
Az igazgatótanács és minden munkavállaló teljes 
mértékig elkötelezett a jelen HSEQ-politika iránt, 
hangsúlyozva, hogy a folyamatos fejlődés tartós 
versenyképességet és sikert biztosít!

A Semperit AG Holding egy nemzetközi irányultságú csoport, amely rendkívül specializált termékeket fejleszt, termel és értékesít a gyógyászati 
és ipari ágazat számára. A Semperit márka hosszú távú sikerének alapjául elsősorban a gumi- és műanyag-feldolgozás területén szerzett know-
how és kompetencia, illetve a partnereink nap mint nap belénk vetett bizalma szolgál. Folyamatosan fejlesztjük magunkat annak érdekében, 
hogy lépést tartsunk a korral, valamint mindig azt a minőséget és megbízhatóságot nyújthassuk ügyfeleinknek, amit már megszokhattak. 

Olyan termékeket, árukat és szolgáltatásokat biztosítunk, amelyek megfelelnek az ügyfelek, illetve a vonatkozó törvényi és jogszabályi köve-
telményeinek, továbbá növelik az ügyfélelégedettséget. Ez a siker attól a képességünktől is függ, hogy folyamatosan képesek legyünk fej-
leszteni tevékenységeink, folyamataink és termékeink minőségét, miközben óvjuk az embereket és a környezetet. Az egészség, a biztonság, a 
környezetvédelem, az energetika és a minőség (HSEQ) mind fontos részei a vállalatunknak. Vállalkozóinktól, beszállítóinktól és az egyéb üzleti 
partnereinktől elvárjuk a jelen politikában és az irányítási rendszerünkben kifejtett alapelvek elfogadását. Jelen politika a vállalati értékeinket 
és normáinkat tükrözi, és rendszeres felülvizsgálaton megy keresztül.

Alapelveink 

• Betartjuk minden olyan ország jogi és egyéb vonatkozó követelményeit, ahol üzleti tevékenységet folytatunk, valamint foglalkozás-egészség-
ügyi és -biztonsági ügyekben való konzultációt és részvételt biztosítunk munkavállalóinknak és képviselőiknek.

• Minden munkavállalótól elvárjuk a fenntartható fejlesztésekre vonatkozó proaktív munkát és elkötelezettséget. A fejlesztési célú javaslatok ha-
tékonyságát megvizsgáljuk és, ahol lehet, mielőbb be is vezetjük őket.

• Úgy véljük, hogy a HSEQ-központú gondolkodás képezi a minden szinten folyamatos fejlődés elérésére irányuló céljaink, célkitűzéseink és
programjaink meghatározásának alapját. A céljaink elérése érdekében szisztematikusan fejlesztjük valamennyi munkavállalónk kompetenciá-
ját és tudatosságát megfelelő képzések, információk és instrukciók, valamint a megfelelő nemzetközi szabványok bevezetése és a vonatkozó
erőforrások biztosítása útján.

• Biztosítjuk, hogy minden munkavállalónk tisztában legyen a szerepkörével, illetve a Semperit összevont irányítási rendszerének teljesítésével és
fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeivel.

• Vállalatunk valamennyi vészhelyzetre, válsághelyzetre és üzletmeneti fennakadásra kidolgozott előkészületi-, válasz- és helyreállítási intézkedé-
sekkel rendelkezik. Minden HSEQ-val kapcsolatos aggályt felülvizsgálunk és a megfelelő intézkedések elvégzésével együtt megválaszolunk.

A Semperit egészségvédelmi és biztonsági, környezetvédelmi, 
energetikai és minőségi politikája

Egészségvédelem és biztonság 

• A „Nulla Baleset” jövőképünk megvaló-
sítása érdekében hangsúlyozzuk, hogy
egy feladat sem lehet olyan fontos, hogy
a biztonság és az egészség kockáztatása
mellett kelljen elvégezni.

• A munkavállalóink, ügyfeleink, látogatóink,
beszállítóink, vállalkozóink és egyéb kulcs-
fontosságú érdekelt feleink balesetektől és
munkával összefüggő betegségektől való
védelme érdekében létesítményeinket úgy
tervezzük, kezeljük és üzemeltetjük, hogy
maximalizáljuk a biztonságot, beazonosít-
suk, kiküszöböljük és megakadályozzuk
a veszélyeket, illetve a lehető legalacso-
nyabb szintre csökkentsük a kockázatokat.

• Igyekszünk elkerülni és kicserélni a ter-
mékeinkben és folyamataink során alkal-
mazott káros vegyszereket és anyagokat,
hogy ezzel is minimalizáljuk az egészségre
és a biztonságra gyakorolt hatást.

• A munkakörülmények javítása, az egész-
ségpromóciós programjaink és az orvosi
szolgáltatásaink keretén belül odafigye-
lünk munkavállalóink egészségére.

• Munkavállalóink számára bármilyen szük-
séges egyéni védőfelszerelést biztosítunk.

Környezetvédelem és 
energetika  

• Olyan folyamatokat, termékeket és szol-
gáltatásokat fejlesztünk ki, amelyek a ter-
mék teljes életciklusa alatt számottevően
hozzájárulnak a fenntartható környezetvé-
delemhez, azon belül is legfőképp az ég-
hajlatváltozás hatásainak mérsékléséhez.

• Minden folyamatunk lényeges elemét
képezi az erőforrások hatékony felhasz-
nálása, illetve a talajba, levegőbe és vízbe
jutó kibocsátásokhoz és a hulladékhoz
hasonló szennyezések megakadályozása.
Ahol lehet, törekszünk az anyagok üze-
men belüli újrafelhasználására, illetve az
újrahasznosított anyagok használatának
népszerűsítésére.

• Az energiahatékonyságot, illetve a
CO2-kibocsátás, a vízfogyasztás és a
hulladék csökkentését mind fenntartható
teljesítményünk fontos tényezőjeként
tartjuk számon.

• Ügyelünk a vegyszerek és a veszélyes
anyagok biztonságos kezelésére és táro-
lására.

Minőség 

• A minőséget a munkánk egyik
lényeges elemeként tartjuk számon
és folyamatosan törekszünk arra,
hogy minden folyamatunkra és
szolgáltatásunkra kiterjesszük a minőség
fogalmát.

• Termékeink előállítását a „Nulla
hiba gondolkodásmód” vezérli a
lehető leggazdaságosabb módon,
igazodva az ügyfeleink és termékeink
követelményeihez.

• A termékminőség, a technológiai
fejlődés és a költséghatékonyság
tekintetében hosszú távú, megbízható
partnerei vagyunk beszállítóinknak és
ügyfeleinknek.

• Ügyfeleinktől visszajelzést kérünk, hogy
ezzel is beazonosíthassuk a fejlődési
lehetőségeket.

• A termékbiztonság fenntartására irányuló
intézkedéseket minden folyamaton
átvezetjük, a terméktervezéstől kezdve
a gyártáson és értékesítésen át az
értékesítés utáni szolgáltatásokig.
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