
2. Célkitűzések
Az Üzletmenet folytonossági politika célkitűzései:

  a szervezet ellenálló képességének növelése a legfontosabb folyamatok biztosítása érdekében  és, 
hogy a vevők jelentős fennakadás nélkül megkapják a saját folyamataik számára kulcsfontosságú 
termékeket, az általuk elfogadható időkorláton belül,

  a veszélyek meghatározása és prioritási sorrendbe állítása aszerint, hogy mely veszélyek okozhatják 
a legnagyobb kárt a Magyar gyár kulcsfontosságú  folyamataiban és erőforrásaiban,

  az ÜFIR stratégiák bevezetése és tervezése, érintve az összes kritikus folyamatot; a stratégia 
rendszeres felülvizsgálata az alapján, hogy az az ÜFIR szempontjából szükséges optimumokra 
reflektáljon.

1. Bevezetés 
A Hankook Tire magyarországi gyára elkötelezett annak biztosítására, hogy kulcsfontosságú 
termékeinek gyártása zavartalanul folyhasson bármilyen jelentős incidens bekövetkezése
esetén is. Ennek megvalósítása egy megfelelően működő Üzletmenet Folytonossági Irányítási 
Rendszer implementálásán keresztül lehetséges.
Az Üzletmenet Folytonossági Irányítási Rendszer (ÜFIR) egy keretrendszer annak érdekében, 
hogy felkészülhessünk, megelőzhessük  és kezelhessük a vállalat működése során bekövetkező
zavaró eseményeket.
A Magyar gyárban az ÜFIR egy stratégiai keretrendszert ír elő a kialakításhoz, fejlesztéshez 
és végrehajtáshoz, ezzel hatékony védelmet biztosítva a kritikus időszakokban 
a folyamatos működéshez.

3. Hatáskör
Ezen politika hatásköre magában foglalja az operatív munka összes fontos aspektusát mely kapcsolatban 
áll a P.OE & OE abroncsok gyártásával a Hankook Tire Magyarország Kft. rácalmási gyárában.

4. Politikák/folyamatok integrációja
A management politikái és eljárásai, a keretrendszer elvei alapján, az alábbi módon kerültek 
meghatározásra:

  Üzletmenet folytonossági politika
  Kockázat menedzsment politika
  Incidens reaglási eljárás
  Környezeti politika
  Minőségpolitika
  Munkahelyi egészségvédelem és biztonság politika
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5. Az Üzletmenet folytonosság menedzsment gyakorlati megvalósítása
Az ÜFIR az ISO22301:2012 szabványon alapuló rendszer, mely magában foglalja annak fejlesztését, 
megvalósítását és menedzselését, mely kulcsfontosságú annak érdekében, hogy:

  meghatározzuk az ÜFIR stratégiákat a külső és belső környezet hatásai alapján, illetve, hogy 
erőfeszítéseket tehessünk a rendszer megvalósítására, mind a vállalaton belül és kívül,

  megalakítsunk egy ÜFIR Operációs Csoportot annak meghatározott szerepével, felelősségi körével 
illetve megfelelően irányított tervezéssel, folyamatokkal, képzésekkel és folyamatos fejlesztéssel 
a kritikus problémák megoldása érdekében,

  elkészíteni és értékelni az Üzleti Hatás Analízist és Kockázat Elemzést éves rendszerességgel 
(vagy gyakrabban, annak függvényében, hogy következett-e be jelentős változás a vállalat 
körülményeiben) a teljesítmény mérése és a folyamatos fejlesztés érdekében,

  megfelelő időközönként frissítsük az ÜFIR terveket a változó üzleti szükségletek, átcsoportosítások, 
éves audit eredmények és fejlesztési ütemtervek alapján.

6. Feladatok és felelősségi körök 
Ezen poltika elfogadását és hatékony megvalósítását az ügyvezető igazgató képviseli, felelőssége egy 
részét átruházva az üzleti tevékenység vezetőjére, az ÜFIR bizottság vezetőjének támogatásával.
Az ÜFIR bizottság tagjai a gyár dolgozói, megfelelő felelősségi körökkel ellátva az Irányítási Rendszer 
számára kulcsfontosságú területek koordinálása és karbantartása érdekében. Kollektív felelősséggel 
tartoznak a működési célok megvalósításáért, összhangben ezen politikával, felülvizsgálva ezen célok 
teljesítményét és az egyéb üzletment folytonossági tendenciákat a fejlődési lehetőségek meghatározása 
érdekében.
Az ÜFIR bizottság felelősséggel tartozik továbbá a üzletmenet folytonossági folyamat ismertetéséért és 
tudatosításáért a szervezetben, informálja az egyéb érdekelt feleket, illetve meghatározza az eszkalációs 
változásokat a kiszervezésért felelős menedzsment részleg felé.

7. A politika felülvizsgálata és jóváhagyása
A politikát éves rendszerességgel és/vagy a ÜFIR felépítésének jelentős változása esetrén felül kell 
vizsgálni és az érdekelt felek számára elérhetvé kell tenni.
Minden felelős személytől elvárt magatartás a politika betartása és folyamatos követése.
Az ÜFIR bizottság értékeli a kritikus funkciók felkészültségét és minimum évente riportálja 
azt a cégvezetés felé.

Rácalmás, július 18. 2017.


