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Az ARRAVIS Kft. vezetősége elhatározta, hogy termékei biztonsága, a vevői elvárások maradéktalan 

teljesítése érdekében kidolgozza és bevezeti a GMP+ B3 szabvány, valamint a vonatkozó 

jogszabályok, továbbá a Magyar Élelmiszerkönyv és a Magyar Takarmánykódex előírásainak is 

megfelelő takarmánybiztonsági rendszerét. 

Tevékenységünket elsősorban vevőink igénye határozza meg, de figyelembe kell vennünk a 

jogszabályok, szabványok alkotta keretet, a kor technikai fejlődését, és a konkurens termékek 

színvonalát. Régiónkban, a forgalmazott termékek területén meghatározó szerepet töltünk be, jelentős 

szerepet vállalunk környezetünk fejlesztésében, hírnevének, ismertségének növelésében. 

Bevezetett takarmány-biztonsági rendszerünkkel megrendelőink megelégedettségén túl szeretnénk 

elérni, hogy partnereink előtt példa értékű legyen a tevékenységünk színvonala, mellyel a magyar 

takarmány- és élelmiszeripari termékek elismertségéhez, annak fokozásához kívánunk hozzájárulni. 

Legfőbb célunk vevőink, partnereink minőség, valamint takarmány-biztonság iránti igényének 

kiszolgálása, 
A célok biztosítása érdekében: 

− Tevékenységünk középpontjában a takarmánybiztonság megvalósítása és a vevői igények 

teljeskörű kiszolgálása áll, igényeiknek megfelelően.  

− Magas szinten kívánjuk teljesíteni vevőinknek elvárt és kifejezett igényeit, növelve ezzel 

bizalmukat termékeink iránt. Tudatosítani szeretnénk bennük, hogy az ARRAVIS Kft. által 

forgalmazott termékek kiváló minőségűek, és megfelelnek a legszigorúbb biztonsági 

követelményeknek. 

− A takarmánybiztonsági rendszer állandó tökéletesítése és továbbfejlesztése a vezetés minden 

szintjének feladata és felelőssége. 

− A rendszer működtetése megköveteli a folyamatos fejlesztést, ezzel biztosítja a vevői panaszok 

számának alacsony szinten tartását és a vevői elégedettség fenntartását, növelését. 

− Kiemelten kezeljük a beszállítók kiválasztását, értékelését. 

− Biztosítjuk az alapanyagok és termékek – a belső előírásoknak és a vevői elvárásoknak megfelelő - 

rendszeres laboratóriumi ellenőrzését. 

− Hosszú távú, kölcsönösen előnyös kapcsolatot kívánunk kialakítani mindazon beszállítónkkal, akik 

azonosulnak cégünk takarmánybiztonsági célkitűzéseivel, így erősítve a beszállított alapanyagok 

biztonságát. 

− Céljaink elérése érdekében a vezetés minden szinten támogatja és megköveteli a folyamatos 

képzést és önképzést a GMP
+
 B3-es rendszer követelményeinek figyelembevételével. 

− A bevezetett Irányítási rendszerrel biztosítékot és bizonyítékot kívánunk szerezni és szolgáltatni 

vevőink és önmagunk számára, hogy folyamataink szervezetten és ellenőrzötten történnek, hogy 

minden ésszerű óvintézkedést megtettünk fogyasztóink védelmének biztosítására. 

Bevezetett rendszerünkkel célunk, hogy termékeink forgalmazásában résztvevő valamennyi 

munkatársunk tudatában legyen a minőségi, valamint a takarmány-biztonsági követelményeknek és be 

is tartsák azokat, személyes felelősséget vállalva munkájukért, a forgalmazott termékeink 

biztonságáért, minőségéért. 

A vezetőség kötelezi magát e szemlélet, és a jó működési gyakorlat kialakítására, bevezetésére és 

fenntartására a szervezet minden szintjén. A vezetés elvárja, hogy alkalmazottai megértsék e 

szemléletet, elfogadják és munkájuk során folyamatosan, érvényesítsék.  
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