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szervezet elkötelezetterr törekszik

a kil,áló

nrinőségű tennékek előállítására

megelégedettségére.amelv a Szervezet rnűködésének alapját képezi,

és a

vevói

A Vevók bizalrnának megtafiására és erősítésére.valamitlt a társaság lrosszút távir rnűködésének biztosítása
érdekébena szeryezet alapvetó tevékeny,ségénektekinti az N{§Z EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti
irán_v,ítási rendszer rnűködtetését és íblyarnatos feilesztését. A Szervezet cél_ja, hogy elérie a hibátlan
szolgáltatások teliesítésétaz irányítási rendszer íblyarlatos §lesaésével.
A í'entiekre tekintettel a Szervezet vezetése, összhangban a szervezet i.izletpolitikai célkitűzéseivel.
minóségpolitikáját az alábbiakban teszi közzé:

.

Felistnerve, hogy cégtink léte vevőinktől. megrendelóinktől. megbízóinktól íügg. törekedniink kell
jelenkori. valamint jövóbeli igény,eik megismerésére. és szolgáltatásaink fol1,arnatos fejlesztésére.

: A

szervezet vezetése az |izletpolitikai és minóség- és körnvezeti továbbá élelmiszerbiztonsági célok
kitűzése érdekében. fblyamatosan íig,velemmel kíséria ktilsó környezeti-. élelmiszerbiaonságot érintő
változásokat. s azokat értékelve jelöli ki a iejlesaési. piacszerzési iránr.okat. illetve alakítia ki a cég
jövőképét.
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szervezet vezetése mindent megtesz a jó munkahetl,i légkör" illetve munkakörny,ezet kialakításáért.
ezállal mozgósítva a munkatársakat képességeik legjavát adni a munkavégzéshez.

Az élelrrriszerbiaonság rendszerszerű megteremtéséhez a következó lépésekettessztik:
Hazai és nemzetközi szakismeretek figyelernbevételével kiépítettiikés műrködtetjük a Veszélyelemzés.
Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszert. E megelóző rendszer kiterjed a rendszer hatókörébe
tartozó termékekkel kapcsolatos flzikai, kémiai és biológiai veszélyekre. az alap- adalék- és
csomagolóanyagok beszerzésére. tárolására, a teclrnológia folyarnatának nlinden lépésére.a raktározásra.
az anyagmozgatásra elóállításra és az értékesítésreés az élelrniszerbiztonság szempondáLról belblyással
bíró berendezések, iizemrészek karbantartására és tisztítására valamint a személyi és üzenli higiéniára.
Betartja a mindenkot,i jogszabályi, hatósági előírásokat, folyamatosan követi a szakismeretek bőviilését.
Ezeknek és a technológiai változásoknak megtelelően napra készen tartjaaz inte_qrált irán;-ítási rendszeft.
elrhez rendszeres belső és külsó feliilvizsgálatokat végez.

o A nlunkatársak felkészü|tségétés képességeit képzéssel. illetve továbbképzésselfejleszti.
r A szervezet eredményessége, hatásossága, illetve hatékonysága érdekébenaz e_qytrrással
íblyam atokat
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szerként azonosítj a é s i rány

összetiiggő

ítj a.

lolyalnatos tökéletesítés és fejlesztés céljábó] a szeruezet a|kalmazza a célmeghatározás.
folyamattervezés * végrehajtás megszervezése. végrehajtás _ tigyelemrlel kísérés.ellenórzés

*szükség esetén azonnal i beavatkozás

oA

szervezet köIcsönös

alvállalkozóinkkal,

előnyökön

A

terrnékeik/szolgáltatásaik

o A

m

inőségirányítás i mode
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ét.

alapuló kapcsolatok kialakítására törekszik a beszáIlitókkal, illetve

Szervezet beszállítóit úgl,, válasxja

ki. hog:" a

beszá|lított

az előlrt éleImiszer-biaonsági követelményeknek rnegt-eleljenek.

szervezet vezetősége és munkatársai elkötelezettek a környezetszennyezések. kár,os
kömyezetterhelések megelőzésére és a tevékenységek környezetre g1,,akorolt negatív hatásaink
minimalizálására, a keletkező lrLrlladékokat sze|ektíven tároljuk. szelektív hulladéktárolóba vissz|ik.
i l

letóleg

új rahasznosítjuk.

o A MIkó

kft. élelmiszer-biztonsági rendszerónek változásaircil íblyamatosan informálja partnereit
(vevők. beszállítók. alvállalkozók, hatóság) és dolgozóit,
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