
 

AZ INTELLIPORT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI, KÖRNYEZETVÉDELMI 

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS 

BIZTONSÁGI ÉS ENERGIAGAZDÁLKODÁSA POLITIKÁJA 
 

Az INTELLIPORT vezetése kinyilvánítja a minőségi szolgáltatás, a környezet védelme, a vonatkozó 

információbiztonsággal a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal valamint az 

energiagazdálkodással kapcsolatos követelmények teljesítése iránti elkötelezettségét. Az üzleti stratégia 

megvalósítása érdekében működtetjük az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015, valamint 

az MSZ ISO/IEC 27001:2014, MSZ ISO 45001:2018, MSZ EN ISO 50001:2019 szabványoknak megfelelő 

minőség-, környezet- információbiztonság- munkahelyi egészségvédelem és biztonság- 

energiagazdálkodás irányítási rendszereket, melyek eredményességét azok folyamatos fejlesztésével tartjuk 

fenn, lehetőségeinkhez képest azonnal reagálva a piaci igények, az alkalmazható jogszabályok és az egyéb 

követelmények változásaira. 

A vevői megelégedettség növelése, a teljesítményünk folyamatos javítása, valamint az 

információbiztonság, munkahelyi egészségvédelmi és energiagazdálkodás érdekében az Intelligens 

biztonsági és ipari elektronikai hardver és kapcsolódó firmware tervezése, fejlesztése, gyártása és 

értékesítése, valamint szerviztevékenysége, üzemeltetése kapcsolódó projektmenedzsment, hardver- 

és szoftvertanácsadás. Alkalmazás- és szoftverfejlesztés, üzemeltetés és kapcsolódó 

projektmenedzsment összefüggésben az alábbi célkitűzéseket határozzuk meg: 

➢ Céltudatos, pontos munkavégzéssel valamennyi munkatársa a vonatkozó jogi, valamint szabványi 

követelmények betartásával, igazolt kompetenciánknak megfelelően, közösen átgondolt és felépített 

szabályrendszer szerint végzi munkáját, ahol a végzett feladat nyomonkövethető, átlátható. 

➢ az értéktermelő és az azt támogató folyamatok működési folytonosságát fenntartjuk úgy, hogy a nem 

várt természeti, hardver, szoftver, humán erőforrással kapcsolatos információbiztonsági incidensből 

adódó üzleti károk megelőzhetők legyenek, 

➢ A jelenlegi piaci igények elemzésének eredményeit figyelembe véve optimalizáljuk 

termékportfoliónkat. Infrastruktúránkat a végzett tevékenységekhez szükséges információk, illetve az 

azt feldolgozó eszközök épségének, elérhetőségének és bizalmasságának javítása érdekében 

folyamatosan fejlesztjük. 

➢ Elkötelezzük magunkat a környezetszennyezés megelőzése, valamint a környezetterhelés csökkentése, 

a környezeti teljesítményünk növelése mellett. 

➢ Tevékenységünk során csak olyan alvállalkozókkal és beszállítókkal működünk együtt, akik ismerik és 

elfogadják az INTELLIPORT irányítási rendszereivel kapcsolatos irányelveit, valamint akiknek 

működéséről előzetesen információkat szerzünk, és azt a politikánkkal egyezőnek, illetve összhangba 

hozhatónak ítélünk. Kiemelt figyelemmel kísérjük kiszervezett folyamatainkat, meghatározva és 

alkalmazva az ellenőrzési szerepkört. Beszállítók kiválasztása során fontos szempontként értékeljük a 

környezet védelme iránti elkötelezettségüket. 

➢ Az INTELLIPORT egyik legfőbb értékének a munkatársait és azok kompetenciát tekinti, ezért mindent 

megtesz az alkotó munkahelyi környezet és munkahelyi légkör kialakításáért, fenntartásáért, a 

munkatársak kompetenciájának, képzettségének növeléséért, a szervezeti ismeretek megőrzéséért. 

➢ Olyan információbiztonsági rendszert működtetünk, amely garantálja a partnereinktől kapott 

információk, adatok épségét, megakadályozza az ezekhez való illetéktelen hozzáférést, a jogosultak 

számára pedig ellenőrzött hozzáférési biztosítunk. 

➢ Nyilvántartjuk információs vagyonunkat, és értékeljük az információs vagyon sérülésének kockázatát, 

eljárásokat működtetünk a bizalmasság, épség, elérhetőség sérülésének elkerülésére, törekszünk a 

biztonsági incidensek megelőzésére, valamint mindent megteszünk az üzleti folyamatok 

folyamatosságának fenntartása érdekében. 

➢ Ne legyen olyan kárunk, amely üzleti vagy morális veszteséget okoz számunkra. 

➢ Az egészségvédelemmel és a biztonságos munkavégzéssel összefüggő előírásokat maradéktalanul 



 

betartjuk, a munkavédelmi szabályok betartását rendszeresen ellenőrizzük, a dolgozók 

munkabiztonsági elvek iránti elkötelezettségét folyamatosan fejlesztjük. 

➢ Az eszközök, anyagok és szolgáltatások beszerzésénél munkabiztonsági szempontokat veszünk 

figyelembe. 

➢ A tevékenységünket környezetbarát módon, a környezetszennyezést megelőzve, hatékony 

energiafelhasználás mellett végezzük 

➢ Célunk a tevékenységek energiateljesítményének folyamatos növelése: azaz hatékonyabb 

energiafelhasználás, csökkenő fajlagos energiaköltségek. 

➢ Célunk, a tevékenységünk során olyan anyagok alkalmazása, amelyek a lehető legkevesebb 

környezetterhelést és energiafelhasználást eredményezik. 

➢ Elkötelezettek vagyunk a természeti erőforrások racionális, a gazdaságossági szempontokat is 

figyelembe véve történő felhasználása iránt. 

➢ Célunk a villamos és fűtési energia, illetve az üzemanyag hatékonyan és racionális felhasználása a 

fejlesztés és a gyártás, az irodai tevékenységek során az energiával való tudatos és takarékos bánásmód 

révén az energiahatékonyságának növelése. 
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