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Hatékony munka- és környezetirányítás
Világszerte folyamatosan továbbfejlesztett munkavédelmi 
és környezetirányítási rendszert működtetünk. Előremutató 
elképzeléseket fejlesztünk ki és ezeket szerződéses partne- 
reinkkel együtt valósítjuk meg. Rendszeresen és minden 
területen ellenőrizzük a tervek megvalósulását és irányí-
tási rendszerünk sikerességét.

Biztonságos és munkavállalóbarát munkahelyek
Meggyőződésünk, hogy alapvetően minden munkahelyi bal- 
eset és foglalkozási megbetegedés elkerülhető. A cél a munka- 
helyi balesetek megelőzése, melyhez elkötelezett dolgozók és 
vezetők nyújtanak segítséget. Munkatársaink és szerződéses 
partnereink védelmét azonos súllyal kezeljük. A munkahelyek 
és munkafolyamatok kialakítása során figyelembe vesszük 
a legújabb ismereteket. A munkahelyek kialakításánál az 
ergonómiai szempontokra fokozott figyelmet fordítunk.

Megbízható cselekvés

Kötelezettséget vállalunk minden munka- és környezetvédel- 
mi törvény és előírás betartására. Belső szabályozásaink 
eredményeképpen gyakran a törvényi előírásokat is meg- 
haladó mértékben felelősen cselekszünk. A gépeket és 
berendezéseket úgy tervezzük, vásároljuk, üzemeltetjük 
és tartjuk karban, hogy a lehetséges veszélyek kizárhatóak, 
a kockázatok minimálisra csökkenthetőek és az üzemza-
varok elkerülhetőek legyenek. A legkorszerűbb technikai 
szint elérésére törekszünk.

Csekély környezeti hatások, környezetbarát termékek
Minden tevékenységünk során előrelátó módon ki 
szeretnénk zárni a környezetre ártalmas hatásokat. 
Takarékoskodunk a nyersanyagokkal és az energiával.  
Arra törekszünk, hogy a hulladék, szennyvíz, zaj és egyéb 
káros tényezők kibocsátását minimálisra csökkentsük. 
Környezetbarát termékeket állítunk elő, melynek során  
a termék egész életciklusát figyelembe vesszük. 

Felelősségtudatos munkatársak
Rendszeres tájékoztatással, oktatások és továbbképzések 
megtartásával bővítjük munkatársaink, valamint üzleti 
partnereink szaktudását és felelősségtudatát a biztonságos 
munkavégzés és a környezet védelme érdekében a cég 
minden területén. 

Megelőző intézkedések
Átfogó, megelőző intézkedésekkel védjük dolgozóinkat  
az egészségükre ártalmas hatásoktól és környezetünket  
a károsodástól. Sérülések esetén minden telephelyün-
kön széles körű és hatékony baleseti ellátást biztosítunk 
munkatársaink és vendégeink számára. 

Nyílt párbeszéd
Hatékony és bizalmi elven alapuló párbeszédet folytatunk 
az érdekelt körökkel. Tájékoztatjuk őket a munka- és környe-
zetvédelmi intézkedéseinkről, valamint a telephelyeinkről 
kiinduló környezeti hatásokról. 

A Schaeffler csoport 
környezet- és munkavédelmi politikája

A környezet- és munkavédelem vezetési irányelveink részét képezi. A biztonságos, egészséget megőrző és teljesítmény-
orientált munkahelyi környezet megteremtésével és a mindennapokban gyakorolt környezetvédelemmel járulunk hozzá 
vállalatunk fennmaradásához és sikerességéhez.

Az alábbi alapelvek vállalatcsoportunk minden munkatársára érvényesek világszerte. Ezzel vállaljuk a felelősséget  
munkatársainkért, embertársainkért és a következő generációkért.

Az ügyvezetés és valamennyi munkatársunk kötelezettséget vállal e környezet- és munkavédelmi politika betartására.

Klaus Rosenfeld
CEO


