elégedettséget. 

• Az információkra vonatkozóan kockázatfelmérést és elemzést hajtunk végre, amely során figyelembe vesszük a lehetséges 

fenyegetéseket, sebezhetőségeket, veszélyforrásokat. A kockázatfelmérést rendszeres időközönként – legalább évente - 

megismételjük annak érdekében, hogy az iparág folyamatosan változó kereteit figyelembe vehessük. 

• Az alkalmazott információbiztonsági szabályzatok és intézkedések olyan alapelvek, szabványok és a HTM ZRt. számára 

speciális fontosságú megfelelési követelmények alapján készültek, amelyek magában foglalják: 

o az információk magas fokú védelmi szintjének fenntartását, a védelmi szintek felügyeletét és szükség szerinti 

fejlesztését; 

o a jogszabályi, szabályozási és szerződési követelményeknek való megfelelést; 

o a fejlődő informatikai infrastruktúra adta kihívásoknak való megfelelést; 

o az információbiztonság képzési, oktatási és tudatossági követelményeit; 

o a működési folytonosság irányítását; 

o az információbiztonsági szabályzatok, intézkedések megsértésének következményeit. 

• Kiemelten fontosnak tekintjük dolgozóink munkavégzési körülményeinek javítását, valamint anyagi és erkölcsi elismerését, 

amely kedvező feltételt teremt a minőségi és biztonságos munkavégzéshez. Gondoskodunk munkatársaink folyamatos 

továbbképzéséről, az alkalmazott eljárások, technológiák és eszközök fejlesztéséről. 

• Beszállítóinkat folyamatos felügyelet alatt tartjuk, velük kölcsönösen előnyös kapcsolatot tartunk fenn.  

• Termékeink, folyamataink és a megrendelői elvárásoknak való megfelelést rendszeresen elemezzük és értékeljük, azok 

eredményéről megrendelőinket rendszeresen tájékoztatjuk. 

• Előtérbe helyezzük a környezetbarát anyagok és technológiák alkalmazását. 

• A veszélyes anyagnak minősülő termékek kezelésére nagy súlyt fektetünk és ennek megfelelően naprakészen tartjuk nyilván 

a mennyiségi változásokat. Külső szakemberrel rendszeresen ellenőriztetjük a veszélyes hulladékok kezelését, a levegő 

szennyezettségét, a levegőbe kerülő károsanyag-kibocsátást. 

• Fontosnak tartjuk, és dolgozóinktól szigorúan megköveteljük a hulladékok szelektív gyűjtését. 

Annak érdekében, hogy megfeleljünk a fenti érdekelt felek elvárásainak, minőségirányítási és információbiztonság irányítási 

rendszerünket nemcsak működtetjük, hanem folyamatosan továbbfejlesztjük. 

A minőség és információbiztonsági politika alapelveit, célkitűzéseit a HTM Zrt. felső vezetése magára nézve kötelezőnek tartja, 

munkatársaitól, valamint szállítóitól is elvárja annak elismerését, betartását, illetve figyelembevételét. 
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