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Minőségpolitikai nyilatkozat 
 

 
A Prophyl Kft. - Immunolab Dr. Marek József Állategészségügyi Laboratórium vezetése elkötelezett az MSZ 

EN ISO/IEC 17025:2018 szabványba foglalt, valamint a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által előírt minőségi 

követelményekkel kapcsolatban, ezáltal szolgáltatásainak megbízható minőségét helyezi középpontjába. 

Kiemelt fontosságot tulajdonítunk mindazon tevékenységnek, mely céljaink elérését és a folyamatos 

fejlesztést segíti a szolgáltatásra vonatkozó jogi és egyéb követelmények betartása mellett. Minden 

munkatársunk a jó minőséget tekinti meghatározónak szolgáltatásainak minden fázisában és az ezzel 

összefüggő valamennyi tevékenységében, illetve döntésében. A laboratórium munkatársai ismerik és 

betartják a laboratórium Minőségirányítási Kézikönyv és a kapcsolódó egyéb szabályzó dokumentum 

előírásait, az abban lefektetett célkitűzéseket. 

Minőségpolitikai célunk, hogy a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált laboratórium az elérhető 

legjobb módszert alkalmazva végezze tevékenységét.  

 

A fentiek érdekében biztosítom a műszaki, személyi és pénzügyi feltételeket az alábbiak szerint: 

- a laboratórium számára elegendő számú, megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező munkatársak 

alkalmazását, folyamatos továbbképzését;  

- a munkavégzéshez szükséges anyagi, tárgyi és környezeti feltételeket és a kapcsolódó fejlesztéseket; 

- a szervezett jártassági programokban és laboratóriumok közti összemérésekben való részvételt a 

laboratóriumi tevékenység minőségének biztosítása érdekében; 

- a laboratórium a jóváhagyott Minőségirányítási Kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv) előírásainak 

megfelelően azonosítja, kezeli, nyilvántartja és aktualizálja a bizalmasság, pártatlanság elvének sérülését 

is eredményező kockázatokat; 

- megfelelően képzett munkatársakat alkalmazunk és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy 

szakértelmüket, minőség iránti igényességüket képzéssel, információkkal folyamatosan gyarapítsuk; 
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- a laboratórium személyzete titoktartási nyilatkozatban rögzítjük a bizalmasság és pártatlanság biztosítása 

érdekében előírt követelményt, mely tudomásul vételét a munkavállalók aláírásukkal igazolnak; 

- a laboratórium tevékenysége során a vonatkozó előírások betartatásáért a laboratóriumvezető, a 

minőségirányítási rendszer megfelelő működtetéséért a minőségirányítási igazgató a felelős. 

 

 

 
Mohács, 2019.12.01    
 
 
     

Dr. Szabóné dr. Benyeda Zsófia 
       ügyvezető igazgató 
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