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MINŐSÉG- ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁG POLITIKA
Társaságunk célkitűzése: biztonságos és jó minőségű zöldség -, gyümölcs termékek előállításával,
forgalmazásával piaci partnereink bizalmának megnyerése és megtartása.
A vevői igények teljesítése érdekében Társaságunk kialakította, bevezette és folyamatosan fejleszti:
 a Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) élelmiszerbiztonsági rendszerét;
 az MSZ EN 9001:2015 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszerét;
 az IFS nemzetközi szabvány előírásainak megfelelő rendszerét.
Az élelmiszer minőség és biztonság rendszerszerű megteremtéséhez a következő lépéseket tesszük:
Betartjuk az élelmiszer minőséggel és biztonsággal kapcsolatos mindenkori hatósági előírásokat, folyamatosan
követjük a szakismeretek bővülését. Vállaljuk, hogy az alkalmazandó jogszabályokban előírt élelmiszerbiztonsági és minőségi követelményeket betartjuk, és folyamatosan nyomon követjük azok változásait.
Erőforrások kezelése, hozzáértés garantálása
A Kft. vezetése elkötelezett a feladatok végrehajtását illetően és biztosítja az ehhez szükséges erőforrásokat.
Munkatársaink és partnereink kiválasztásának alapja a magas szintű szakmai felkészültség, rátermettség és
együttműködési készség, ezért ők teljes bizalmunkat élvezik.
Céljaink elérése érdekében a vezetés minden szinten támogatja és megköveteli a folyamatos képzést,
önképzést. Felkészültségünk fokozására a munkatársaink szakmai hozzáértésének továbbfejlesztése
érdekében, a céloknak megfelelő oktatási tervet állítottunk össze.
Társaságunk beszállítóit úgy választjuk meg, hogy termékeik/szolgáltatásaik az előírt élelmiszerminőségi és –
biztonsági követelményeknek megfeleljenek. Szállítóinktól elvárjuk, hogy az általuk közvetített alap- és
segédanyagok, valamint a nyújtott szolgáltatások színvonala járuljon hozzá a maga minőségi
követelményeknek megfelelő végtermék előállításához.
Környezettudatosság, fenntarthatóság
A Kft. vezetése aktív szerepet vállal a minőségmenedzsment rendszer szervezésében és végrehajtásában. A
vezetés és végrehajtás minden szintjén napi feladatnak tekintjük a minőség és élelmiszer-biztonság,
környezettudatosság, fenntarthatóság terén kitűzött céljaink maradéktalan megvalósulását.
Vevőközpontúság
Szolgáltatásunk minőségét ügyfeleink igényeihez mérten is fejlesztjük. Törekszünk a vevői igények lehető
legmagasabb szintű kielégítésére. Folyamatosan felmérjük és értékeljük a vevői követelményeket,
megteremtve ezáltal az összhangot az élelmiszer-biztonság és a vevői igények között, célként meghatározva a
vevői elégedettséget. Üzletpolitikánk alapja a gazdaságos működésen túlmenően a fogyasztók ellátása
biztonságos és egészséges termékkel minőségi kiszolgálás keretében.
Etikai és személyi felelősség
Társaságunk valamennyi munkatársa úgy végezze munkáját, hogy termékeink és tevékenységeink
minőségével és megbízhatóságával a jelenlegi és jövőbeli partnereink igényeit maradéktalanuk kielégítse, és
elégedettségét megtartsa. Valamennyi munkatárs felelős saját munkája minőségéért, magas szinten tartásért,
szakmai tudásának folyamatos fejlesztéséért.
Gondoskodunk arról, hogy az élelmiszer-láncban résztvevő szállítóinkkal, vevőinkkel és más érdekelt felekkel
folyamatos kapcsolattartást valósítsunk meg az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos ügyekben is.
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