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A Mondi Bags Hungfuia Kft. alapvető céliának tekinti:
- hogy az á|tala gyattott és forgalmazott élelmiszer, takarmány és vetőmag c§omagolóanyagok

maradéktalanul megfelelienek a iogszabályokban előírt követelményeknek és a vevői
elvárásoknah
az étdekek- felek érdekeinek szolgálatát, íolyamatos összehangolását, a működés gazdaságosságát;

- élelmiszef-bizton§ág iránti felelősség következetes vá]lalását a tetmelési tevékenységekben és a
tetmékek teljes életutja sotán.

Hisszük, hogy a gondolkodásunkban és gyakotlatunkban elsődlegességet élvező minőségi -és
tetmékbiztonsági szempontok növelik a bbalmat cégünk iránt, és ez egyben alapvető záloga
eredményességr,inknek is.

Fentiek érdekében:

az l§''í.SZ EN ISO 22000:2018 szabvány követelményeknek megfelelő élelmiszer-biztonsági
kánytási tends zert műkö dtettink;

inftastruktutánkatlebetőség szerinti korszeúsítjük és fejlesztjük, hogy üzemépületein! eszközeink
és termelő betendezéseink garanciát jelentsenek termékeink biztonságához és minőség
szinvonilához,
biztosítiuk dolgozóink folyamatos képzését, hogy az élelmiszet biztonsági elvfuásainkkal
azono sulva v égezzék munkájukat.

megköveteljtik beszállítóink közreműködését abban, hogy az élelmiszet-biztonsági
követelményeknek megfelelő a|apanyagok mindenkot rcndelkezéste álljanak;
a termékeinkethasznafőkbiztonsága étdekében rendszelesen énékeljük folyamataink élelmiszet-
biztonsági kockázatatt, és tervszerű intézkedésekkel folyamatosan csökkentlik azokat;
rendszeres akkreditált vizsgálatokkal igazoljuk a tetmékspecifikációkban, valamint a megfelelőségi
n7rtlatko z atokban vállalt p araméterek telj e s tilnek.

Jelen politikánkból kiindulva élelmiszerbiztonság céIjalnkat az éves üz|eú tervezés sotán konkrétan
megíogalmazzuk és közzétesszük valamennyi étintett munkatáts szá,rnata. A célok elétése és az élelmiszer-
biztonsági tendszet folyamatos fejlesztése a l(ft, alapvető gazdaságérdeke, ezéfia célkitózések végehajtása
elsőrendű íeladata a szet\íezet minden dolgozőjának.

Meggyőződésünk, hogy ezen aLapelvek következetes alkalmazása az etedményes gazdákodás, piaci
pozícióink megőzése és etősítése, vállalatunk fejlődése és hosszú távú fennmandása szempontjából
kulcsfontosságri.

Ez a politika támogaLla a Mondi Bags Hungária I{ft. élelmiszetbiztonsági tendszetének működését,
íenntaftását, valamint a Mondi Group fenntarthatő fejlódés politikájának megvalósítását,
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