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MINŐSÉGPOLITIKA 
 
Utánpótlásport képzési tevékenységünket meghatározza és áthatja a minőség iránti 
elkötelezettségünk.  

A célkitűzések megvalósítása érdekében olyan kontroll rendszert működtetünk, amely 
támogatja szolgáltatásaink minőségét, folyamatos fejlesztését, a felmerülő kockázatok 
kezelését és mindezek következtében sportolóink, munkatársaink és partnereink 
elégedettségét.  

Társaságunk a városban kiemelt utánpótlás képzési feladatot lát el, a gazdasági élet 
szereplőivel erős kapcsolatokat ápol, és jelenkor elvárásainak megfelelő infrastruktúra 
kialakítására törekszik, amellyel támogatja a testkultúra és a sport előrelépését a fiatalok 
körében. 

Társaságunkban folyó munka alapja a bizalom, az együttműködési készség, illetve a toleráns, 
etikus magatartás. 

A MINŐSÉG nem cél vagy eszköz számunkra, hanem HIVATÁS és MŰKÖDÉSI FORMA. 

MINŐSÉG, amely 

 jelen van tevékenységünk valamennyi mozzanatában, 
 felismerhető és azonosítható a szakmai folyamatok során, 
 teljes körűen megvalósítható a rendelkezésre álló személyi és tárgyi 

feltételekkel, 
 harmonizál sportolóink, munkatársaink és további partnereink igényeivel, 

elvárásaival és szükségleteivel, 
 megfelel a vonatkozó jogszabályi és szabvány követelményeknek, 
 átlátható működést valósít meg, 
 lehetőséget biztosít az egyéni és egyedi igények figyelembevételére, 
 korszerű eszközöket és technológiákat alkalmaz, 
 a sport sikerét támogató szakmai környezetet teremt. 

 
SPORTOLÓINK, MUNKATÁRSAIN ÉS PARTNEREINK ELÉGEDETTSÉGE 
ÉRDEKÉBEN: 

 folyamatos fejlesztéssel és hatékony folyamatszabályozással optimalizáljuk 
erőforrásainkat, minőségirányítási- és önértékelési rendszerünket, 

 a partnerektől, sportolóktól és munkatársaktól érkező visszajelzéseket 
figyelembe vesszük, elemezzük és az eredményeket beépítjük működési 
folyamatainkba, 

 nyitottak vagyunk az új információk befogadására, 
 fejlődésorientált megközelítést alkalmazunk szakmai folyamataink során, 
 ösztönző és inspiráló együttműködést biztosítunk, 
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 támogatjuk munkatársaink szakmai fejlődését, 
 gondot fordítunk a kiválóság felismerésére, fejlesztésére, jutalmazására, a 

tehetséggondozás teljes területén 
 ösztönözzük más hazai és nemzetközi együttműködések kialakítását 
 kockázatalapú döntéshozatalra törekszünk, 
 korrekt és etikus eljárást biztosítunk panaszkezelés során, 
 hatékony kommunikációs, marketing tevékenységünkkel erősítjük hírnevünket, 
 környezetvédelmi és gazdasági szempontból is a fenntarthatóságra törekszünk, 
 szakmai tapasztalatunkkal és hozzáértésünkkel vállalunk felelősséget az 

utánpótlás nevelés szakmai hátteréért, a sikerre ösztönző modern és igényes 
környezetért. 

 
 
Felelőséget vállalunk azért, hogy az utánpótlás nevelési tevékenységet és a gazdasági 
társaság működtetését az érvényes jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően, 
ellenőrzött és felügyelt körülmények között végezzük. 
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