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Társaságunk Magyarország egyik vezető nyúltenyésztő és feldolgozó üzeme, ahol magas 

termékminőség és élelmiszerbiztonság mellett előhűtött, fagyasztott egész és darabolt húst, 

hústermékeket állítunk elő.  
 

Alapvető feladatunk a lényeges érdekelt felek maximális kielégítése, oly módon, hogy a 

tevékenységünk a környezetet a lehető legkisebb mértékben terhelje.  
 

A gazdaságosság mellett kiemelten kezeljük a minőségi, a takarmány- és élelmiszerbiztonsági, 

környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontokat, mindenkor szem előtt tartva az emberi méltóság 

tiszteletét, hátrányos megkülönböztetés tilalmát. Ennek érdekében: 

➢ A hatályos jogszabályoknak eleget téve, a környezetre gyakorolt hatások elemzése és 

minimalizálása mellett folyamatosan ellenőrizzük, javítjuk termékeink (takarmány, hús) 

minőségét. 

➢ A felsővezetőség meghatározta az alkalmazható követelményeket és elkötelezett azok 

teljesítésére.  

➢ Meglévő technológiánkat korszerűsítjük, a piaci igényeknek és az elérhető legjobb 

technológia és állattartási követelményeknek megfelelően új technológiákat, megoldásokat 

alkalmazunk. 

➢ Fokozott figyelmet fordítunk az erőforrások gondos, felelősségteljes felhasználására, a 

szennyezések megelőzésére. A jelentős környezeti hatásokat azonosítjuk, és rendszeresen 

felülvizsgáljuk. 

➢ Megteszünk mindent azért, hogy kiépítsünk egy takarmány- és élelmiszer-biztonsági kultúrát, 

mely azokat a szervezet egészét átfogó, megosztott értékeket, nézeteket és normákat jelenti, 

amelyek hatással vannak a takarmány- és  élelemiszer biztonsági gondolkodásmódra és 

viselkedésre. 

➢ A biztonságtechnikai követelmények betartásával a környezetet potenciálisan veszélyeztető 

balesetek megelőzésével, a káros környezeti hatások felszámolásával, a munkahelyi 

környezet állandó javításával csökkentjük a környezetterhelést, óvjuk dolgozóink 

egészségét. 

➢ Betartjuk az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeit, fellépünk a 

hátrányos megkülönböztetés, zaklatás, jogellenes elkülönítés és megtorlás minden formája 

ellen. 

➢ Társaságunk elkötelezettséget vállal aziránt, hogy gazdasági lehetőségeihez mérten 

folyamatosan növelje környezeti teljesítményét. 

➢ A takarmány és élelmiszercsalás megelőzésére sebezhetőségi értékelést, enyhítési tervet 

készítünk, ezeknek megfelelően szabályozzuk folyamatainkat. 
 

Az ISO 9001 minőségirányítási, az ISO 14001 környezetközpontú irányítási,  az IFS 

élelmiszerbiztonsági szabvány és a QS takarmány biztonsági szabvány szerinti követelményeknek 

megfelelően működő integrált irányítási rendszer a szervezet működésének és tevékenységének alapja.  
 

Az előírásokat személyes példamutatással, és a dolgozók teljes körű bevonásával betartjuk, 

betarttatjuk.  
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