
Hankook Tire
Üzletmenet folytonossági politika

A Hankook Tire Magyarország Kft. Üzletmenet folytonossági politikájának alapja, hogy
kulcsfontosságú termékeinek gyártása zavartalanul folyhasson bármilyen jelentős incidens
bekövetkezése esetén is. Ennek okán a szervezet növeli ellenálló képességét a legfontosabb
folyamatok biztosítása érdekében és hogy a vevők jelentős fennakadás nélkül megkapják a saját
folyamataik számára kulcsfontosságú termékeket, az általuk elfogadható időkorláton belül.

Ezen célok eléréséhez a következőket határozzuk meg és tarjuk be tevékenységünk során:

Kockázat menedzsment: veszélyek megfogalmazása és prioritási sorrendbe állítása
aszerint, hogy mely veszélyek okozhatják a legnagyobb kárt a magyar gyár
kulcsfontosságú folyamataiban és erőforrásaiban.

Ezen kockázatok csökkentése - megfelelő intézkedésekkel - és stratégiák kialakítása a
külső és belső környezeti jelentős hatások azonnali lereagálásáért és az
üzletmenetfolytonossági követelményeknek való megfelelésért.

ÜFIR Operációs Csoport fenntartása, meghatározott szerep és felelősségi körrel a
kritikus üzletmenet folytonossági problémák megoldása érdekében.

Üzletmenet folytonosság teljesítményének rendszeres mérése, gyakorlatokkal és a
levont tanulságok beépítésével való növelése a folyamatos fejlesztés jegyében.

Az összes alkalmazottnak meg kell ismernie a vállalat üzletmenet folytonossági politikáját,
meg kell ismernie szerepét a rendszerben és meg kell erősíteniük elkötelezettségüket az
üzletmenet folytonosság kiépítése, követése, fenntartása és fejlesztése iránt.

Rácalmás, 2020 Július 18.

Hwang, Seong Hak
Hankook Tire Magyarország Kft.

Ügyvezető igazgató



Hankook Tire
BCMS Policy

The basis of Hankook Tire Hungary Ltd.’s Business Continuity Management System is to ensure
the production of its key products even in the event of any significant incident. For this reason
the organization increase its resilience for granting the main processes and to ensure that
costumers recieve key products for their own processes without major disruption, within the
acceptable timeframe

For the foregoing purpose, we hereby resolve and act as follows:

Risk management: definition of risks and their priorization according to the impact of
key processes and resources.

Decreasing these risks – with appropriate activitites – and preparation of business
continuity strategies for the prompt reaction during internal and external incidents
and to meet the business continuity requirements.

Maintain BCMS Group with exat roles and resbonsibilities to solve critical business
continuity issues.

Measurement of BCMS performance, and increase it by excercises and „lessons
learned”-s in the name of continual improvement.

All officers and employees have to understand BCMS policy, get to know their roles and
responsibilities in operating the system, and to be committed to implement, follow up,
maintain and improve the business continuity.

Rácalmás, 18th July of 2020

Hwang, Seong Hak
Hankook Tire Hungary Ltd.

Managing Director


