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Az egészséges és biztonságos munkahely 
megteremtése mindennél fontosabb számunkra. 

Az emberekre koncentrálunk. Fontos, hogy cégünk 
minden dolgozója jól végezhesse a munkáját, majd 
épségben haza is térhessen. 

Éppen ezért célunk, hogy elkerüljük a baleseteket, a 
munkával kapcsolatos megbetegedéseket, illetve a 
fizikai és pszichés megterhelést. 

Dolgozóinkat a munkavédelmi- és munkaegészségügyi 
szempontból biztonságos munkavégzésre ösztönözzük.  

 
 

 
Közös erővel igyekszünk megteremteni az 
előretekintő, biztonságos és egészséges 
munkahelyi kultúrát. 

Olyan munkahelyi kultúra megteremtését támogatjuk, 
melyben felelősséget vállalunk egymásért, és ezen 
elképzelést mindannyian támogatjuk. 

A vezetők teremtik meg az általános feltételeket. 
Feladataikat példaértékű módon és felelősséggel 
végzik. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság, 
valamint az egészségmegőrzés a menedzsment 
feladata. 

Munkavállalóink is felelősséget vállalnak, valamit aktív 
szerepet játszanak ebben. 

A munkaadó képviselői aktív szerepet játszanak a 
biztonságos és egészséges munkahelyi kultúra 
fejlesztésében. 

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem, valamint a 
humán erőforrás területei hatékony támogatást biztosítanak 
a vezetők, munkavállalók és a munkáltató képviselői 
számára feladataik ellátásához. 

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem fejlesztéséhez 
szükséges szakértelem a humán erőforrás fejlesztés 
integrált része. 

 
 

 
Szüntelenül a folyamatos fejlődés érdekében 
dolgozunk. 

Az alkalmazandó jogszabályoknak és a magunkkal 
szemben támasztott kötelezettségeinknek magától 
értetődően eleget teszünk. Ezek megsértése esetén a 
megfelelő következtetéseket alkalmazzuk. 

A partnervállalatokra és harmadik felekre ugyanazok a 
szabványok vonatkoznak, mint cégcsoportunkra, melyet 
figyelembe veszünk partnereink kiválasztásakor és az 
azokkal való együttműködés során. 

Tevékenységünkkel a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság irányítási rendszer és eredményeink folyamatos 
fejlődését szolgáljuk. 

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság, valamint az 
egészségmegőrzés már a kezdetektől – a tervezési fázistól 
– technikai, szervezeti, gazdasági és társadalmi 
szempontból is folyamataink szerves részét alkotja. 

Ahol lehetséges, elkerüljük a baleseteket és az 
egészségügyi kockázatokat, a technikai intézkedések 
pedig előnyt élveznek a szervezési és személyi jellegű 
intézkedésekkel szemben.

 
 

Essen, 2014. október 21. 
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