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ÉLELMISZERBIZTONSÁGI POLITIKA 

A Mondi Bags Hungária Kft. alapvető céljának tekinti: 
- hogy az általa gyártott és forgalmazott élelmiszer, takarmány és vetőmag csomagolóanyagok 

maradéktalanul megfeleljenek a jogszabályokban előírt követelményeknek és a vevői elvárásoknak; 
- az érdekelt felek érdekeinek szolgálatát, folyamatos összehangolását, a működés gazdaságosságát; 
- élelmiszer-biztonság iránti felelősség következetes vállalását a termelési tevékenységekben és a 

termékek teljes életútja során. 
 
Hisszük, hogy a gondolkodásunkban és gyakorlatunkban elsődlegességet élvező minőségi -és termékbiztonsági 
szempontok növelik a bizalmat cégünk iránt, és ez egyben alapvető záloga eredményességünknek is. 
 
Fentiek érdekében:   

− az MSZ EN ISO 22000:2018 szabvány követelményeknek megfelelő élelmiszer-biztonsági irányítási 
rendszert működtetünk; 

− infrastruktúránkat lehetőség szerinti korszerűsítjük és fejlesztjük, hogy üzemépületeink, eszközeink és 
termelő berendezéseink garanciát jelentsenek termékeink biztonságához és minőségi színvonalához, 

− biztosítjuk dolgozóink folyamatos képzését, hogy az élelmiszer biztonsági elvárásainkkal azonosulva 
végezzék munkájukat. 

− megköveteljük beszállítóink közreműködését abban, hogy az élelmiszer-biztonsági követelményeknek 
megfelelő alapanyagok mindenkor rendelkezésre álljanak; 

− a termékeinket használók biztonsága érdekében rendszeresen értékeljük folyamataink élelmiszer-
biztonsági kockázatait, és tervszerű intézkedésekkel folyamatosan csökkentjük azokat; 

− rendszeres akkreditált vizsgálatokkal igazoljuk a termékspecifikációkban, valamint a megfelelőségi 
nyilatkozatokban vállalt paraméterek teljesülnek. 

 
Jelen politikánkból kiindulva élelmiszerbiztonság céljainkat az éves üzleti tervezés során konkrétan 
megfogalmazzuk és közzétesszük valamennyi érintett munkatárs számára. A célok elérése és az élelmiszer-
biztonsági rendszer folyamatos fejlesztése a Kft. alapvető gazdasági érdeke, ezért a célkitűzések végrehajtása 
elsőrendű feladata a szervezet minden dolgozójának. 
 
Meggyőződésünk, hogy ezen alapelvek következetes alkalmazása az eredményes gazdálkodás, piaci pozícióink 
megőrzése és erősítése, vállalatunk fejlődése és hosszú távú fennmaradása szempontjából kulcsfontosságú. 
Ez a politika támogatja a Mondi Bags Hungária Kft. élelmiszerbiztonsági rendszerének működését, fenntartását, 
valamint a Mondi Group fenntartható fejlődés politikájának megvalósítását. 

 
 
Nyíregyháza, 2022.01.04. 
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