
 

 

Fenntarthatósági és HSE szabályzat  

Fő üzenetek 

 
Célkitűzéseink    Cselekedeteink 

 

▪ Felelősségvállalásunk megerősítése a globális 

ökoszisztéma megőrzőjeként és a fenntarthatóság 

bajnokaként. 

▪ Az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak támogatása - 

különösen azokon a területeken, ahol a legnagyobb a 

hatásunk. 

▪ Működésünk és termékeink környezeti hatásainak 

minimalizálása a teljes értékteremtési láncon át. 

▪ Olyan vállalattá kívánunk válni, amelyben az egyenlő 

bánásmódot, a méltányosságot, a sokszínűséget és a 

befogadást  

minden dolgozó érti és gyakorolja. 

▪ Nulla ártalom biztosítása dolgozóink számára. 

Meggyőződésünk, hogy valamennyi sérülés és 

foglalkozásból eredő megbetegedés elkerülhető. 

▪ A vállalatirányítás legmagasabb szintjének kívánunk 

megfelelni. 

 

 
Az átfogó kép 
 

▪ Környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) témákra 

fordított figyelmünk lankadatlan. 

▪ Az érintettekkel vállalat partnerség révén, a rájuk való 

odafigyeléssel és velük együttműködésben javítjuk 

folyamatainkat és tartjuk fenn ESG sztenderdjeinket. 

▪ Fenntarthatósági céljaink eléréséért konkrét lépéseket 

teszünk, kezdeményezéseket indítunk és intézkedéseket 

vezetünk be. 

▪ A fenntarthatósági és HSE kockázatokat felmérjük és 

kezeljük. 

 
Környezetünk 
 

▪ Szolgáltatásaink és termékeink teljes életciklusára 

vonatkozó környezeti hatásának minimalizálása. 

▪ (CO2) kibocsátás, fogyasztás és hulladék csökkentésére 

kínálkozó lehetőségek kihasználása üzletvitelünk és 

termékeink tekintetében. 

▪ Működésünket a tervek szerint folytatjuk, hogy 

megfeleljünk/ túlszárnyaljuk környezeti célkitűzéseinket. 

 

Társadalom 
 

▪ Szerepet vállalunk a társadalmi igazságosságért való 

kiállásban. 

▪ DEI programokat dolgozunk ki és vezetünk a tudatosság 

növelése érdekében. 

▪ A munka- és egészségvédelmi folyamatokat és 

eszközöket szisztematikusan alkalmazzuk és fejlesztjük. 

▪ Munka- és egészségvédelmi teljesítményünket 

folyamatosan javítjuk, hogy megfejeljünk vagy 

túlszárnyaljuk a törvényi és egyéb HSE követelményeket. 

▪ Biztosítjuk dolgozóink számára a megfelelő képzéseket. 

 

Vállalatirányítás 
 

▪ Rendszeresen folytatunk vállalatirányítási és 

megfelelőségi ellenőrzéseket. 

▪ Méltányos, etikus és társadalmilag felelősségteljes 

magatartás biztosítása a teljes ellátási láncon belül. 

▪ Új és meglévő vállalatirányítási/szabályozási 

követelmények és kockázatok felmérése. 

 

Vállalásaink 

 

▪ Ökológiai terméktervezés és -fejlesztés, biztonságos 

termékek, szolgáltatások és megoldások. 

▪ A törvényi előírásoknak és az iparági sztenderdeknek 

megfelelő, biztonságos termékek nyújtása. 

▪ A körkörös gazdaság elfogadása (pl. javítás, 

újrafelhasználás, újrahasznosítás), felelős beszerzés 

és gyártás. 

▪ Működési kiválóság elérése a kibocsátás-

csökkentésben. 

▪ Az iparágban úttörő etikai és társadalmi szabályzatok, 

programok és lépések bevezetése. 

▪ Konzisztensen erős vállalatirányítás megvalósítása. 

▪ Környezet- és egészségtudatos magatartás 

elősegítése. 

▪ Minden munkatársunk számára biztonságos és 

egészséges munkakörnyezet biztosítása. 

A fenti lépések megvalósításához minden egyes dolgozónk hozzájárul. 

Vezetőink minden szinten jó példával járnak elöl. 

A Fenntarthatóság és HSE az Igazgatótanács és a Végrehajtó Bizottság felhatalmazásával rendelkezik. 

 

    
Prof. Michael Suess   Georg Stausberg 
Executive Chairman     Chief Sustainability Officer 
 
Július 2022 

 
 
 
 

További információk itt találhatóak:  
sustainability.oerlikon.com 

 


