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A BÁBOLNA BROJLER Kft. takarmánykeverő ügyvezetőjeként kiemelt célom, hogy a 

hústípusú, árutojást termelő és kettős hasznosítású baromfi tenyészállományok számára jogszabályi, 

egyéb szabályozói és vevőkkel kölcsönösen egyeztetett követelményeknek megfelelő, minőségi 

biztonságos takarmányt állítsunk elő. A külső kommunikációs kapcsolatos fenntartásáért és 

hatékonyságáért felelősséget vállalok. 

Elvárom, hogy minden alkalmazott azonosuljon a vezetőség ilyen irányú célkitűzéseivel, továbbá 

személyes példamutatásával és felelősségvállalásával járuljon hozzá célkitűzéseink 

megvalósításához. Termékeinket az elvárható legnagyobb gondossággal állítjuk elő, és teljes 

garanciát vállalunk arra, hogy biztonsággal fogyaszthatók a célcsoport számára, továbbá 

megfelelnek a mind a hazai mind az Európai Uniós előírásoknak, és a vevőink kölcsönösen 

egyeztetett követelményeinek.  

Az MSZ EN ISO 22000:2018 szabvány követelményein alapuló takarmány-biztonsági és irányítási 

rendszerünk garancia a biztonságos takarmány előállításra. A rendszer felelősségteljes 

működtetéséért minden dolgozó egyéni felelősséggel tartozik.  

Tevékenységünk középpontjában a BIZTONSÁGOS TAKARMÁNY ELŐÁLLÍTÁS áll. 

Elkötelezettségünket és minőségi célkitűzéseinket kívánjuk bizonyítani azáltal, hogy 

• a vevői bizalmat az előállított és értékesített takarmány termékek folyamatosan jó 

minőségével és biztonságosságával szeretnénk kiérdemelni; 

• általános szabályként fogadjuk el a Jó Gyártási Gyakorlat és a Jó Higiéniai Gyakorlat 

alapelveinek betartását; 

• ennek megfelelően termékeink előállításához csak olyan alap- és adalékanyagokat 

használunk, amelyek takarmány-biztonsági kockázatait ismerjük, és kezelni tudjuk, 

továbbá csak olyan külső forrásokkal tartunk fenn kapcsolatot, akiknek a termékeit vagy 

szolgáltatásait értékeltük és megfelelőnek minősítettük; 

• felelősséget tanúsítunk környezetünk megóvása, a környezet terhelés csökkentése, 

valamint a fenntarthatóság iránt;  

• elkötelezettek vagyunk a munkahelyek egészségvédelme és munkabiztonsága iránt; 

• rendszeres képzéssel (takarmány-biztonsági és iparági) igyekszünk szakmai 

ismereteinket gyarapítani; 

• elkötelezettséget vállalunk a takarmány-biztonsági irányítási rendszerünk folyamatos 

fejlesztése iránt (minimum évente egyszer vagy jelentős változás esetén felülvizsgálat); 

• nagy hangsúly fentetünk a belső kommunikációs folyamatok hatékonyságára; 

 

A takarmány-biztonsági politikai nyilatkozat tartalmát, valamint az éves célok teljesülését a felső 

vezetés évente a vezetőségi átvizsgálás keretében megvizsgálja. 
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