
A világ 7. legnagyobb abroncsgyártójaként, gazdasági döntéseink elválaszthatatlan részét képezi a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság figyelembe vétele, folyamatos innovációja. Prémium minőségű abroncsaink gyártása 
során prioritásként tekintünk az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakultúra kialakítására és 
fenntartására. A társaság minden munkatársától, külső partnerétől elvárjuk és megköveteljük az egészségvédelmi 
és biztonsági követelmények betartását. Ezt rendszeres oktatással, megfelelő tájékoztatással, ösztönző megoldások 
bevezetésével, megfelelő munkakörülmények biztosításával kívánjuk elérni.

A tevékenységünkhöz köthető veszélyeket és kockázatokat, valamint azok hatásait elemezve célokat, majd 
programokat fogalmazunk meg, amelyek megvalósításán folyamatosan és töretlenül dolgozunk.

MEB céljaink megfogalmazásakor kiemelt figyelmet fordítunk:

   a különböző biztonsági és egészségi kockázatok felmérésére és minimális szintre történő csökkentésére;

   megfelelő ellenőrzési és monitoring rendszer működtetésére;

   a vezetőség és alkalmazottaink megfelelő felkészítésére, képzésére, továbbképzésére;

   a jogszabályi, műszaki, technológiai és szervezeti előírások változásának nyomon követésére;

   dokumentációink és projektjeink hozzáigazítására a hatályos jogszabályi követelményekhez;

   társaságunk MEB-teljesítményének folyamatos javítására.

Kommunikációs csatornákat biztosítunk munkavállalóink számára a folyamatos együttműködés fenntartása 
érdekében. Nyílt kommunikációra törekszünk a hatóságokkal és a lakossággal, fontosnak tartjuk a közvélemény 
tájékoztatását, ezért MEB politikánkat és céljainkat a nyilvánosság számára elérhetővé tesszük, továbbá releváns 
változások esetén aktualizáljuk.

Társaságunk vezetése biztosítja a célkitűzések végrehajtásához szükséges emberi, technikai, pénzügyi erőforrásokat 
és a megfelelő szervezeti és irányítási rendszert.

Elképzeléseink megvalósítását Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerünk támogatja.

As the 7th biggest tire manufacturer, we take the aspects of occupational health and safety and their continuous 
innovation as essetial parts in our economic decisions. Throughout the manufacturing of premium quality tires we 
consider maintaining a safe work culture not endangering health as priority. We expect and demand every employee 
and subcontractor of the company to comply with the requirements of health protection and safety. This, we strive 
to achieve by regular trainings, providing proper information, introducing motivating solutions, providing a safe and 
healthy workplace for all of our employees.

Analyzing the dangers and hazards related to our activity and their effects we set goals and programmes and we 
continuously work on their implementation.

When setting the OH&S goals we particularly focus on:

   the assessment and minimization of safety and health risks;

   operating a suitable controlling and monitoring system;

   a suitable preparation, training and retraining of the leaders and employees of the company;

   following the updates and changes in regulatory, technical and organizational requirements;

   aligning the documentation and our projects to legal requirements in force;

   a continuous improvement of our MEB performance.

We provide communication channels to our employees in order to support continuous cooperation. We would 
like to keep our relation with the authorities and the public transparent and we think it is important to inform the 
public, therefore, we are making our policy and objectives available and will keep it up to date in case of relevant 
changes.

Our company’s leadership provides the human, technical and financial resources and the proper organizational and 
management system that are necessary for the achievement of the objective.

The implementation of the objective is supperted by the Workplace Health Protection and Safety Management System.

Munkahelyi egészségvédelem 
és biztonság politika
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Mi, a HANKOOK vezető tisztségviselői

 • Ismerjük és értjük  a munkahelyi egészségvédelem és biztonság fontosságát.

 • Elkötelezettek vagyunk  MEB-irányításunk és MEB-működésünk folyamatos   
        fejlesztésére, a jogi és egyéb követelményeknek való   
        megfelelés elérésére és fenntartására, a sérülések és   
        egészségkárosodások megelőzésére.

 • Vállaljuk,     hogy cégünk 75 éves hagyományait, abroncsgyártási és  
        egyéb széleskörű ismereteit ötvözzük a korszerű műszaki,  
        egészségvédelmi és biztonsági elvárásokkal.

We, the office-bearers of HANKOOK

 • Know and understand the importance of occupational health and safety.

 • Are devoted to   continuously increasing the OH&S-control and 
        OH&S-operation of our company, achieving the fulfillment  
        of legal and other obligations, preventing injuries and   
        health damages.

 • Undertake    that we combine the company’s 75-year-old traditions,
        the tire manufacturing and other extensive knowledge with 
        modern technical, health protection and safety expectations.


