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Minőségpolitikai nyilatkozat 
 

A Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium célja, hogy a felnőttképzési folyamatok végzése során a 

vonatkozó törvényi, jogszabályi lehetőségeket figyelembe véve a képzésben résztvevők 

igényeknek minél jobban megfeleljen. 

Tudatában vagyunk, hogy olyan minőségű képzési szolgáltatásokat kell nyújtanunk, melyek 

kielégítik a ma és a holnap ügyfeleinek igényeit és a munkaerő-piaci elvárásokat. 

Hiszünk abban, hogy partnereinkkel és a képzésben résztvevőkkel együtt kell működnünk, 

elégedettségüket folyamatosan mérni kell ahhoz, hogy szolgáltatásaink minőségét fejleszteni 

tudjuk. 

 

Ezért a felnőttképzési tevékenységünk folytatása során a következő célokat tűztük ki: 

 Képzéseink számára olyan feltételeket és környezetet biztosítunk, ami megfelel a kor 

követelményeinek.  

 A képzésben résztvevőket előzetes tudás szintfelméréssel szelektáljuk, úgy hogy közben 

diszkriminációt nem alkalmazunk. 

 A képzési szolgáltatásaink és azok díjtételei nyilvánosak, diszkrimináció mentesek. 

 Minőségi céljaink elérése érdekében kiépítjük, működtetjük, fenntartjuk és 

folyamatosan fejlesztjük az irányítási rendszert a 2013. évi LXXVII. törvény, ill. EU-s 

irányelveinek betartásával. 

 Képzési szolgáltatásainkban résztvevő kollégák képzését, oktatását a szakmai fejlődését 

támogatjuk azért, hogy mindenkor képesek legyenek az adott feladatok igényes 

megvalósítására. 

 A képzési szolgáltatásainkkal kapcsolatosan esetlegesen felmerülő problémákat, 

panaszokat kezeljük, lehetőség szerint kiküszöböljük. 

 A képzési szolgáltatás hosszú távú megtartása és a szolgáltatások körének folyamatos 

fejlesztésének megvalósítása eredményes és gazdaságos működőképesség 

biztosításával. 

 A képzési tevékenységeket az érvényes jogszabályi és hatósági előírásoknak 

megfelelően ellenőrzött és felügyelt körülmények között végezzük. 

 A képzési tevékenységeinket engedéllyel rendelkező intézmény és program 

akkreditáció fenntartása és folyamatos fejlesztése mellet kívánjuk hosszú távon 

működtetni. 

 

Intézményünk kollektívája a minőségi képzést úgy értelmezi, hogy a dokumentációk, 

jogszabályok, előírások ismerete és betartása, valamint a szolgáltatásokat partnereink 

igényeinek megfelelő képzések nyújtásával biztosítsa, hogy a piaci versenyben 

nélkülözhetetlenek legyünk. 

Ezt tükrözi az intézményünk által felismert és tevékenységünk minden szintjén alkalmazott 

alapelv: 

 

Minőséggel, tudatossággal, megbízhatósággal, pontossággal Partnereink bizalmáért! 

 

 


