Környezeti politika

Environmental Policy

Mi, a HANKOOK vezető tisztségviselői

We, the office-bearers of HANKOOK declare, that

• Ismerjük és értjük

a környezetvédelem és a környezettudatosság fontosságát.

• We know and understand

the importance of environmental protection and awareness

• Elkötelezettek vagyunk

a környezet védelmére, a környezetszennyezés
megelőzésére, társaságunk környezetközpontú
irányítási rendszerének folyamatos fejlesztésére, a
környezeti teljesítmény növelésére, jogszabályi és más
megfelelési kötelezettségeink teljesítésére.

• We are devoted to

protecting the environment, preventing environmental
pollution, continuously developing the environmental
management system of our company, increasing the
environmental performance, fulfilling our legal and other
obligations.

• Vállaljuk

hogy abroncsgyártási tevékenységünk minden fázisát úgy
végezzük, hogy igyekszünk megelőző intézkedésekkel
elkerülni a rendkívüli eseményeket és ezek környezetünket
károsító hatásait.

• We undertake

that when implementing the phases of tire production
we will take steps to prevent the occurence of any
extraordinary events and their effects that can cause harm
in the environment.

A környezet védelme kiemelt fontosságú társaságunk gazdasági döntéseiben, ezért olyan környezeti politikát
kívánunk kialakítani, bevezetni és fenntartani, mely kifejezi szándékunkat a környezet elemeinek és folyamatainak
,védelmére, az egészséges lét és a fenntartható fejlődés biztosítására.

In our economic decisions the protection of our environment is of great importance, therefore, we would like to
develop, introduce and maintain an environmental policy that shows our devotion to protecting the elements and
processes
of the environment, as well as the healthy living and sustainable development.
,

Társaságunk működtetése során a fő hangsúlyt, ahol csak lehet, a megelőzésre és az újrahasznosításra helyezzük,
törekszünk a környezetterhelés – ezen belül a hulladék kibocsátás, levegőterhelés és szennyvíz kibocsátás minimalizálására, az alkalmazott technológia, a hozzá tartozó infrastruktúra korszerűsítésére, valamint a környezeti
szemlélet folyamatos és tudatos fejlesztésére.

During the operation of our company we focus on prevention and recycling, wherever possible; we strive for minimizing
the load on the environment, including waste emission, air pollution and wastewater emission; modernization of
applied technologies and belonging infrastructure; as well as the continuous improvement of an environmental
approach.

A tevékenységünkhöz köthető veszélyek és kockázatok feltárása, elemzése és értékelése után célokat és programokat
fogalmazunk meg, amelyek megvalósításán folyamatosan és töretlenül dolgozunk.

After exploring, analyzing and evaluating the dangers and hazards of our activities, we set programmes and objectives
and we continuously work on their implementation.

Céljaink megfogalmazásakor kiemelt figyelmet fordítunk:

When setting the objectives we particularly focus on:

 tevékenységünk környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásának csökkentésére és megelőzésére;

 preventing and decreasing the harmful effects of our activity on the environment;

 a tevékenységből adódó, környezetszennyezést és a haváriát előidéző kockázatok minimalizálására;

 minimizing the risks of environmental pollution and emergency that can occur due to our activity;

 nem megújuló erőforrások használatának minimalizálására;

 minimizing the usage of not renewable energy resources;

 a környezeti kultúra fejlesztésére, a vezetőség és az alkalmazottak felkészítésére, képzésére;

 the improvement of an environmental culture and providing training to the leaders and employees;

 megfelelő ellenőrzési és monitoring rendszer működtetésére.

 operating a suitable controlling and monitoring system.

Evidenciának tekintjük az érdekelt felek által támasztott követelményeknek való megfelelésre törekvést és a
közvélemény tájékoztatását, ezért politikánkat a nyilvánosság számára elérhetővé tesszük. Környezet iránti
elkötelezettségünket tudatosítjuk belső és külső munkavállalóinkban, beszállítóinkban rendszeres oktatással,
megfelelő tájékoztatással, ösztönző megoldásokkal.

The strive for fulfilling the requirements set by the parties concerned and informing the public is evident for us,
therefore, we are making our policy available for the public.Our goal is to make our internal and external employees
and our subcontractors aware of our devotion to the environment, which we tend to achieve by regular trainings,
providing information and motivating solutions.

Társaságunk vezetése biztosítja a céljaink és törekvéseink megvalósításához szükséges erőforrásokat, valamint
környezeti politikánk irányelveinek támogatását és érvényre juttatását a vállalat minden szintjén, az ISO 14001:2015
szabványban foglaltak szerint.

Our company’s leadership provides the resources required for the achievement of the objective, as well as supporting
and enforcing the directive of our environmental policy on each level of the company according to the ISO 14001:2015
standard.

Elképzeléseink megvalósítását Környezetközpontú Irányítási Rendszerünk támogatja.

The implementation of the objective is supperted by the Environmental Management System.

