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A NAH által NAH-1-1529/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT

A CSŐSZERLABOR Anyagvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(továbbiakban CSŐSZERLABOR Kft.) vezetése kinyilvánítja elkötelezettségét az irányítási
rendszer kialakítása, bevezetése, valamint eredményességének folyamatos fejlesztése iránt.
Jelen minőségpolitikai nyilatkozat a CSŐSZERLABOR Kft. laboratóriumban és helyszínen
végzett roncsolásmentes és roncsolásos anyagvizsgálati tevékenységére vonatkozik.
A CSŐSZERLABOR Kft. vezetősége az anyagvizsgálói tevékenységében elsődleges és
nélkülözhetetlen szempontnak tekinti az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 sz. szabvány
szerinti minőségirányítási követelmények teljesítését.
A CSŐSZERLABOR Kft. vezetősége elkötelezett a jó szakmai gyakorlat iránt, valamint a
vevőink kiszolgálására végzett vizsgálatok minősége iránt.
A CSŐSZERLABOR Kft. vezetősége kinyilatkoztatja, hogy szolgáltatásaink megfelelnek az
irányítási rendszerben meghatározott vizsgálati szabványok követelményeinek.
Az irányítási rendszerünk célja a vizsgáló tevékenységünk szabályozása a vevői, az
akkreditálási, jogszabályi és a szabványos követelmények teljesítésére, továbbá az MSZ EN
ISO/IEC 17025:2005 sz. szabványnak megfelelő akkreditálás biztosítása és annak
folyamatos fenntartása.
A CSŐSZERLABOR Kft. vezetése az irányítási rendszerében meghatározottak szerint
biztosítja és megköveteli, hogy a vizsgálati tevékenységben résztvevő személyzet
megismerje a minőségre vonatkozó dokumentációkat, és munkájában alkalmazza a
minőségpolitikát és az eljárásokat.
A CSŐSZERLABOR Kft. munkatársai ismerik a Minőségirányítási Kézikönyv előírásait, az
abban lefektetett célkitűzéseket és elvárásokat. A minőségirányítási dokumentumok
ismerete és a munkatársak elkötelezettsége biztosítja, hogy a vizsgálatokat mindig a
megállapított módszereknek és a vevői követelményeknek megfelelően végezzék.
A CSŐSZERLABOR Kft. vezetése biztosítja a vizsgálói tevékenység elvárt és megfelelő
működéséhez a szükséges személyi, tárgyi, képzési és környezeti feltételeket. Ezek
megvalósítása érdekében biztosítjuk a személyzet megfelelő képzettségének fenntartását, a
szükséges továbbképzéseken való részvételét, a vizsgáló berendezések tervezett, vizsgálatra
való alkalmasságát, a vizsgálati környezet megfelelőségét.
A CSŐSZERLABOR Kft. vezetése elkötelezett arra nézve, hogy megfelel az MSZ EN
ISO/IEC 17025:2005 sz. szabványnak és folyamatosan fejleszti az irányítási rendszer
eredményességét.
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