
 

 

MINŐSÉGPOLITIKA 

 

Az AgroterM Kft. tevékenységi körébe tartozó 

• növényvédő szer gyártás (hatóanyag előállítás és növényvédő szer formálás), 

• saját és vásárolt hatóanyagokból folyékony (FW, SC, SE) és por (WP) formátumú szerek, elsősorban 

réz és/vagy kén tartalmú peszticidek előállítása, csomagolás, 

• élelmiszeripari felhasználásra alkáli-szulfitok, szeszipari tápsó oldat és ditiokarbamát gyártás 

terén elért eredményét az általa előállított termékek kiváló minőségével, rövid teljesítési határidővel és 

költséghatékony működésével biztosítja. Termékeink minőségét folyamatosan felügyelet alatt tartjuk, hogy a 

vevői követelményeken túl, mindenkor megfeleljenek a vonatkozó szabványoknak, jogszabályi előírásoknak és 

Társaságunk teljes működési területét szabályozó eljárási rendszer előírásainak. 

Hisszük, hogy céljainkat vevőink elégedettségével érhetjük el, ezért elkötelezettek vagyunk a minőségi 

munka alapkövetelményként való meghatározása mellett. Gyártó berendezéseink műszaki színvonala, 

munkatársaink képzettsége biztosítja a termelés, munkavégzés működési feltételeit. 

Ezért hosszú távon csak kiváló minőségű, vevőink minden igényét határidőre kielégítő tevékenység biztosíthatja 

az AgroterM Kft. eredményes és versenyképes működését, alkalmazottai és alvállalkozói megélhetését, 

ügyfelei minél nagyobb mértékű, folyamatos megelégedettségét, ügyfélkörének bővülését. 

Ennek érdekében az AgroterM Kft. 

• a továbbiakban is folyamatosan fenntartja és fejleszti minőségirányítási rendszerét az  

MSZ EN ISO 9001:2015 rendszerszabvány követelményeinek megfelelően, és biztosítja a tevékenység 

végzéséhez, valamint a minőségirányítási rendszer fenntartásához, fejlesztéséhez szükséges 

erőforrásokat, 

• a tevékenysége során a vevői igények kielégítését helyezi középpontba, és erre motiválja 

munkavállalóit és beszállítóit, alvállalkozóit, 

• az általa előállított termékek minőségével, és versenyképes árakkal biztosítja versenyképességét és 

ügyfelei megelégedettségét, 

• meghatározta a végzett tevékenység megfelelő minőségéért és annak ellenőrzéséért felelős 

személyeket, 

• a tevékenységéhez csak kifogástalan minőségű anyagot és eszközöket használ, és folyamatosan 

gondoskodik minőségképességük fenntartásáról, 

• a tevékenységéhez a minőségirányítás iránt elkötelezett beszállítókat részesíti előnyben, alvállalkozói 

teljesítésüket, továbbá a beszerzett anyagokat, eszközöket, alkatrészeket ellenőrzi, állapotukat 

felügyeli, 

• tevékenységét és működését a vevői igények figyelembevételével, a vevői észrevételek 

visszacsatolásával, a teljesítés mérésével és értékelésével tökéletesíti, 

• a gyártástechnológiáit folyamatosan felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja,  

• a környezet védelme érdekében termékeit a lehető legkisebb környezetterheléssel állítja elő, tárolja és 

forgalmazza, 

• a minőséggel kapcsolatos elveit és a Minőségirányítási Kézikönyvben foglaltakat a szervezet vezetése 

munkatársaival megismerteti, megérteti és elfogadtatja. 
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        Dr. Szalay László 

                    ügyvezető igazgató
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