
Környezet-, Egészség- és 
munkavédelmi Politika

Mindig helyesen, a megfelelő módon cselekedni, ez az Aptiv egyik központi értéke. Az Aptiv elkötelezett
minden egyes munkavállalójanak egészségvédelme és munkahelyi biztonságának megőrzése
tekintetében. Hisszük, hogy valamennyi, munkavégzés soran előforduló sérülés megelőzhető és egyetlen
területen sem kötünk hátrányos kompromisszumot az emberek egészségét illetően. Az Aptiv a teljes körű
vállalati működése folyamán elkötelezett az emberi egészség, a természeti erőforrások, valamint a
bennünket körülvevő környezet megóvása tekintetében. Az Aptiv környezet-, egészség- és munkavédelmi
irányítási rendszere (EHS OS) kiterjed a működése során végzett tevékenységekből, a termékeiből és a
szolgáltatásaiból eredő globális munkahelyi kockázatokra és környezeti hatásokra, valamint a külső
forrásokból eredő környezeti veszélyekre, köztük a gépjármű ipar számára és a gépjárműiparon kívül
érkező ügyfelek megrendelésére előallított alkatrészek gyártására és üzleti értékesítésére.

Az Aptiv stratégiájába tartozik a környezet-, egészség- és munkavédelmi irányítási rendszer bevezetése,
fenntartása és fejlesztése az ISO 14001:2015 és az ISO45001:2018 szabványok előírásainak megfelelően,
az Aptiv vállalatirányítási rendszerének (EOS) keretei között, miközben támogatjuk a magunkénak vallott
vállalati társadalmi szerepvállalás által előírtakat. Politikánk elsődlegesen az, hogy folyamatosan
biztosítsuk - létesítményeinkben és azokon kívül is - tevékenységeink, termékeink és szolgáltatásaink
munkahelyi egészségvédelmi, munkavédelmi és környezeti integritását, a veszélyek értékelésén és
megszüntetésén, a foglalkozási kockázatok csökkentésén és a környezeti hatások minimális mértékűre
csökkentésén keresztül. Mindezek vonatkoznak a jelentősként értékelt foglalkozási kockázatokra, az
erőforrások felhasználására, a hulladék keletkezésére, valamint a külső környezeti veszélyekre. Az Aptiv
szintén célul tűzte ki, hogy a közvetett környezeti hatások minimalizálása érdekében a beszállítói
hálózatának tudatosságát is erősítse.

A fentiek elérése érdekében az Aptiv: 

• Betartja  a  működésének  helyet  adó  országok  által  előírt  valamennyi  törvényt  és jogszabályt, 
továbbá az Aptiv által magáénak vallott és elismert - foglalkozási kockázatokra alkalmazható és környezeti 
szempontokra vonatkozó - valamennyi további követelményt; 

• A balesetek, megbetegedések és szennyezések előfordulását megelőző gyakorlatot fejleszt ki; 

• A Politikát  valamennyi  munkavállalójának  rendelkezésére  bocsátja,  továbbá minden olyan személynek 
is, aki az Aptiv nevében, vagy az Aptiv irányítása alatt vesz részt bármilyen tevékenységben (azzal a 
szándékkal, hogy biztosítsa, hogy ezen politikának megfelelően az érintettek tudatában legyenek egyéni 
kötelezettségeiknek). Kérésre a Politika további érdekelt felek számára is elérhető; 

• A foglalkozási  kockázatok  megelőzése,  valamint  a  jó  környezeti  eljárások  alkalmazása  érdekében  
együttműködik a beszállítókkal, a vevőkkel és a helyi közösségekkel, köztük az egyes országok 
kormányaival; 

• A munkahelyi  egészség- és  biztonság,  valamint a környezetvédelmi teljesítmény folyamatos 
fejlesztésének érdekében erőfeszítéseket tesz. Éves célokat és célkitűzéseket határoz meg, melyeket az 
Aptiv vezetősége hagy jóvá, követ nyomon és vizsgál felül rendszeresen annak érdekében, hogy az 
alapvető környezet-, egészség- és munkavédelmi folyamatok az üzleti vállalkozásunkba integrálódjanak. 

• Biztosítja a munkavállalók - és meglétük esetén a munkavállalói érdekképviseletek - konzultációs és 
részvételi lehetőségét.

Valljuk, hogy a vállalati vezetőség felelőssége a biztonságos és egészséges munkavégzési feltételek
megteremtése a munkabalestek és munkahelyi megbetegedések megelőzése érdekében. Minden egyes
munkavállalónak fontos szerepe van a saját és a munkatársak biztonságának megteremtésében.
Felismerjük, hogy képzések és a folyamataink ismerete révén javíthatjuk munkavállalóink és családjaik
személyes életminőségét és környezetünk állapotát.
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