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Az Intersnack Magyarország Kft számára, - mint a hazai sós ropogtatnivalók piacának vezető gyártójaként - kiemelt 

fontosságú, hogy termékeink előállítása, tárolása és szállítása során maximálisan törekedjünk a vevőközpontúságra 

azáltal, hogy szavatoljuk az élelmiszerbiztonságot és termékminőséget. Szem előtt tartva a környezettudatos és 

energiabarát folyamatokat és a biztonságos munkavégzés feltételeit. Célkitűzéseink visszatükröződnek szervezetünk 

logójának hármas tagolódásában. Azaz 0 incidenssel szeretnénk elérni, hogy veszteségünk csökkenjen 10%-kal és azáltal, 

hogy valamennyi munkavállalónk 100%-ban hozzájárul ezen célok eléréséhez. 

Ezen irányelveknek való megfelelést és fejlesztést különböző tanúsításokkal rendszeresen igazoljuk már több éve: IFS 

Food, AIB, ISO 45001, ISO 50001, valamint idővel megakarunk felelni az ISO 14001 rendszernek is. Ezeket a 

célkitűzéseket az Intersnack Magyarország Kft. a termelési technológia korszerűsítésével, optimalizálásával, a 

hatékonyság és a termelékenység növelésével, az IWS vállalatirányítási rendszer eszközeivel és valamennyi fent említett 

szempont szem előtt tartásával kívánja megvalósítani, melyhez biztosítjuk az erőforrásokat.  

A működtetett rendszereink folyamatos fejlesztése érdekében célokat fogalmazunk meg, az ehhez kapcsolódó 

programokat rendszeresen felülvizsgáljuk, valamint újakat tervezünk, konzultációs lehetőséget biztosítunk 

munkavállalóinknak és a munkavédelmi képviselőnek. 

Szervezetünk jogkövető magatartást tanúsít azáltal, hogy betartja és követi a jogszabályi, vevői és érdekelt felek előírásait, 

valamint figyelemmel kíséri a változásokat. 

Minőségirányítás részről fontos, hogy termékeink mindig kiváló minőségűek legyen és ne jelentsenek veszélyt a 

fogyasztók egészségére. Ennek érdekében következő szempontokat tartjuk szem előtt: 

 Tevékenységünk középpontjában a megelégedett és visszatérő vevő áll, mindemellett teljes elkötelezettséget 

vállalunk az élelmiszer-biztonság, termék minőség, valamint az élelmiszer-biztonsági kultúra fenntartása és 

fejlesztése iránt. 

 A minőségirányítás működtetésével és folyamatos fejlesztésével, minőségközpontú technológia alkalmazásával 

magas minőségű termék előállításának biztosítását 

 IFS Food, AIB és sajátmárkás partnerek szabványai, követelményei alapján magas szintű higiéniai és 

élelmiszerbiztonsági rendszerek működtetését  

 Veszélyelemzést alkalmazunk a kritikus szabályozási pontokon (HACCP), aminek segítségével egy folyamatos 

élelmiszerbiztonsági rendszert biztosítunk 

 A Jó gyártási gyakorlat (GMP) és a Jó higiéniai gyakorlat (GHP) követendő szabályait betartva, garantáljuk az 

élelmiszerbiztonsági program magas szintű működését 

 Az előállított termékhez kapcsolódó élelmiszer-alapanyagot, fűszert és adalékanyagot, valamint a 

csomagolóanyagot csak jóváhagyott, ellenőrzőt és az elvárt magas minőséget biztosító beszállítóktól való 

beszerzést  

 Etikai kódexben vállaltak követését 

 Az üzemi körülmények, berendezéseket és felszerelések kiváló állapotának fenntartását 

 Biztosítjuk, hogy:  

 Rendszabályokat érvényesítettünk az üveg és keményműanyag, egyéb idegen anyag veszélyek, valamint 

a szándékos szennyezések kiszűrése és csökkentése érdekében  

 Hatékony rovar és rágcsáló irtó programot működtetünk 

 A betegségek bejelentési kötelezettségét minden dolgozóval és látogatóval szemben 

 A személyi higiéniát és rendszeres egészségügyi szűréseket végeztetünk 

 A dolgozók részére rendszeres oktatást, képzéseket szervezünk  

 Hatékony rendszert és eljárásokat alkalmazunk az élelmiszer biztonsági és vészhelyzetek kezelésére, nyomon 

követésére, termékek visszahívására. 

 Döntések során mindig figyelembe vesszük a fenntarthatósági szempontokat 

 Elkötelezettek vagyunk a fenntartható fejlődés mellett, amit az RSPO tanúsítvány elvárásaival igazolunk 

Fontos számunkra saját munkavállalóink, nálunk munkát végző külsős munkavállalók és az ideérkező látogatóink 

egészségének védelme. Éppen ezért munkavédelmi szempontból a következő elveket követjük: 

 Tevékenységünket a sérülések és egészségkárosodás megelőzésének megfelelően végezzük, kockázatokat 

csökkentsük, egészségkárosodást minimalizáljuk, valamint a hatósági előírásokat, a vonatkozó jogszabályokat, 

szabványok előírásait, valamint a szervezet által vállalt egyéb követelményeket maradéktalanul betartsuk, 

munkahelyi egészségvédelem és biztonság (továbbiakban: MEB) teljesítményét javítsuk. 
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 A célkitűzéseket a termelési technológia korszerűsítésével, optimalizálásával, a hatékonyság és a termelékenység 

növelésével, az IWS rendszer elemeivel, a munkabiztonsági és egészségvédelemi szempontok szem előtt 

tartásával kívánjuk megvalósítani, melyhez biztosítjuk az erőforrásokat. 

 A fokozódó munkavédelmi és minőségi elvárások teljesítése, a korszerűbb technológia kiszolgálása érdekében 

vállalatunk nagy figyelmet kíván fordítani az alkalmazott munkaerő szakmai tudásának folyamatos fejlesztésére, 

a munkakultúra színvonalának javítására, mind a saját, mind a bérelt munkaerőre vonatkozóan. 

Az energiagazdálkodás alapelvei befolyással vannak a versenyképességünkre, az ellátás biztonságára és a 

környezetvédelmi szempontokra. Ezen elvek érvényre juttatása összetett feltételrendszer rendelkezésre állását, és számos 

– az üzemeltetéshez / folyamatirányításhoz kapcsolódó – feladat elvégzését kívánja meg, éppen ezért valamennyi 

tevékenységünket az alábbi alapelvek mentén végezzük el: 

 Az energiaellátás biztonságának megőrzése, fokozása, ennek érdekében a működési folyamatok szabályozása, a 

szabályozási folyamatok egységes rendszerben történő kezelése, különös tekintettel a meglévő irányítási 

rendszereinkkel történő összhangra 

 Energiafelhasználásunk folyamatos figyelemmel kísérése, energia-megtakarítási lehetőségek meghatározása, 

folyamatos értékelése, kapcsolódó fejlesztési intézkedések meghatározása 

 Az energiafelhasználás optimalizálása, energiateljesítmény növelése, az Energiagazdálkodási Rendszer 

folyamatos fejlesztése, ehhez kapcsolódóan az energiagazdálkodási célok, előirányzatok és kapcsolódó 

cselekvési tervek kidolgozása, szükséges információk és erőforrások biztosítása, intézkedések végrehajtása, 

valamint azok státuszainak nyomon követése 

 Az energiahatékonysági szempontok érvényesítése mind a meglévő berendezéseknél, infrastruktúra elemeknél, 

mind pedig a jövőbeni fejlesztéseknél 

 Az energia-beszerzés feltételeinek összhangja az energiagazdálkodás alapelveivel. Az Intersnack Magyarország 

Kft. üzletpolitikájának összhangja az energiapolitika alapelveivel 

 Az infrastruktúra rendszeres, szabályozott karbantartása 

Globális problémákkal kell szembenézünk, éppen ezért fontos számunkra is, hogy tegyünk a környezetünkért. Ezért 

környezetvédelem szempontjából a következő elveket követjük: 

 Célunk, hogy biztonságos és környezetkímélő módon minőségi termékeket és szolgáltatásokat biztosítsunk 

partnereink és a fogyasztók számára. Ezért fontos, hogy csökkenteni tudjuk vállalati tevékenységünk környezetre 

gyakorolt hatását. E cél elérését a környezetközpontú szemlélet kialakításával szeretnénk elkezdeni. 

 A környezet védelme iránti elkötelezettség és a környezetszennyezések megelőzése a Szervezetünk minden 

vezetőjének és alkalmazottjának kötelessége és felelőssége. 

 Környezeti teljesítménytényezőinket (víz- és energiafelhasználás, termelt hulladék mennyisége, hulladék 

újrahasznosítás) folyamatosan nyomon követjük és keressük a környezetkímélőbb megoldásokat. 

Annak érdekében, hogy minden munkavállalónk azonosuljon az Intersnack Magyarország Kft. vezetése által kidolgozott 

politikával, valamint célkitűzésekkel, és annak megvalósításában aktívan részt tudjon venni: politikánkról, irányítási 

rendszerünkről, a bevezetésre kerülő új technológiákról, műveletekről rendszeres továbbképzéseket és oktatásokat 

szervez, melyeken az Intersnack Magyarország Kft. minden munkatársának részvételét biztosítjuk. 

Az Intersnack Magyarország Kft a fent említetteket rendszeresen felülvizsgálja, meggyőződik annak helytállóságáról és 

támogatásával biztosítja annak megfelelő működését. Az Intersnack Magyarország Kft. győri gyárának vezetése 

folyamatosan felügyeli és fejleszti az integrált irányítási rendszerét, szükség esetén azonnal intézkedik a gyors kivizsgálás, 

hatékony beavatkozás érdekében, illetve ellenőrzi a kijelölt intézkedések végrehajtását. 

Számunkra fontos, hogy valamennyi munkavállalónk ismerje és megértse e szemléletünket, ezért biztosítjuk, hogy az 

érdekelt feleink mellett ők is hozzáférjenek ezekhez az információkhoz. 

 

 

 

 

Győr, 2022.03.01 Nagy Attila 

 Gyárvezető 

 


